
د ملي د فاع د صالحیت ورکولو قانون )پي. ايل. ۱٨۱- ۱۱۰( د افغانستان د بیا 
رغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي )سیګار( بنسټ کیښود. 

د سيګار مشن د ماليه ورکوونکيو د ډالرو او نورو اړوندو بوديجو د کارولو په اړه د خپلواکو او مقصدي پلټنو، 
معاينو او څېړنو په ترسره کولو، او دا مهال د کانګرس او همداراز د بهرنيو او دفاع د محکمو د بيا رغونې 
د پرمختګ او کمزوريو څخه په خبر ساتلو سره، د افغانستان د بيا رغونې د پروګرامونو نظارت پراخول 
دي. د افغانستان په بيا رغونه کې ستر قراردادونه، مالي مرستي، معاهدې يا د بوديجو نور ميکانيزمونه 
شامل دي چې د متحده اياالتو د حکومت د يو رياست يا ادارې لخوا پېل شوي وي او په دې کې د ټاکل شويو 
يا غېر مختص شويو بوديجو د استعمال خبره وي چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره يې د يوې شخصي 
اداري سره د دې لپاره موافقه شوې وي چې: د افغانستان بنسټيزه فزيکي اډاڼه جوړه او يا يې بيا ورغوي؛ د 
افغانستان سياسي او ټولنيزې ادارې تاسيس او يا يې بيا ورغوي او د افغانستان خلکو ته توليدات يا خدمات 

وړاندې کړي.

سرچينه: پی. ايل. ۱۱۰ -۱۸۱ "د مالي کال ۲۰۰۸ لپاره د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون،" ۱\۲۸\۲۰۰۸.

د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی 
 اکتوبر ۳۰،سيګارعمومي پلټونکی

۲۰۰۹



تركمنستان

ازبكستان

تاجيكستان

پاكستان

ايران

چني

 پکتیکا

لوگر

خوست

تخار
   بدخشان

 بَغالن

بامیان

فاریاب

وردک کابُل

کُنَر

پکتیا

سمنگان

کندوز

نورستان

ننگرهار

کاپیسا

راه فَ

نیمروز
هلمند

قندهار

ُرُزگان ا

زابل

غور

غزنی

 بلخ

 بادغیس
پروان

لَغمان

پنجشیر

هرات

دایکُندی

جوزجان

سر پُل

د افغانستان اسالمي جمهوريت



 ځانګړی عمومي پلټونکی
د افغانستان د بيارغوني لپاره

  2221South Clark Street, Suite 800    Arlington, Virginia 22202

اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹

خوښ يم چې د افغانستان د بيا رغونې د ځانګړي عمومي پلټونکي دفتر )سيګار( لخوا کانګرس ته پنځم درې مياشتنی راپور وړاندې کوم. 
دا راپور د پی ايل ۱۱۰--۱۸۱ د ۱۲۲۹ برخي الندې ټولو اړتياوو سره سم، د ديرشم جوالی ۲۰۰۹ د راپور  نه راوروسته فغاليتونو 
راپور وړاندې کوي او په افغانستان کې د بيا رغونې پروګرامونو د وضعيت په اړه وروستی حال وړاندې کوي.  د ۲۰۰۲ کال راپديخوا 
کانګرس تخمينْا ۳۹ مليارده ډالر د افغانستان د بيارغونې لپاره اختصاص کړي دي. ډير شوني ښکاري چې د ۲۰۱۰ مالي کال  لپاره د 

مالي سرچينو غوښتنې دا مبلغ ۵۰ مليارده ډالرو ته لوړ کړي.
په دې درې مياشتو کې سيګار خپل پرمختګ ته ادامه و رکړه، او د نظارتونو، پلټنو او څيړنو د ترسره کولو له الرې يې خپل 
ظرفيتونه لوړ کړي دي. زموږ د وروستي راپور راهيسي، زمونږ د مسلکي کارکوونکيو شمېره د ۴۴ تنو څخه ۵۷ ته لوړه شوې ده. 
زموږ دفتر په تيرو دريو مياشتو کې پنځه د پلټنې راپورونه او پنځه د معاينې راپورونه خپاره کړي دي. دا راپورونه بيالبيل ځانګړي 
پروژي او ستر پروګرامونه د امنيت، دولتداري، او پرمختګ په برخو کې تر پوښښ الندې راولي. موږ د پلټنې ۱۰ نور راپورونه او 
۷ معاينې تر کار الندې لرو. د سيګار د څيړنو ټيم د جنايي پلټو اوه نوي قضيي تر څيړني الندې نيولي دي او د دوو ځانګرو کسانو او 

يوې کمپنۍ چې د بډي اخيستلو تور پري وه، له پلټنو سره مرسته کړي ده. 
يو کال کيږي چې سيګار خپل لومړنۍ بوديجه ترالسه کړي، او د دې توان يي ترالسه کړ چې کارکوونکي استخدام کړي او په 
واشنګټن او افغانستان کې د خپلو دفترونو بنسټ کيږدي. د هغه کارونو پر بنسټ چې موږ تر نن ورځي پوري ترسره کړي دي، شخصي 
ليدني په افغانستان کې، او د متحده اياالتو، افغانستان او نړيوالو کارکوونکو سره د خبرو اترو په پايله کې، سيګار څلور مسالې په ګوته 
کړي دي چې بايد هغوی ته ځواب وويل شي تر څو د بيارغوني پروګرام اغيزمنتوب اصالح کړي شي. لومړی، هغه پروګرامونه چې 
بوديجه يي د متحده اياالتو لخوا ورکول کيږي، بايد چې نور هم مسوول وي. دويم، په دي خبره بايد نور هم ټينګار وشي چې د پروژو د 
جاري ساتلو لپاره د افغانستان ظرفيت لوړ شي. دريم، د بيارغونې د موخو د ترالسه کولو لپاره، د متحده اياالتو او نړيوالو لخوا تمويل 
شوي پروژي بايد چې الښي سره يو الس او متحدې کړای شي. څلورم، د مالي فساد د مخنيوي لپاره د اغيزمني ستراتيژي د جوړولو 
لپاره بايد ال پراخه پاملرنه وشي. د حساب ورکولو نشتوالی، د ظرفيت د لوړولو او مسوليت په غاړه اخيستلو لپاره غيرکافي پاملرنه، د 

پروژو د يو ځای کولو کموالی، او مالي فساد ټول د بيا رغونې هڅو د ضايع کيدلو سبب کيږي.
د متحده اياالتو حکومت په ځانګړي توګه انديښمن دی چې مالي فساد د افغانستان د بيارغونې لپاره زموږ پانګه له خطر سره مخ 
کوي. د متحده اياالتو او افغانستان د دولت له مسوولينو سره د خبرو اترو په پايله کې، سيګار يو لړ د حساب ورکوني هڅي په الر 
واچولي چې د متحده اياالتو او نورو نړيوالو مرستندويانو لخوا د افغانستان د تاسيساتو د ظرفيت د لوړولو او د فساد مخنيوي لپاره ترسره 
کوي، ارزونه وکړي. په دي دريو مياشتو کې، سيګار د افغانستان د بيالبيلو دولتی تاسيساتو د صالحيتونو او ظرفيتونو بياکتنه پيل کړه 
چې داخلي کنټرول، د مالي فساد د خطر کچه وارزوي او د متحده اياالتو او نورو مرستندويانو د پيسو لپاره حساب ورکول نور هم ښه 
کړي.  سيګار د دغو راپورونو لومړنۍ يو د عدلی سمونو په برخه کې خپور کړ. که چيرې سيګار کافي بوديجه ترالسه کړي، موږ به 

د مالي فساد ضد ابتکار د افغانستان والياتو او همدا رنګه د دولتداري ملي موسساتو ته پراخ کړو.
د ۲۰۰۹ کال د اګست په شلمه نيټه، افغانانو د لومړی ځل لپاره د افغانانو لخوا په الره اچول شويو د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو 
په ټولټاکنو کې رايه ورکړه. د امريکا متحده اياالت، چې ټولټاکنې د مشروع حکومت د جوړولو په الر کې يو مهم ګام بولي، د ټولټاکنو د 
پروسي سره د مرستي لپاره ۲۶۳ ميلونه ډالره ورکړل. د پراخو درغليو ادعاوو د پايلو تصديق وځنډول. خو سره له دي هم، د افغانستان 



د ټاکنو اداري- د ټاکنو خپلواک کميسيون )IEC( او د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون )ECC( - يوه داسي پروسه تر کار الندې ونيوله چې 
د درغليو کچه وارزوي، او د اکتوبر په شلمه د ټاکنو خپلواک کميسيون اعالن وکړ چې ولسمشر کرزي په سلو کې ۴۹.۷ رايې وړي 
دي، چې د اړتيا وړ ۵۰ په سلو کې رايو چې په لومړی پړاو کې د ټاکنو د ګتلو لپاره ورته اړتيا ده، لږ کمي دي. د ټاکنو دويم پړاو د 
نومبر د ۷ نيټې لپاره په نظر کې نيول شوي دي. سيګار په دي دري مياشتي کې د دي ټاکنو په اړه دوه د پلټنې راپورونه خپاره کړل، 

او د ټاکنو ټوله پروسه، له هغوی نه د ترالسه شويو زده کړو په شمول، به وارزوي.
د اګست په مياشت کې، د افغانستان دولت خپل لومړنۍ کلنۍ راپور د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي )ANDS( د وضعيت په 
اړه خپور کړ، او په کابل کې د متحده اياالتو سفارت، په افغانستان کې د متحده اياالتو د ستراتيژيکو موخو د ترالسه کولو لپاره د يوه نوي 
ملکي-نظامي کمپاين پالن خپور کړ. که څه هم د افغانستان دولت د ANDS په نيژدي ټولو برخو کې د ځينو پرمختګونو راپور ورکړ، 
دا راپور خبردارۍ ورکوي چې دولت او د هغه نړيوال ملګري اوس هم له سترو ننګونو سره مخ دي، په ځانګړي توګه د دولتداري 
او امنيت په برخو کې. د امريکا د متحده اياالتو پالن په افغانستان کې په سيمييزه، واليتي او ملي کچه باندې د دولتداري د ظرفيت په 

جوړولو باندې ټينګار کوي. د دي راپور په لومړۍ برخه کې د دي دواړو سندونو لنډيز شامل دی. 
په سپټمبر کې د ملي امنيت او بهرنيو چارو جرګه کۍ په مخ کې د شاهدي ورکولو په مهال، ما د هغو ګامونو لوړ ټکي بيان کړل 
چې سيګار په افغانستان کې د ادارو تر منځ د انسجام د نوي ستراتيژي د څارني په موخه عملي کړي دي. بشپړ بيان زموږ په ويبپاڼه 
کې شته دی: www.sigar.mil. که څه هم د متحده اياالتو ستراتيژي د تکامل په حال کې ده، د بيارغونې هڅي دوام لري او سيګار د 

بيارغوني لپاره د ورکړل شويو ډالرو د ضياع، درغلي، او ناوړه استعمال د مخنيوي لپاره خپلې څارني ته ادامه ورکوي.

په ډير درناوي

ارنلډ فيلډز
بريد جنرال، يو ايس ايم سی )متقاعد(

د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

2221 South Clark Street, Suite 800    Arlington, Virginia 22202





د منځپانګې جدول

لومړنۍ برخه 
د افغانستان عمومي کتنه

4 امنيت      
4 دولتداري     
7 د پروژو انسجام     
8 د نظارت انسجام     

       

دويمه برخه 
د سيګار نظارت 

15 پلټنې      
22 معايني      
28 د سيګار ځانګړي شميره    
29 څيړنې      
32 د سيګار بوديجه     
33 د سيګار کارکوونکي    

دريمه برخه
د بيارغونې 

وروستي معلومات   
37 عمومي کتنه     
41 د بوديجو حالت     
57 امنيت      
73 دولتداري     
93 اقتصادي او ټولنيز پرمختګ    



د منځپانګې جدول

څلورمه برخه
د نورو ادارو نظارت 

113 د نظارت بشپړ شوي فعاليتونه    
114 روان نظارت     
122 د نورو ادارو څيړنې    
123 د نورو ادارو معايني    

ضميمې  
126 د قانوني غوښتنو سره سم د راپور کتل  ضميمه ا: 

د متحده اياالتو د دولت لخوا اختصاص   ضميمه ب: 
132 شوي بوديجي بوديجي     
134 د سيګار پلټنې او معاينې     ضميمه ج: 
136 سيګار ځانګړي شميره    ضميمه د: 
137 لنډيزونه او تعريفونه    ضميمه هـ: 

140 پايليکونه     



د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکني  
د غزني والیت د ناوي ولسوالۍ په سیمه ییز ښوونځي کې د افغانستان د ولسمشرۍ 
ټاکنو د کارکوونکو لخوا د رایي ورکولو پاڼي تنظیم او برابریږي. له ښوونځي څخه 

د رایي ورکولو د مرکز په توګه کار اخیستل شوی وه. )انځور د متحده ایاالتو د 
سمندري پوځ، ډلګی مشر ویلیام ګریسون(
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پیژندنه: د بدلون کال
د عوایدو لوړیدل 
د امنیت په برخه کې د عراق واک پراخول 
د افغانستان د بیارغوني وروستی حال 
د افغانستان پلټني 
د افغانستان معایني 
د بیا رغوني ټیمونه 
د نړیوالې ټولنې دنده 

 د اداري فساد ضد هڅي

امنیت
د فغالیتونو مخه نیسي  امنیتي وضعیت ال هم د بیارغوني 
د سیمه ییزو عالقمندو اوسیدونو ابتکار 

د قانون جوړوني پرمختګونه

انساني ضیاع

د افغانستان
عمومي کتنه 



بیا رغونه افغانستان  I   د  پلټونکى    ځانګړى عمومي  2

د افغانستان عمومي کتنه  

»سره له ډیرو سختو حاالتو، موږ ولیدل چې ټاکني 
ترسره شوي، اوس موږ ولیدل چې د ټاکنو خپلواک 

کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپلې 
دندي بشپړي کړي، موږ ولیدل چې کاندیدان دي ته 
چمتوالی ښیي چې اساسي قانون ته غاړه کیږدي، 
او د ټاکنو د پروسې د بشپړوالي لپاره پرمختګ 

کیږي.«
— د متحده ایاالتو ولسمشر باراک اوباما

www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by-  »سرچینه: د سپیني ماڼۍ مطبوعاتي بیان، »د ولسمشر اوباما او د عراق لومړي وزیر ملکي لخوا له کتني وروسته تبصري
President-Obama-and Prime-Minister-Maliki-of-Iraq-After-Meeting, وکتل شو په ۱۰\۲۱\۲۰۰۹.



I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹   3د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور   

د افغانستان عمومي کتنه  

د افغانستان عمومي کتنه
په افغانستان کې په دي دریو میاشتو کې، په عمومي توګه امنیتي وضعیت ال هم مخ په خرابیدو وه، د یاغیانو حملي 
د اګست د شلمي نیټي د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو د ټاکنو د ترسره کیدلو مخکې مخ په ډیریدو وي. د افغانستان 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون )IEC( لومړنۍ پایلې د سپټمبر په میاشت کې اعالن کړي، خو د پراخو درغلیو ادعاوو 
 )IEC( د ټاکنو له خپلواک کمیسیون ،)ECC( د پایلو د تصدیق کولو مخنیوي وکړ.  د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون
سره په ګډه، د درغلیو د کچې د معلومولو په موخه د پلټنو یوه پروسه ترسره کړه. د اکتوبر په شمله نیټه، د ټاکنو 
خپلواک کمیسیون د دي پلټنې پایلې اعالن کړي، چې ښیي ولسمشر کرزي د رایو ۴۹.۷ په سلو کې برخه ترالسه 
کړي، چې په لومړۍ دور کې د په ټاکنو کې د بري له پاره اړینې ۵۰ په سلو کې له پاسه یوه رایه یي پوره نکړي. 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعالن وکړ چې هغوی به د نومبر د میاشتي په ۷ نیټه د ولسمشر کرزي او په ټاکنو کې 
په دویمه کچه ډیري رایي ګټونکي ډاکتر عبداهلل عبداهلل، چې د رایو ۳۰.۶ په سلو کې برخه یي ترالسه کړي وه، 

د ټاکنو دویم پړاو ترسره کړي.  
د افغانستان داسالمي جمهوریت دولت )GIRoA( د ۲۰۰۹کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د ملي 
پرمختیایي ستراتیژي )ANDS( د عملي کولو په اړه خپل لومړنۍ کلنۍ راپور خپور کړ، او د متحده ایاالتو 
دولت د افغانستان د با ثباته کولو په موخه د یوه نوي منسجم ملکي-نظامي کمپاین پالن خپور کړ. د افغانستان د 
ملي پرمختیایي ستراتیژي )ANDS( راپور د ANDS د ترجیجاتو سره سم د بودجو د برابرولو لپاره او د داسي 
میکانیزمونو تاسیس چې د ANDS د موخو د ترالسه کولو په لوري پرمختګ تر نظر الندې ونیسي او ارزیابي 
یي کړي، د افغانستان حکومت هڅي بیانوي. د دي راپور سره سم، د ANDS د ډیرو ارکانو او سکتورنو ترالسه 
کول محدود ول چې د هغې وجه د امنیت مسالې او د پروګرامونو د مدیریت لپاره د دولتداري د ظرفیت نشتوالی 
دی. د متحده ایاالتو د دولت لخوا د افغانستان د مالتړ لپاره نوی منسجم شوي ملکي-نطامي کمپاین پالن، چې د 
ولسمشر باراک اوباما لخوا سږ کال په ګوته شوي پراخو استراتیژیکو اهدافو باندې والړ دی، له یاغیانو سره د 
مقابلي لپاره ۱۱ اساسي »بدولونونکي هڅي« په ګوته کوي، چې په سیمییزه، والیتي او ملي کچو باندې د امنیت 

او دولتداري وضعیت ښه کړي.
په دي دري میاشتو کې پرمختګونه له هغو بی شمیره ننګونو سره چې په افغانستان کې د بیا رغوني هڅي ال هم 
ورسره مخ دي. دوه مسالي - د امنیت نشتوالی او د دولتداري د ظرفیت اړتیا- ال هم د پرمختګ لپاره تر ټولو ستر 
خنډونه جوړوي. د هغو ستونزو سربیره چې د مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت او ضعیفي دولتداري را منځ 
ته کړي دي، سیګار -په افغانستان کې د خپلو پلټنو، معاینو، څیړنو، او نظارت له الري- د نظارت څلور اساسي 
اندیښني په ګوته کړي دي: د حساب ورکولو نشتوالی، د ظرفیت لوړولو او مسوولیت په غاړه اخیستلو ته ناکافي 

پاملرنه، د پروژو تر مینځ د انسجام کموالي، او اداري فساد.
 

امنیت
په افغانستان کې د امنیت نشتوالي د بیارغونې په هر اړخ باندې منفي اغیره لري، د انفراسټرکچر له جوړولو او 
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ترمیمولو را نیولي د ښي دولتداري پر مخ بیولو پوري. د امنیت راوستلو لپاره د متحده ایاالتو ستراتیژي د تر ډیره 
بریده د لوي افغاني پوځ او پولیس په جوړولو متمرکزه ده چې د ترهګري-په خالف د جګړي د رهبري کولو 
صالحیت ولري او وکوالی شي د افغانستان خلکو ته له یاغیانو څخه پناه ورکړي. د متحده ایاالتو د بیارغونې 
د بودیجې ستره برخه ـ ۱۸.۷ میلیارده ډالرـ د افغانستان د امنیتي پوځونو بودیجې )ASFF( ته ورکړل شوي 
ده چې د افغانستان ملي اردو )ANA( او د افغانستان ملي پولیس )ANP( ته روزنه ورکړي او تجهیزات ورته 

برابر کړي. 
د امنیت اهمیت او د افغانستان د امنیتي پوځونو د جوړولو په پروسه کې د متحده ایاالتو برخې ته په کتلو سره، 
سیګار د دي دري میاشتني راپور په موده کې خپل نظارت امنیتي سکټور ته وغځاوه، او د امنیتي سکټور په برخه 
کې یي دوه نوي پلټني پیل کړي. لومړنی هغه د ملي اردو او ملي پولیسو په وړتیاوو د باوریتوب اروزنه ده، کوم 
چې د خپلواک امنیتي پوځونو د تشکیل د ودي ارزونې لپاره کارول کیږي. دویم هغه یي د ملي اردو او ملي پولیسو 
د پرسونل د مدیریت سیسټمونو د جوړولو د بشپړتیا اروزل دي، چې په هغې کې هغه دوامداره هڅي هم شاملي دي 
چې »ارواحو« پرسونل ته په ټګي سره د پیسو ورکولو پیژندل دي. د دي پلټنو سربیره، سیګار په کندهار او فراه 
کې د ANSF اسانتیاوي معاینه کوي، کوم چې د افغانستان - ګډي انتقالي امنیتي قوماندي له الرې تمویل کیږي. 
دا معاینې به دا خبره روښانه کړي چې آیا دا اسانتیاوي په قرار داد کې د ذکر شویو ځانګړتیاوو سره سم جوړیږي 

او که نه او دا چې د هغوي وړ او مناسبه ساتنه کیږي.
له دي امله چې جدي امنیتي ستونزي نیژدي د افغانستان په ټولو برخو کې شته دی، د متحده ایاالتو دولت او 
د بیا رغوني قرار دادیان دواړه کوم چې د متحده ایاالتو لخوا تمویل شوي پروژي بشپړوي، د شخصي امنیتي 
شرکتونو پرسونل د امنیت لپاره استخدام کوي. ډیر شکایتونه، چې په هغوی کې د متحده ایاالتو د قرار دادي له 
لوري د سیګار د ځانګړي شمیري لخوا ترالسه شوی هغه هم شامل دی، ادعا کوي چې د دغو شخصي امنیتي 
شرکتونو څخه ځیني یي د هغو خلکو لخوا جوړ شوي چې له طالبانو سره اړیکي لري. سیګار په دي اړه پلټنه پیل 
کړي ده چې دا خبره تر کتنې الندې ونیسي چې د متحده ایاالتو دولت او د بیارغوني قرار دادیانو ته امنیت څه ډول 
برابریږي. سیګار دي خبرې ته توجه کوي چې د متحده ایاالتو هره اداره د خپلو امنیتي اړتیاوو په موخه څه ډول 

قرار داد کوي او دا چې هره اداره په کومه اندازه د خپلو قراردادیانو څارنه عملي کوي. 
د سیګار لومړني کارونه ښیي چې لږ تر لږه ۱۴۰۰۰ شخصي امنیتي قراردادیان نیغ په نیغه د متحده ایاالتو د 
ادارو لپاره کار کوي. سره له دي هم، د متحده ایاالتو دولت نه پوهیږي چې څومره نوري شخصي کمپنۍ یا کسان 
د بیا رغوني د قراردادیانو لپاره امنیتي خدمات وړاندې کوي. د وخت په تیریدلو سره، د سیګار پلټونکي تمه لری 

چې د شخصي امنیتي قراردادیانو له کارولو سره اړوند د پالیسي مسالې په ګوته کړي. 

دولتداري 
د متحده ایاالتو نوی ملکي-نظامي کمپاین پالن »په افغانستان کې د ال ډیر وړ، مسؤول، او اغیزمن دولت پر مخ 
بیولو« باندې ټینګار کوي او د هیواد په بیا جوړولو کې د افغانانو په ال پراخه کچه برخه اخیستلو لپاره خپل غږ 
اوچتوي.1 د راپور ورکولو په دي دوره کې، متحده ایاالت د ښې دولتداري په دوو اړخونو باندې متمرکزه وه: د 
باوري او مطمینه ټاکنو له پروسي څخه مالتړ کول، او د داسي یوې ستراتیژي جوړول چې د اداري فساد مخه 
ونیسي. د متحده ایاالتو د دولت په نظر د اګست د شلمي نیټې د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو ټاکني، چې د لومړی 
ځل لپاره په خپلو د افغانانو لخوا اداره کیږي، د داسي یوه دولت د تاسیس له پاره چې د خپلو خلکو په سترګو کې 
قانوني حیثیت ولري، یو مهم ګام دی. او په عین حال کې، د متحده ایاالتو دولت د اداري فساد په اړه خپلې ژوري 
اندیښني څرګندي کړي، کوم چې نه یوازي په دولت باندې باور کولو ته زیان رسوي، بلکي د بیا رغوني د هڅو 

هر اړخ ته زیان رسوي.
سیګار په دی دواړو برخو کې نظارت کوي. په دي دري میاشتو کې، سیګار د ټاکنو د پروسي په اړه د پلټني 

سفیر ریچارډ سی. هالبورک، د افغانستان او پاکستان 
لپاره ځانګړی استازی، د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک 
کمیسیون له کارکوونکو سره خبري کوي. )انځور په کابل 

کې د متحده ایاالتو د سفارت، ډان ویلکینسون(
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دوه راپورونه خپاره کړل او یو لړ نوري پلټني یي پیل کړي چې په والیتي او ملي کچه باندې د بیالبیلو افغاني 
عامه موسسو وړتیاوي او کړني ارزیابي کړي. دا پلټني به د داخلي کنټرولونو، د مالي فساد د خطر د کچي په اړه 
د افغاني وزارت خانو او دولتي دفترونو وړتیا وارزوي او د متحده ایاالتو او نورو مرستندویانو د پیسو په اړه 

حساب ورکول او مسؤولیت پیژندنه نور هم ښه کړي. 

د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو ټاکني
د هغه اهمیت په وجه چې دا ټاکني یي د متحده ایاالتو د دولت لپاره لري، او هغه د پام وړ پیسي چې د متحده ایاالتو 
او نړیوالي ټولني لخوا د ټاکنو د پروسي څخه د مالتړ لپاره ورکړ شوي وي، سیګار ټاکني له نیژدي څخه څارلي 
دي. د امریکا متحده ایاالت او د هغه نړیوال ملګري د یوه قانوني او مسؤول حکومت د جوړولو لپاره دي ټاکنو 
ته په ډیر اهمیت قایل دي.  سیګار په دي دري میاشتو کې د پلټنو یو راپور خپور کړ چې نړیوالي مرستي او هغه 
اندازه چې دا مرستي د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ظرفیت په لوړولو کې کارول شوي 

وي، په ګوته کړي. دویمي پلټني په دغو ټاکنو کې د ښځو د برخه اخیستلو ارزونه وکړه.
د ۲۰۰۹ کال تر پایه، د امریکا متحده ایاالتو د خوندي او اعتبار وړ ټاکنو څخه د مالتړ لپاره ۲۶۳ میلونه ډالر 
ورکړي وه چې د نړیوالي ټولني لخوا برابر شوي ۴۸۸ میلونه ډالرو تر نیمایي زیاته برخه جوړوي. ملګرو ملتونو 
)UN( د نړیوالي ټولني لخوا ورکړ شوي بودیجي څخه ۳۳۱ میلونه ډالر اداره کړل. هغوی دا پیسي د بشپړي 
پروسي د اداري مصارفو لپاره ولګولي، چې په هغوی کې د رایه ورکوونکو له ثبت کولو څخه رانیولي د ټاکنو 
تر عملي کیدو او مناقشي وړ رایو لپاره د حل الره موندل شامل دي. ملګرو ملتونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د 

ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته مرستي او مالتړ برابر کړل. 
د ملګرو ملتونو له موخو څخه یو هم د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ظرفیت او وړتیا 
لوړول وه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو دندو په ترسره کولو کې له سترو چلینجونو سره مخ دي، په ځانګړي 
توګه دا چې په ۲۰۱۰ کال کې د ولسوالیو د شوراګانو او پارلماني ټاکني هم په مخ کې دي، ځکه هغوی د نړیوالي 
ټولني له مرستي او مالتړ څخه پرته د دي ټاکنو د ترسره کولو لپاره د منابعو او تخصص له کموالي سره مخ دي. 
که څه هم ملګرو ملتونه د ظرفیت او وړتیاوو د پرمختګ اړتیا منلي ده، هغوی تر اوسه پوري د ظرفیت جوړولو 

لپاره اوږد مهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړي. 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون راپور ورکړ چې د اګست د میاشتي په ټاکنو کې د رایه ورکوونکو نیژدي ۳۸.۸ په 
سلو کې  ښځي وي. سیګار ونشو کړای چې په خپلواکه توګه د دي شمیرو تصدیق وکړي. سیګار په دي پوهیدلي 
چې د رایې ورکولو له حق څخه د کار اخیستلو لپاره ښځي له بی شمیره خنډونو سره مخ  دي. د خوندي او امن 
چاپیریال نشتوالی، له فرهنګي او دودیزه بندیزونو سره په ګډه، د ثبت کولو، کمپاین چلولو او رایي ورکولو لپاره د 
هغوي وړتیاوي محدودي کړي. ډیرو څارونکو دا راپور ورکړ چې سړیو د ښځو په نمایندګي رایي ورکولي، سره 
له دي چې د بل چا په وکالت رایه ورکول د ټاکنو د قانون څخه سرغړونه ده. څنګه چې د رایي ورکولو مرکزونه 
د جنس په اساس سره بیل شوي دي، په ټول هیواد کې د ښځینه رایه ورکولو اداري مامورینو کمښت هم د هغو 

ښځو شمیره راښکته کړه چې کوالی شول خپله رایه استعمال کړي. 

د متحده ایاالتو سفیر کارل ایکن بیري د امریکا د متحده 
ایاالتو د مشرانو جرګي د بهرنیو اړیکو د کمیټي له مشر جان 
کیری سره له ټاکنو څخه د مالتړ په مسالو خبري اتري کوي. 

)انځور په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت(

د امریکا د متحده ایاالتو د پوځ جنرال ستانلي مک کرستال د 
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، ډاکټر رنګین دادفر سپنتا، سره 
په داسي حال کې لیدل کیږي چې د آیساف د مرکزي قومانداني 

سره نیژدي د ځانمرګي چاودني په نتیجه کې د پیښ شوي 
زیانونو سروي کوي. )انځود د متحده ایاالتو د پوځ، بریدمن 

ډیویډ الواراډو لخوا(
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سیګار دا سپارښتنه کړي ده چې د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سفیر دی د افغانستان د اسالمي جمهوریت 
له دولت، ملګرو ملتونو، اونورو اساسي برخه لرونکو سره په ګډه کار وکړي چې د ټاکنیزو ظرفیتونو د جوړولو 
لپاره یوه عمومي ستراتیژي او تفصیلي پالن جوړ کړي. دا ستراتیژي او پالن باید هغو ننګونو او ستونزو ته چې 

ښځینه نوماندي او رایه ورکوونکي ورسره مخ دي، ځواب ووایي. 
وروسته له هغه چې ټاکني پای ته ورسیږي، سیګار به یوه وروستي پلټنه ترسره کړي چې د ټاکنو د پروسي د 
ترسره کیدلو او درغلیو په بنا اچول شویو رایو د پیژندني او منسخولو لپاره د کړنالري جوړولو تحلیل او تجزیه 
وړاندې کړي.  دا راپور به د راتلونکو ټاکنو لپاره هغه څانګې په ګوته کړي چې له دي ټاکنو څخه زده کړي 

شول.

د اداري فساد ضد کړنو ته یوه کتنه
د اداري فساد د مخنیوي لپاره د افغانستان د توان او ظرفیت لوړول او پیاوړي کول د امریکا د متحده ایاالتو د 
بیا رغوني پروګرام، او همدا رنګه د نړیوالي ټولني او پخپله د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت له ترجیحاتو 
څخه دي. د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د امریکا د متحده ایاالتو له بیالبیلو دولتي مسؤولینو څخه دا غوښتنه 
کړي ده چې د ظرفیت په پیاوړي کولو کې ورسره مرسته وکړي تر څو وکوالی شي کنټرول ولري او حساب 
ورکولو پروسه نوره هم ښه کړي، کومي چې دواړه یي د اداري فساد د مخنیوي لپاره مهمي دي. سیګار د یوي 
پلټني ابتکار په الره اچولي دی چې دا وګوري د امریکا متحده ایاالت او نور نړیوال مرستندویان د اداري فساد د 
مخنیوي لپاره د افغاني ادارو د ظرفیت لوړولو او پیاوړي کولو لپاره کوم کارونه ترسره کړي دي. دا همدا رنګه 
د داخلي کنټرولونو او د حساب ورکولو کړنالره چې د افغانستان د مهمو دولتي تاسیساتو لخوا په والیتي او ملي 
سطحو ورڅخه کار اخیستل کیږي، ارزوي. که څه هم سیګار به د افغاني چارواکو روزنه تر کار الندې نه نیسي، 
د سیګار پلټني له افغانی چارواکو او همدا رنګه د امریکا متحده ایاالت او نورو نړیوالو مرسته کوونکو کارکوونکو 
سره د مرستي په موخه ترسره کیږي تر څو په ال ښه توګه د داخلي کنټرول، حساب ورکولو او د اداري فساد په 

خالف اقداماتو په اهمیت پوه شي.
د اګست په میاشت کې سیګار خپل لومړنۍ راپور خپور کړ، کوم چې د اداري فساد د مخنیوي او د قانون د 
حکومت د پیاوړي کولو لپاره د امریکا د هڅو په لړۍ کې لومړنی راپور دی. په دي راپور کې دا خبره جوته شوه 
چې تجهیزاتو ته د السرسي لیاره غیر کافي پیسي او نامناسب السرسي د توقیف کولو د اسانتیاوو جوړول ځنډولي 
دي کوم چې په کابل کې د مخدره موادو سره د مبارزي لپاره د انصاف مرکز په بیړنۍ توګه ورته اړتیا لري. دا 
مرکز، چې د مخدره موادو په خالف د متحده ایاالتو او افغانستان د مبارزي یوه مهمه برخه ده، په ټول هیواد کې 
د نشه یي توکو د مهمو قضیو په اړه انحصاري صالحیت او قانوني واک لري. د دي مرکز په پراخولو کې ځنډ 
کوالی شي په افغانستان کې د غیرقانوني مخدره موادو د تجارت په خالف د افغان دولت او متحده ایاالتو د مبارزي 
هڅي په ډیره بده توګه اغیزمني کړي. د سیګار د راپور په ځواب کې، د امریکا د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو 
وزارت او د متحده ایاالتو د پوځي انجنیرانو قطعي دا خبره روښانه کړه چې هغوی کوالی شي په ګډه کار وکړي 

تر څو په خنډونو بریالي شي او په دي توګه د دي مرکز د تسهیالتو جوړول کیدای شي پر مخ الړ شي. 
د سپټمبر په میاشت کې، سیګار د امریکا د متحده ایاالتو او نورو نړیوالو مرسته کوونکو د هڅو په اړه یوه پلټنه 
پیل کړه کوم چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د نظارت د لوی دفتر )HOO( د ظرفیتونو د پیاړوي کولو لپاره 
په الره اچول شوي وه. دا اداره د هیواد د اداري فساد په خالف کوششونه عملي کوي او د افغانستان ولسمشر ته 
راپور ورکوي. دا پلټنه به د اداري فساد په خالف د هغوی د مشن لپاره د HOO د وړتیاوو اروزنه وکړي او د هغه 

د ظرفیتونو د جوړولو لپاره به د متحده ایاالتو او نورو مرسته کوونکو کوششونه په ګوته کړي.



I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹   7د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور   

د افغانستان عمومي کتنه  

د انفراسټرکچر ساتنه
په افغانستان کې له ۲۰۰۲ کال راهیسي، د انفراسټرکچر د جوړولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګول شوي دي--له 
ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو رانیولي تر سرکونو، د اوبو سیستمونو، او د بریښنا تولیدي فابریکو پوري هر 
څه په کې شامل دي-- د هیواد په ډیرو برخو کې د متحده ایاالتو لخوا تمویل شوي د جوړولو کارونه روان دي. 
انجنیران، پلټونکي او څیړونکي د سیګار لخوا استخدام شوي دی چې په ګډه کار وکړي، او نه یوازي دا خبره 
څرګنده کړي چې آیا دا پروژې د قرارداد له مشخصاتو سره سمې جوړویږي او له موخې سره سم کارول کیږي 

او که نه، بلکې دا خبره هم ارزیابي کړي چې د هغوی د ساتلو لپاره د افغانانو وړتیاوي څرنګه دي. 
د سیګار لومړنۍ مشاهدي دا ښیي چې وروسته له هغه چې دا پروژي افغاني چارواکو ته سپارل شوي دي، د 
هغوی ساتلو ته ډیره لږه پاملرنه شوي ده. سیګار په خپله دي څرګندونه کې یوازي نه ده. د بیلګې په توګه، په دوو 
بیلو راپورونو کې، د دولت د حساب ورکولو دفتر )GAO( دي خبرې ته اشاره کړي ده چې د افغانستان دولت دا 

ظرفیت او وړتیا نه لري چې د متحده ایاالتو لخوا تمویل شوي د انفراسټرکچر پروژي وساتي.2 
دا غوښتنه کوي چې د  اړوند مقررات  د کارولو  بودیجو  د   )CERP( بیړني ځواب پروګرام د  قوماندان  د 
USFOR-A قوماندان دا ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان د دولت یوه مناسبه با صالحیته اداره دي د یوې پروژي 
د بشپړیدلو او انتقال وروسته د هغې د ساتلو لپاره آماده کړي شي. USFOR-A راپور ورکړ چې د پروژې د کتنې 
په مهال هغوی د افغانستان دولت له چارواکو د یوه لیکل شوي سند غوښتنه کوي چې د پروژي د دوام او ساتنې 
سره موافقه وښیي. دا لیک عمومْا د والیت په کچه د چارواکو لخوا ورکول کیږي او "د افغانستان د دولت له اړخه 
د ژمنې" څرګندونه کوي.3 د USFOR-A د راپور له مخې، سره له دي هم، "ډیر زیات شواهد شته چې افغانستان 
نشي کوالی هغه پروژي چې موږ بشپړوو، هغوی ته ادامه ورکړي." USFOR-A اضافه  کوي، "د بیارغونې د 
هڅو له اړه یو نا لیکل شوي مسوولیت شته چې پرمختګ وشي. موږ جوړونې ته ادامه ورکوو او په دي تمه چې 
د افغانستان دولت به یوه ورځ وکوالی شي چې د خپلې برخې مسوولیتونه پوره کړي، او هغه پروژې چې دوی 
ویلې دي چې هغوی ته له انتقال کولو وروسته به یي ساتي، د ]مالي ادارې د مقرراتو[ قانوني غوښتنې پوره کوو." 
سیگار به دا د ساتنِِي او جاري ساتلو مساله نوره هم وڅیړې، ځکه په دي کې کیدای شي د هغو پروژو په جوړولو 

سره چې ساتنه یي نشي کیدالی، د مالیي ورکوونکو ډالر د ضیاع امکانات وي.

د پروژو انسجام
د متحده ایاالتو د ملکي-نظامي کمپاین پالن د بیا رغوني د پروژو تر مینځ د ال ښه انسجام غوښتنه کوي، نه 
یوازي د متحده ایاالتو د ادارو ترمینڅ بلکې همدا رنګه له نړیوالي مرستندویه ټولني سره هم د هغې غوښته کوي. 
د معلوماتو د مدیریت د یوه اغیزمن سیسټم یا نورو الرو چارو نشتوالي چې د بیالبیلو ادارو او موسسو لخوا په 
افغانستان کې په غاړه اخیستل شوي پروګرامونو یوه بشپړه منظره وړاندې کړي، د بیا رغونو د هڅو اغیزمن 
انسجام له ستونزو سره مخ کوي. سیګار سپارښتنه کړي چې د متحده ایاالتو ملکي اداري او پوځي قوماندي په 
ګډه سره کار وکړي تر څو د معلومات د مدیریت یو داسي منسجم سیسټم رامینځ ته کړي چې د بیا رغوني د 

پروګرامونو او پروژو یو مشترک عملي تصویر وړاندې کړي. 
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او نړیوالې ټولني په کال ۲۰۰۶ کې د همغږۍ او څارني مشترک هییت 
 ،JCMB .تاسیس کړ چې د افغان تړون عملي کیدل تر نظر الندې ونیسي او په ګده توګه یي عملي کړي )JCMB(
چې د هغه په ۲۸ غړو کې ۷ کسان د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په استازیتوب او ۲۱ کسه د نړیوالي ټولني 
په استازیتوب شامل دي، اوس د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او نړیوالې ټولني ترمینځ د پرمختیایي پالیسیو 
د جوړولو او منظم کولو مسؤولیت په غاړه لري. د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د هغه نړیوال ملګري د 
JCMB له الرې منسجم کیږي تر څو د ANDS د موخو د ترالسه کولو په لوري پرمختګ تر نظر الندې ونیسي. 
کله چې د ۲۰۰۹ کال د جوالی په میاشت کې JCMB غونډه وکړه چې د ANDS وضعیت وڅیړي، نړیوالي 
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ټولني هغه مهال وویل چې ANDS ال ښه تمرکز ته اړتیا لري اودا چې د افغانستان اسالمي چمهوري د ولت باید د 
ترجیحاتو او پروګرامونو یوه روښانه او له ابهام څخه پاکې بڼې ته وده ورکړي.4 

سیګار د ځانګړیو پرمختیایی سکټورونو لپاره یو لړ د کارایی د پلټنو کار پیل کړی دی. د دغو پلټنو لومړنۍ 
هغه یي، چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به خپور شي، د انرژي په څانګه کې د متحده ایاالتو او نورو مرسته 
کوونکو هیوادونو د مرستو عمومي کتنه ده. دا پلټنه به هغه کچه چې متحده ایاالت او نور نړیوالي پروژي یو بل 
بشپړوي، ارزیابي کړي او دا خبره به معلومه کړي چې بریښنا ته د افغانانو د السرسي په پراخولو کې هغوي 

څومره اغیرمن شوي دي.

د نظارت همغږي
د ځانګړي پلټونکي تولنه له دي حقیقت نه ښه خبره ده چې خپل کارونه همغږي کړي تر څو نظارت ممکنه لوړي 
کچي ته ورسوي، د کارونو له دوه ځلي ترسره کیدلو مخنیوي وکړي، او د عملي کوونکي اداري ځخه غوښتني 
راټیټي کړي. سیګار د سهیل لویدیڅي آسیا د پالن جوړولو د مشترکي ډلي او د هغې د پاکستان/افغانستان جرګکۍ 
غړی دی، کوم چې په افغانستان او پاکستان کې کړني تر نظازت الندې نیسي. دا جرګکۍ له سیګار، GAO او د 

USAID، د دفاع محکمې او بهرنیو چارو محکمې له عمومي پلټونکو څخه تشکیل شوي ده. 
سیګار همدا رنګه په قرار دادنو کې د اداري فساد په خالف د نړیوال کاري ځواک )ICCTF( غړی هم دی، 
او هغوی د فدارلي جرمونو او ملکي قضیو د تنظیمولو اصلي ارګان دی چې په سهیل ختیځه آسیا کې د متحده 
ایاالتو د دولت لخوا د مصرف کړل شویو پیسو اړوند د ټګي او اداري فساد په خالف بوخت دي. د سیګار تحقیق 
کوونکي او څارنواالن په متحده ایاالتو او افغانستان کې د قانون نافذ کوونکو فدارلي ادارو کې له خپلو همکارانو 

سره په ګډه او له نیژدي کار کوي. 

د افغانستان د بیا رغوني لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی، برید جنرال آنلډ فیلډز )متقاعد( د ملي شورا د ملي امنیت او 
)C-SPAN( .۲۰۰۹ ،۹ بهرنیو چارو د جرګکۍ په وړاندې د شاهدي ورکولو په حال کې، د سپټمبر
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

د اګست په میاشت کې د متحده ایاالتو سفارت، کابل او USFOR-A یو نوی 
تنظیم شوي ملکيـ  نظامي پالن خپور کړ چې د مشن فعالیتونه تنظیم کړي او د 
القاعدې د ورانولو، ویجاړولو، او پای کې ماتي ورکولو له پاره د متحده ایاالتو 
پراخ ستراتیژیک هدف ترالسه شي. دا پالن ټینګار کوي چې »د افغانستان د 
خلکو د امنیت، چمتو کولو او مالتړ لپاره باید هر عمل تر سره شي چې یاغیانو 
ته ماتي ورکړي او یو اغیزمن دولت جوړ کړي«، ۷ پرنسیپونه بیانوي، له 
یاغیانو سره د مبارزي لپاره ۱۱ »بدلونونکي اغیزي« په نښه کوي، او د هغي 
ستراتیژي عمده ټکي را په ګوته کوي چې باید په راتلونکو دري کلونو کې 
په یاد شویو ۱۱ ځانګو کې د افغانستان د ثبات لپاره ترسره شي. د امریکا د 
متحده ایاالتو په نوي ستراتیژي سربیره، دا پالن د افغانستان ملي پرمختیایی 
ستراتیژي، د افغانستان تړون، او د ناټو عملیاتي پالنونو څخه د الرښووني په 

موخه کار اخلي.
وده  ته  ظرفیتونو  افغانستان  د   )۱ دي:  توګه  الندې  په  پرنیسپونه  اصلي 
کول، چیري چې  پاملرنه  ډیره  ته ال  ادارو  دولتي  کچه  ټیټه  په  ورکول؛ ۲( 
یاغیان د تشدد له الري او له دولت څخه د خلکو د نه رضایت څخه په ناوړه 
ګټه اخیستلو پیاوړي کیږي؛ ۳( په ملي او والیتي سطحو کې د ملکي او پوځي 
پالنونو انسجام چې له افغانستان سره مرسته وکړي؛ ۴( له نړیوالي ټولني سره 
په تیژذي همکاري او همغږي کار کول؛ ۵( په ساحه کې کار کوونکو ملکي 
او پوځي ټیمونو ته د الرښوونو، منابعو برابرول او صالحیت ورکول؛ ۶( 
د افغانستان خلکو ته د رښتیوني ترقي او پرمختګ څرګندول؛ او ۷( دولتي 

حساب ورکوني او شفافیت ته وده ورکول.
د پالن ۱۱ بدلونونکي اغیزي، د امنیت، دولتداري، او پرمختګ په برخو 
کې د متحده ایاالتو د بیا رغوني لومړیتوبونه جوړوي. د امریکا د متحده ایاالتو 
کارکوونکي دا دنده لري چې، له افغانانو سره په ګډه، په سیمییزه، والیتي او 
لومړیو  توګه  ځانګړي  په  پالن  دا  کړي.  تطبیق  پروګرامونه  دا  ملي سطحو 
دریو بدلونونکو اغیزو ته ډیر اهیمت ورکوي: د اوسیدونکو امنیت، ټاکني او د 

دولتداري دوام، او د مسؤول او روښانه دولت پراخوال. 
دا پالن په ځلور سیمو -شمال، جنوب، ختیځ، لویدیځ-او کابل کې بیلي 
غښتلتیاوي په نظر کې نیسي. دا په هره سیمه کې ترجیجات ټاکي، او د اړتیا 
وړ ملکي-نظامي کړني را په ګوته کوي، لکه چې ښي خوا ته په نقشه کې 

ښودل شوي دي.
د افغانستان خلکو ته د امنیت په راوستلو کې د متحده ایاالتو هڅي به 
د هلمند، کندهار، خوست، پکتیا، او پکتیکا په مهمو والیتونو متمرکز وي، 
چیري چې یاغیان تر ټولو ډیر فغال دي. په جنګي عملیاتو باندې د دوباره 

تمرکز برسیره، دا پالن د ال 
مسلکي  او ال  وړ،  ستر، ال 
پوځونو  امنیتي  ملي  افغاني 
ټینګار  ډیر  کوي.  غوښتنه 
به له سیمییزو ټولنو سره د 
هغوی لخوا د خپل امنیت د 
ساتلو په اړه د ګډ کار کولو 

په اړه وي.
کافي  په  ټولني  نړیوالي 
ټاکنو  د  مرستي  اندازه 
د  چې  دي،  ورکړی  لپاره 
داسي یوه دولت په جوړولو 
خپلو  د  چې  ومومي  پای 
په  خلکو  او  اوسیدونکو 

سترګو کې قانوني وي. د دي کمپیاین له پالن سره سم، د موسساتو د ظرفیت 
جوړولو او مسؤولیت پراخولو لپاره به یو نوی پروګرام په الر واچول شي 
تر څو د افغانستان له حکومت سره د یوي واضع اجنډا یا تګالري په جوړولو 
کې مرسته وکړي. دا کار به د متحده ایاالتو، نړیوالي ټولني، او د افغانستان 
اسالمي جمهوري دولت ترمینځ، او همدا رنګه د افغانستان اسالمي جمهوري 
دولت او د افغانانو تر مینځ د یوه نوي ګډون او شراکت غوښتنه کوي. ډیره 
پاملرنه به سیاسي حل ته ورکول کیږي، چې د دوباره انسجام پروګرام ته د 

پراختیا ورکول او بخښني په کې شامل دي. 

۱۱ بدلونونکي اغیزي
د خلکو امنیت  •

ټاکني او د دولتداري دوام  •
د مسؤول او روښانه دولتداري پراخول  •

د معلوماتو د غوښتلو د حق پیلول  •
عدالت ته السرسي  •

د نه پخال کیدونکو په خالف عمل  •
د تحمل وړ کارونو جوړول  •

د زراعت فرصتونه او مارکیټ ته السرسي  •
د جرمونو، اداري فساد، مخدره موادو او یاغیانو په خالف مبارزه   •

کول
دولت او د سیمي تر سرپرستي الندې انسجام  •

سرحدونو ته السرسي د تجارت لپاره، نه د یاغیانو لپاره  •

د امریکا د متحده ایاالتو دولت لخوا د افغانستان د مالتړ لپاره 
د ملکي - نظامي کمپیان پالن انسجام

Source: NATO, “International Security Assistance Force 
and Afghan National Army Strength & Laydown,” 
www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf, 
accessed 9/30/2009.
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د افغانستان د ملي پرمختیا ستراتیژي )ANDS( چې د ۲۰۰۸ کال د اپریل 
په میاشت کې د افغانستان ولسمشر تصویب کړه او د ۲۰۰۸ کال د جون په 
میاشت کې د نړیوالي ټولنې لخوا تصدیق شوه، د دریو پراخو سټو په اساس 
ترتیب شوي ده - امنیت، دولتداري، او اقتصادي او ټولنیز پراختیا - چې ۸ 
الندیني ستني، ۱۷ سکټورونه  او ۶ لنډي موضوع ګاني له ځانه سره لري. 

د ANDS د تطبیق کولو په اړه په لومړني کلني راپور کې، د افغانستان 
اسالمي جمهوري دولت راپور ورکوي چې په نیژدي ټولو برخو کې ځیني 
پرمختګونه شوي دي، او خبردارۍ یي ورکړ چې دولت او نړیوال ملګري 

اوس هم ال له ډیرو سترو ننګونو سره، په ځانګړي توګه د دولتداري او 
امنیت په څانګو کې، مخ دي.

لپاره  تاسیساتو  د  افغانستان اسالمي جمهوري دولت  د  تیر کال کې  په 
ترالسه  د  موخو  د    ANDS د درلود چې  تمرکز  په جوړولو  چوکاټ  د 
کولو لپاره ملي کوششونه وارزوي. په وزارتخانو کې د »سکټور د پایلو 
چوکاټونه« تاسیس کړی شوي دي، چې پرمختیایي فعالیتونه، د هغوی له 
پایلو او الس ته راوړنو سره یو ځای په ګوته کوي. د دي راپور په اساس، 
دا وزارتخاني اوس خپل پروګرامونه سره یو ځای کوي، چې د ANDS د 

اهدافو په الس ته راوړلو کې برخه واخلي.  
د ستراتیژیو  د سکټور  نوټ کوي چې  په خپلو مشاهدو کې  راپور  دا 

اغیزمن په الر اچول، د ډیرو وزارتخانو، عامه ادارو او نورو داخلي او 
نړیوالي ملګرو تر منځ د نیژدي همکاري غوښتنه کوي، او دا چې »دا یو 
پیچلی تړون دی چې د پروسي د مدیریت په ټولو سطحو کې د وړ او مناسبي 
رهبري غوښتنه کوي.« راپور زیاتوي چې »د نتایجو مدیریت، د پالنونو 
جوړول، د مدیریت او تنظیم تبطیق کول، او د هغو د پایلو نظارت لپاره د 
حکومت په داخل کې اوسنۍ ظرفیت په کامیابي سره د دغو کارونو د ترسره 
کولو لپاره کافي نه دی." په دی کلني راپور کې د ANDS الس ته راوړني 

په ګوته شوي دي.

امنیت
د ANDS په بارو سره د اقتصادي پرمختګ لپاره امنیت یو مخکیني شرط 
دي. راپور دا خبره مني چې د تیر یو کال په موده کې امنیتي وضعیت مخ 

په خرابیدو دی، خو ځیني مثبتي پرمختیاوي هم راپیژني:
د ملي امنیت کړنالړه جوړه شوي ده، چې ال ښه امنیت د ترالسه کولو   •
لپاره د افغاني او نړیوالو امنیتي ځواکونو سره تر منځ همغږي رامنځ 

ته کړي.
د افغانستان ملي اردو او افغانستان ملي پولیسو د پیاوړي کولو پروسه   •
له پالن سره سم پرمختګ کوي، او د روزني امکانات په ملي او والیتي 

کچو پراخ شوي دي.
په  د همغږي ۱۵ سیمییزو مرکزونو  او  پالیسي  نوي  د  امنیت  ملي  د   •
او  همکاري  مینځ  تر  ځواکونو  امنیتي  د  افغانستان  د  سره  جوړولو 

همغږي ښه شوي ده.
له ۲۵ په سلو کې د نظر وړ سیمو څخه ماینونه او ناچاودل شوي مواد   •

پاک شوي دي.

د ANDS په اړه لومړنۍ کلنۍ راپور

دولتداري
پرمختيا

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

فساد ضد

جنسي برابري

ظرفيت

د چاپېريال

د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي (اى اين ډي ايس)

امنيت

دولتداري
پرمختيا

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

فساد ضد

جنسي برابري

ظرفيت

د چاپېريال

د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي (اى اين ډي ايس)

امنيت
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دولتداري
د دولتداري په لومړیتوبونو کې د دیموکراتیکي پروسې پیاوړي کول، خلکو 
او  تاسیس کول، عدل  د حکومت  قانون  د  د عامه خدماتو ښه رسول،  ته 
انصاف ته د السرسي زیاتول، او د اداري فساد مخنیول شامل دي. د دي 

راپور له وینا سره سم، په الندې برخو کې برابر پرمختګ شوی دی:
اوبو  په هغوی کې د  قوانین تصویب کړل، چې  ملي شورا ۵۳ نوي   •
شرکتونو،  د  نور  رنګه  همدا  او  قانون  ضد  فساد  اداري  د  او  قانون 
مینځګړیتوب، فکري ملکیت، او د امتیاز حق اړوند قوانین شامل دي.

او والیتي شوراګانو  او ولسمشرۍ  ثبت کړل  دولت رایه ورکوونکي   •
ټاکني یي ترسره کړي.

د تخنیکي قانوني زده کړي د برابرولو په موخه د قانوني زده کړي   •
خپلواک ملي مرکز تاسیس کړی شو.

د قانون پوهانو خپلواکه ټولنه خلکو ته د قانوني مرستو د برابرولو په   •
موخه تاسیس کړي شوه.

اقتصادي او ټولنیز پرمختګ
 ۱۳ او  برخي  الندیني   ۶ دا  توګه،  په  برخې  ستري  ټولو  تر   ANDS د
سکټوره لري. په الندیني برخو کې دا الندې برخي شاملي دي: انفراسټرکچر 
او طبیعي منابع، ښوونه او روزنه او فرهنګ، روغتیا، زراعت او د کلیو 
او  روغتیا  کې  راپور  په  دولتداري.  اقتصادي  او  ساتنه،  ټولنیزه  پراختیا، 
ښوونه او روزنه د هغو برخو په توګه په ګوته شوي دي چې تر ټولو ستر 
پرمختګونه یي کړي دي. په راپور کې د لوړ اهیمت لرونکو سکټورونو 
بریښنا، د اوبو د منابعو مدیریت، ترانسپورټ، او تر ځمکي الندې ماینونو په 
اړه د مثبتي پرمختیا یادونه شوي ده او دا الندې برخي د یادوني وړ بولي: 

د هیواد په سلو کې ۸۵ خلک ابتدایي روغتیایي خدمتونو ته السرسي   •
لري.

۲۹۱ روغتیایي کیلنیکونه او ګرځنده مرکزونه جوړ کړی شوي دي.  •
د واکسین کولو پروګرام د هیواد په سلو کې ۹۵ تر پینځو کلونو ښکته   •

ماشومان تر پوښښ الندې نیسي.
کې ۶۰۷۲  هغوی  په  چې  شو،  لوړ  ته  شمیر  ۱۱۰۰۰  ښوونځیو  د   •

لومړني ښوونځي، ۳۰۶۲ منځني ښوونځي، او ۱۸۶۶ لیسې دي.
د  ټوکه  میلیونه   ۳۹ چې   - کتابونه  درسي  ټوکه  میلیونه   ۶۱ نیژدي   •
لومړنیو ښوونځیو او ۲۲.۸ میلیونه ټوکه د لیسې ښوونځیو لپاره دی- 

چاپ او توزیع شول.
اټکل ۳۱۷۰۰۰ افغانان، چې ۳۶ په سلو کې ښځینه دي، د سواد د زده   •

کړي له پروګرامونو فارغ شول.
د بریښنا مجموعي تولید په کال ۲۰۰۷ کې له ۴۸۵ میګاواټه  په کال   •
۲۰۰۹ کې ۶۳۰  میګاواټه  ته لوړه شوي ده )چې په دي کې وارد شوي 

بریښنا هم شامله ده(.
د بریښنا د تولید د څو سترو بندونو د جوړولو په موخه تفصیلي مطالعه   •

او څیړنه بشپړه شوي ده.
د اوبو د رسولو نیژدي ۱۳۰۰۰ شبکي جوړي شوي ده او نیژدي ۲.۸   •

میلیونه کلیوالو خلکو ته د څښلو پاکي پاکي برابروي.
په ټیټه کچه د اوبه لګولو سیسټمونو ښه کول په ۱۸۹۱ کلیو کې ۶۴۴۷۷۷   •

کورنیو ته ګټه رسولي ده.
د زراعت په برخه کې پرمختیاوي کروندګرو ته د ۵۳۰۰۰ ټڼه د غنمو   •
تخمونه او کیمیاوي سري ویشل، د ۷۷۰ باغونو جوړیدل، د ۵۸۸ د 
پستي د ځنګلونو دوباره جوړول، او د ۳.۲ میلیونه نیالګیو ویشل شامل 

دي.
د ۳۳۹ کیلومتره مربع ځمکي سروي د ګازو ۵۰۰ ساحي او ۴۰۰ د   •

ځمکي الندې کانونه په نښه کړل. 

ANDS د سرکونو د شبکي جوړول ته لومړیتوب ورکوي، چې خلکو 
ته د افغانستان دننه د تګ را تګ او له ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د 
نښلولو آسانتیاوي برابروي. اټکل ۲۹۱ کیلومتره سیمییز سرکونه بشپړ شوي 
دي. خو سره له دي هم، د ANDS راپور دا خبره په ګوته کوي چې د 
سرکونو د ساتني او ترمیم له پاره له مالي لحاظه د منلو وړ سیسټم په جوړولو 

کې پرمختګ نه دی شوي. 
لګښتونو  د  دولت  جمهوري  اسالمي  افغانستان  د  مطابق،  راپور  د 
ترجیحات د اوس لپاره د ANDS مطابق دي، خو مرسته کوونکي هیوادونه 
یي نه تمویل کوي، او یو علت یي دا هم دی چې د پرمختیایي بودیجې لپاره 
  ANDS نړیواله مرسته کمه شوي ده. په ۲۰۰۸ کال کې، نړیوالي ټولنې د
د پروژو څخه د مالتړ لپاره د اټکل ۲۱ میلیارده ډالرو ژمنه کړی وهخو 
له دي جملي نه یي ۷ میلیارده ډالر د مخکنیو ژمنو برخه وه. له دي سره 
یوازي ۱۳.۹ میلیارده ډالر په نویو منابعو کې پاتي شول. د افغانستان اسالمي 
جمهوري دولت اټکل کوي چې هغوی به د ۲۰۰۹/۲۰۱۰ کال د پرمختیایي 

بودجي لپاره له ۳.۲ میلیارده ډالرو له کمښت سره مخ وي.



د افغانستان ملي اردو )ANA( د سرتیرو روزنه  
یو افغان پوځي افسر کوارډینات بیانوي چې د ویشتلو په ژوندي تمریناتو کې چې 

په هغوی کې د افغان ملي اردو د څلورم کنډک مخکښ کتونکو، د ویشتلو د لوري 
د کنټرول پرسونل، او درنو وسلو کسانو د نورستان والیت دکله کوش په مخکښ 

عملیاتي قرارګاه کې برخه اخیستي وه. )د متحده ایاالتو د پوځ انځور، بریدمن متیو 
مویلر(
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"د امریکا د متحده ایاالتو او مرستندویانو پانګې د 
افغانستان د بیا رغونې لپاره ضروري دي....د بیا رغونې 
لپاره د ورکړ شویو بودیجو له زیاتیدلو سره، او په هغه 

کې د شاملو ارګانونو د شمیر له پراخیدلو سره، د پروګرام 
انسجام نور هم ستونزمن کیږي. د نظارت اړتیا، نه یوازي 

د قراردادونو د پروسي، د پروګرام د سمبالښت، او د 
کیفیت د ډاډینې لپاره، بلکې دا هم چې د متحده ایاالتو لخوا 

تمویل شوي پروګرامونه د متحده ایاالتو د پرمختګ له 
 پالیسي سره په یوه لیکه دي...،

هم ډیر شوي دي."
برید جنرال )متقاعد( ارنلډ فیلډز 
د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

سرچینه: د مشرانو جرګې د ملي امنیت او بهرنیو چارو د جرګه کۍ په وړاندې شهادت، ۹\۹\۲۰۰۹.
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پلټنې
په دي دریو میاشتو کې سیګار د پلټنو ۵ راپورونه خپاره کړل او ۱۰ نور راپورونه تر کار الندې لري. د پلټنو 
درې راپورونه د یو لړ هغو مسالو په اړه دی چې د بیا رغوني د پروګرام د اغیرمن تطبیق لپاره اړین دي. په دي 
مسالو کې نه یوازي د قرارداد نظارت، د پروګرام اداره کول، او د قراردادي د کار ترسره کول شامل دي، بلکه 
همدا رنګه دا هم ښیي چې د بیا رغوني کومي پروژې چې مالیي ورکوونکو په ډالرو تمویل شوي دي، د امریکا له 
متحده ایاالتو سره په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو موخو په ترالسه کولو کې مرسته کوي. په تیرو دریو میاشتو 
خپاره شوي د پلټنو دوه راپورونه د اګست د ۲۰ مي نیتي د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو د ټاکنو اغیزي ارزیابي 

کړي، کومې چې د متحده ایاالتو له خوا د قانوني حکومت د تاسیس او جوړولو لپاره ضروري بلل شوي دي.

د پلټنو بشپړ شوي راپورونه
په دي دریو میاشتو کې بشپړ شوي د پلټنو څلور راپورونه د دولتداري د سمون او اصالح کولو لپاره د متحده 
ایاالتو هڅي ارزیابي کړي دي په دي کې دوه راپورونه د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو د ټاکنو په اړه او دوه د 
 )CERP( اداري فساد په وړاندې د مبارزي په اړه دي. د پلټني پنځم راپور د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام
د مسؤولیت ارزونه کوي. دا پروګرام په دي موخه جوړ شوي وه چې په لومړۍ مرحله کې د ټیټي کچي پروژي 

تمویل کړي چې په والیاتو کې د بشري او بیا رغوني اړتیاوو ته بیړنی ځواب ووایي.

د افغان ټاکنیزو ظرفیتونو د ساتلو لپاره د اړتیا وړ ستراتیژي او منابع، د 
سیګار پلټنه ۰۶-۰۹ )ټاکني(

نړیوالې ټولنې ۴۸۸ میلونه امریکایي ډالر د اګست د ۲۰ مي نیټي د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو د ټاکنو څخه 
د مالتړ لپاره د مرستي په توګه ورکړل. د امریکا متحده ایاالتو ۲۶۳ میلونه امریکایي ډالر ورکړل، چې د ټولو 
ورکړل شویو پیسو تر نیمایي ډیره برخه جوړوي. ملګرو ملتونه )UN(، چې د نړیوالو مرستو ډیره برخه یي 
مصرف کړي دي، خپلي هڅي یي د فوري او عملیاتي اړتیاوو د پوره کولو لپاره متوجه کړي وي. په دي هڅو کې 
د مقرراتو او کړنالرو د پراختیا څخه مالتړ، د لنډ مهاله کارکوونکو مقررول، د ټاکنیزو وسایلو او موادو برابرول، 

او د امنیت لپاره د پالن جوړولو انسجام شامل دي
د افغانستان د بنیادي وړتیاوو پراختیا چې وکوالی شي د اعتبار وړ ټاکني ترسره کړي، د بیاجوړوني  او 
داسي یوه حکومت د ساتلو لپاره چې اوسیدونکي یي د مشروع دولت په توګه وپیژني، ضروري دي. د افغانستان 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون )IEC(، چې باید په ۲۰۱۰ کال کې د ملي شورا او ولسوالیو ټاکني هم ترسره کړي، له 
سختو ننګونو سره مخ دی؛ د نړیوالې ټولنې له مرستي او مالتړ پرته، هغوی د ټاکنو د اداره کولو لپاره د منابعو 
له نشتوالي سره مخ دي. د اعتبار وړ ټاکنو ترسره کول نه یوازي د ټاکنو د پروسي په سپڅلتوب پوري اړه لري 
بلکې د راتلونکي افغان دولت په رضایت او وړتیا پوري هم اړه لري چې د کمیسیون ظرفیتونه لوړ کړي او په دي 
توګه د ټاکنیزي پروسي ډیموکراتیک اصول مراعات شي. سیګار ته معلومه شوه په داسي حال کې چې ملګري 
ملتونه د ظرفیت او وړتیاوو د ودي اړتیا مني، هغوی تر اوسه پوري د ټآکنو د ظرفیت جوړولو لپاره اوږد مهاله 
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ستراتیژي نه ده جوړه کړي. 
اداره  پراختیا  نړیوالې  د  ایاالتو  متحده  د  سفارت،  ایاالتو  متحده  د  کې  کابل  په  کوي چې  سپارښتنه  سیګار 
)USAID( په مشوره، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت سره د یوه ستراتیژیک پالن په جوړولو کې مرسته 
وکړي چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د افغانانو ظرفیتونه او وړتیاوي لوړي کړي.  په دي پالن کې باید د 
افغانستان بودیجه او د بشري منابعو جوړښت شامل وي چې د د ټاکنو د پروسي د جاري ساتلو سره مرسته وکړي. 
سیګار همدا رنګه دا سپارښتنه کوی چې د متحده ایاالتو چارواکي په ملګرو ملتونو باندې ټینګار وکړي چې د 
ظرفیت د پراختیا مشاور مقرر کړي او یا اجراییه استازي وټاکي چې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون، ملګرو ملتونو، 
او لویه مرسته کوونکو او برخه لرونکو سره په ګده یوه عمومي ستراتیژي جوړه کړي چې په افغانستان کې د 
ظرفیت جوړولو ټولو کوششونو پرمختګ او وضعیت تر څارني الندې ونیسي. په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت 
او USAID دا سپارښتنې ومنلي او د دي خبرې پخلی یي وکړ چې هغوی به د دیپلوماتیکو او مرستو له الرو زیار 

وباسي چې دا سپارښتني عملي کړي.

په افغاني ټاکنو کې په لویه کچه د ښځو د ګډون په مخ کې خنډونه، د سیګار 
پلټنه ۱-۱۰ )ټاکني( 

سیګار د اګست د ۲۰ مي نیټي په ټاکنو کې د ښځو د ګډون کچه، او د افغانستان اسالمي جمهوري دولت له خوا 
د داسي یوه چاپیریال د جوړولو پراخوالی چې ښځي وکوالی شي په آزادانه توګه رایه ورکړي، تر عمومي کتني 
الندې ونیول. سره له دي چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو او نارینه لپاره د یو ډول حقوقو غوښتنه کوي او د 
افغانستان ملي پرمختیایی ستراتیژي )ANDS( په عامه چارو کې د ښځو په ګډون او برخه اخیستي باندې ټینګار 
کوي، سیګار ته روښانه شوه چې ښځینه کاندیداني او ښځینه رایه ورکوونکي له بي شمیره خنډونو سره مخ وي. 
نا امنه چاپیریال، له فرهنګي او دودیزو محدودیتونو سره په ګډه، په ټاکنو کې د رایي ورکولو، کمپاین چلولو او 
نوم ثبت کولو لپاره د ښځو وړتیا محدودي کړي. د ټاکنو کتونکو د لږ شمیر ښځینه رایي ورکوونکو راپور ورکړ. 
هغوی دا خبره یادداښت کړه چې هغو ښځو چې د رایي اچولو مرکزونو ته تللي وي، بعضي وختونه یي د هغوی 
د کورنیو او یا هم هغو کسانو چې د رایي اچوني په مرکزونو کې حاضر ول، په الرښوونه رایي ورکړي. برسیره 

پردې، د ټاکنو کتونکي د داسي پیښو شاهد ول چې نارینه د ښځو په وکالت رایه ورکوي. 
ډیري ډلې، چې په هغوی کې ملي او نړیوال نادولتي ارګانونه )NGO(، ملګري ملتونه، د افغانستان اسالمي 
جمهوري دولت اداري هم شاملي دي، تر ټاکنو مخکي میاشتو کې د ملکي پوهاي پروګرامونه په الره واچول، 
تر څو ښځي په ټاکنو کې برخه اخیستلو ته وهڅوي. سره له دي هم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ملګري ملتونه 
په کافي اندازه د ښځو په مسالو باندې تمرکز نه درلود. د بیلګي په توګه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ۸۰،۰۰۰ 
کارکوونکو څخه چې هغوی د رایه اچوني مرکزونو لپاره ورته اړتیا درلودله، یوازي نیمایي یي استخدام کړل. 
په نتیجه کې، لږ تر لږ د رایه اچونې په ۶۵۰ مرکزونو کې )تر ۱۰ فیصده لږ ډیر( هیڅ ډول ښځینه کارکوونکي 

موجود نه وي.
سیګار سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو سفیر، د ملګرو ملتونو په ملتیا، د ټاکنو په خپلواک 
کمیسیون باندې ټینګار وکړي چې اضافي ښځینه د ټاکنو کارکوونکي استخدام او روزنه ورکړي؛ د ټاکنو د خپلواک 
کمیسیون له کارکوونکو سره د ټاکنیزو قوانینو د پلي کولو په اهمیت باندې خبرې وکړي، کوم چې د بل چا په نیابت 
باندې رایه ورکول منع کوي؛ او د قانون سرغړونکو غندنه او راپور ورکړي. د دي لپاره چې د دي خبرې ضمانت 
وشي چې ښځي کوالی شي له ویرې او ډار پرته په آزادانه توګه رایه ورکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دا 
اطمینان ترالسه کړي چې د نوم ثبتولو او رایي ورکولو مرکزونه امن دي، او دا چې د رایي ورکولو مرکزونه 
ښځینه کارکوونکي لري. د مدني زده کړي پراخو پروګرامونو ته اړتیا ده چې د ښځو د حقوقو په اړه پوهاوي عام 
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کړي تر څو په بشپړه توګه د ټاکنو په پروسه کې برخه واخلي.
USAID/افغانستان او د متحده ایاالتو د ادارو تر مینځ د ټاکنو ټیم د سیګار په راپور کې د سپارښتنو تصدیق 
وکړ. په افغانستان کې د متحده ایاالتو سفیر به د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه په ټینګه وغواړي چې له ملګرو 

ملتونو سره په ګډه اړوند ضروري اصالحات عملي کړي.

د مخدره موادو په خالف د انصاف مرکز د جوړولو په چارو کې د تاخیر د 
حل کولو لپاره د اقداماتو اړتیا، د سیګار پلټنه ۴-۰۹ )عدالتی سموني(

په کابل کې د مخدره موادو و په خالف د انصاف مرکز، چې د متحده ایاالتو او افغانانو لخوا د مخدره موادو په 
خالف د کوششونو اصلي برخه ده، سږ کال پرانیستل شو، او ال د مخه د خپل ظرفیت سره سم کار کوي. د ۱۱ 
میلیونو ډالرو دا مرکز، کوم چې د مخدره موادو د مهمو دوسیو د تعقیب او مرافعي لپاره د افغانستان د یوازینۍ 

محکمې ټاټوبی دی، په بیړنۍ توګه د توقیف او مالتړ اضافي تسهیالتو ته اړتیا لري. 
سیګار ته معلومه شوه چې د مرکز د پراخولو لپاره پالنونه د ناکافي پیسو او  نامناسبو تسهیالتو په وجه د ۱۸ 
میاشتو لپاره ځنډول شوی دي. د متحده ایاالتو د پوځي انجنیرانو قطعې تر اوسه و نشوای کړای چې د بهرنیو چارو 
د محکمې لخوا د منل شویو پیسو دننه، د ۲ میلونو ډالرو په ارزښت د مالتړ له موافقه لیک سره سم د جوړولو 
لپاره مزایده ترالسه کړي. برسیره پر دي، د دي تسهیالتو پراخول د اوبو، د ناولو اوبو ایستلو، او بریښنا اړوند 
خدمتونو د نوي کولو غوښتنه کوي. که څه هم په لومړي سر کې د دي پروژي لپاره د ځانګړي شویو پیسو څخه 
۱.۴ میلیونه ډالر پاتي دي، د انجینیرانو قطعې نه غوښتل چې دا پیسي مصرف کړي او دا خدمات نوي کړي، 
کوم چې د کار په اصلي مقصد کې شامل نه وو. دوي همدا رنګه په دي اړه چې آیا دا پیسي به اوس هم موجودي 

وی، اندیښنه درلوده. 
د مخدره موادو په خالف د کوششونو په اړه د دي مرکز اهمیت ته په کتلو سره، سیګار دا سپارښتنه کوي چې 
د دفاع محکمه د کار لومړنی مقصد اصالح کړي او د خدمتونو نوي کول هم په هغې کې شامل کړي. سیګار همدا 
رنګه دا سپارښتنه کوی چې د بهرنیو چارو محکمه دی یا خو په موافقه کې ذکر شویو پیسو اندازه لوړه کړي چې 
د توقیف او مالتړ تسهیالتو جوړولو اضافي مصارف پوره کړي، او یا دي نوي موافقه لیک خپور کړي تر څو د 

د اړتیا وړ پیسي په کې شامل وي.
د بهرنیو چارو د محکمې د مخدره موادو د نړیوال او قانون نافد کولو چارو اداره )INL( په عمومي توګه د 
راپور له الس ته راوړنو او سپارښتنو سره موافقه لري خو په دي شرط باندې یي اعتراض وکړ چې پیسي دي 
د مالتړ د موافقي یوې ځانګړي برخي ته محدودي کړای شي. سیګار دا خبره په نیت کې نه درلوده چې د پیسو 
میکانیزم دي محدود کړي او سپارښتني یي له هغې سره سم تعدیل کړي. د انجنیرانو قطعي د راپور له سپارښتنو 
سره ملتیا وښودله او روښانه یي کړه چې هغوی له INL سره له نیژدي کار کوی تر څو د مالتړ د نوي تعدیل شوي 

موافقی سره سم د مخدره موادو په خالف د انصاف مرکز د پراخولو کار له بشپړولو ډاډمن شي.

 د توقبف ځای د کړنالرو مستند کول به له ډاډ ورکولو سره مرسته وکړي 
 چې د مخدره موادو خالف د انصاف مرکز څخه له څرنګه چې په نظر کې 

وه کار اخیستل کیږي، د سیګار پلټنه ۰۷-۰۹ )عدالتي سمونې(
په داسي حال کې چې د مخدره موادو خالف د انصاف مرکز په پراخولو کې د خنډونو علتونه ارزیابي کول، د 
سیګار پلټونکو دا خبره په ګوته کړه چې د ۲۰۰۹ کال په جوالی کې د توقیف ځای ټولي کوټي د ټیټي درجي له 
بندیانو څخه ډکي شوي وي. د بهرنیو چارو او د عدلیې د وزارتونو د چارواکو له ویناوو سره سم، دا مرکز، چې 
له یوه توقیف ځای، یوه محکمه، د قاضیانو او څارنواالنو لپاره دفترونه، او اړوند مالتړي تسهیالتو څخه تشکیل 
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شوی دی، د مخدره موادو د لوړي کچي د قاچاقبرانو لپاره جوړ شوی وه. د INL چارواکو څرګنده کړه چې 
ډیر عوامل، چې په هغوی کې په کابل ښار کې د عدلیې وزارت او کورنیو چارو وزارت پوري اړوند د توقیف 
مرکزونو کې د ډیرو زیاتو کسانو موجودیت، د دي سبب وه چې تر ډیره حده د مخدره موادو د ټیټي کچي قاچاقبران 

دي په توقیف ځای کې وي. 
د عدلیې وزارت چارواکو څرګنده کړه چې د ۲۰۰۹ کال د سپټمبر تر ۲۵ نیټي پوري، په دي مرکز کې دري 
مهم جنایتکاران اوسیږي، او مخکي هم ډیر نور مهم جنایکاران هلته اوسیدلي دي. د عدلیې وزارت ځینو چارواکو 
وویل چې د مخدره موادو د ټیټي کچي قاچاقبرانو محاکمه کول د لوړو او مهمو جنایتکارانو په اړه مهم او ګټور 
معلومات په الس راکړي دي. سربیره پر دی، د عدلیي وزارت او INL چارواکو د دي خبرې پخلی وکړ چې د 
لوړي کچي هیڅ توقیف شوی کس هم د ځای د نشته والي په وجه مسترد شوي نه دي. خو سره له دي هم، دا مرکز 
هیڅ ډول لیکل شوی کړنالري او مقررات نه لري، چې د مخدره موادو د منځنۍ او لوړي کچي قاچاقبرانو ته په 

توقیف ځای د کوټو له شتوالي اطمینان ورکړي.
له مجرمینو څخه د اغیزمن تحقیق ترسره کول او د هغوی قانوني تعقیب او محکمه بشپړول په دي پوري اړه 
لری چې تحقیق کوونکي او څارنواالن توقیف شوي کسانو ته ښه السرسي ولري. که چیري د مخدره موادو لوي 
مجرمین د مخدره موادو په خالف د انصاف مرکز کې حاضر نه وي، دا به جنایي عدالت کارکوونکو ته او همدا 
رنګه د مخدره موادو مرکزي محکمي لپاره چې په کامیابي سره هغوی محاکمه کړي،  کار نور هم ستونزمن 

کړي. 
سیګار سپارښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو سفیر دي د متحده ایاالتو او افغاني اړوند چارواکو 
سره کار وکړي، چې کړنالري رسمي او مستند کړي او دا ډاډ ترالسه شي چې د مخدره موادو په خالف د انصاف 
مرکز د توقیف ځای تسهیالت د لومړیتوب حق د مخدره موادو د منځنۍ او لوړي کچي قاچاقبرانو ته ورکوي. په 
کابل کې د متحده ایاالتو سفارت د سیګار دا سپارښتنه ومنله چې په مرکز کې د بندیانو لپاره د ارزیابي کړنالره 
رسمي کړي. د سفارت د پرمختیایي او اقتصادي چارو د همغږي کولو رییس څرګنده کړه چې د سیګار لخوا د 
ورکړ شویو سپارښتنو په اساس، اوسمهال یوه داسي پروسه تر کار الندې ده چې د افغانستان د پولیسو د تحقیق 
کوونکو او څارنوالي د کارکوونکو او د مرکزي بندیخاني د ریاست مقام لخوا ترکار الندې کړنالري ارزیابي او 

رسمي کړي.

په افغانستان کې د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام لپاره د ال ډیري څرګندتیا، 
څارني او پالن جوړولو اړتیا ده، د سیګار پلټنه ۰۵-۰۹ )د قوماندان د بیړني 

ځواب پروګرام(
افغانستان کې د قوماندان د بیړني ځواب  له ۲۰۰۴ کال راهیسي، ګانګریس د دفاع محکمې )DoD( ته د په 
پروګرام )CERP( لپاره ۱.۶ میلیارده ډالر ورکړي  دي. د قوماندان د بیړنۍ ځواب پروګرام )CERP( د دي 
لپاره جوړ شوی وه چې په بنیادي توګه د وړي کچي پروژي تمویل کړي چې د سیمي او والیت په سطحو باندې 

عاجلو بشري او بیارغوني اړتیاوو ته ځواب ووایي. 
 CERP سیګار ته دا خبره جوته شوه چې که څه هم د دفاع محکمې داسي کړنالړي جوړي کړي دي چې د
لپاره د ورکړ شویو پیسو حساب ونیسي، خو هغوی د CERP ذ پروژو د عملي کولو او څارلو لپاره مناسب او 
وړ میکانیزمونه او طریقې نه دي عملي کړي. د پروګرام منیجرانو سیګار ته وویل چې د هغوی د تمرکز اصلي 
برخه د پروژو لپاره د بودیجو مقید کول وه نسبت دي ته چې د هغوی تطبیق کول تر څارني الندي ونیسي.   د 
پروګرام منیجران د CERP د پروژو په عملي کولو باندې محدود څرګندتیا لري، چې د هغي یو علت هم دا دی 
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چې د متحده ایاالتو ځواکونه-افغانستان )USFOR-A(، کوم چې CERP اداره کوي، په افغانستان کې د فزیکي 
دوسیو د ساتلو لپاره کوم مرکزي سیستم نه لري او بریښنایي سوابق یا خو نا مکمل دي او یا هم هیڅ وجود نه 
لري. د بیلګې په توګه، د پلټنې په جریان کې، د USFOR-A د پروګرام چارواکو نشوای کوالی چې له مالي 

کال ۲۰۰۹ نه مخکې تمویل شوي د CERP د روانو پروژو شمیر وښایي.
سیګار ته همدا رنګه دا خبره جوته شوه چې د CERP پانګې مخ په زیاتیدونکي توګه د لوړو کچو پروژو 
لپاره ورکول کیږي، چې د هغوی مصرف ۵۰۰،۰۰۰ ډالره یا ډیر وي. په داسي حال کې د دي لوړو پروژو شمیر 
د ټولو پروژو یوازي ۳ په سلو کې برخه تشکیل کوي، خو هغوی د CERP د پانګو په سلو کې ۶۷ برخه مصرف 
کوي. دا پروژي د CERP لپاره مخ په زیاتیدونکي خطرونه متوجه کوي، ځکه دا پروژي عمومْا تر وړو پروژو 
ډیرې پیچلې دي او د بشپړولو لپاره څو کلونو ته اړتیا لري. د CERP د پروګرام ډیر شمیر منیجران ته داسي 
زده کړه ورکړ شوی ده چې د وړي کچي پروژي تطبیق کړي. سربیره پر دې، د سرتیرو د نوبت مهال ویشونه د 

لویو، اوږد مهاله پروژو لپاره په دوامداره توګه د اداري په نشتوالي باندې پام مومي.
سیګار سپارښتنه کوي چې د USFOR-A قوماندان دا الندې ټکیو ته وده ورکړي او تطبیق کړي، ۱( یوه 
داسي پروسه چې په منظم ډول سره د CERP د پروژو په اړه معلومات را غونډ او تعقیب کړي، ۲( د سوابقو د 
ساتلو لپاره یو مرکزي سیسټم، او ۳( یو داسي پالن چې دي ته ځواب ووایي چې هغه پروژي چې ۵۰۰،۰۰۰ ډالر 

یا ډیر مصرف لري، له هغوی سره اړوند په ګوته شوي خطرونو څه ډول اداره کړي.
USFOR-A د راپور له لومړیو دوو الس ته راوړنو سره موافقه درلودله او څو اقدامات یي بیان کړل چې 
هغوی په پالن کې لري ترسره کړی او په ګوته شوي نیمګړتیاوي رفع کړي. په دي اقداماتو کې د CERP د 
اداري چارو د پرمختګ لپاره د پروژو د منیجرانو اضافه کول، د بریښنایي سوابقو د مقرراتو پیاوړي کول، د 
سوابقو په ساتلو کې د آسانتیا لپاره د معلوماتو ملکي منیجرانو اضافه کول، په یوه سیمه کې د پروژو د شمیر په اړه 
د محدودیت وضع کول، او د پیسو د تصویب با صالحیته کسانو کمول شامل دي. دا اقدامات، که چیرې په بشپړه 

توګه تطبیق شي، د پروګرام خطر به راټیټ کړي.
USFOR-A له دي سره موافقه نه درلوده چې د ۵۰۰.۰۰۰ ډالرو یا لوړي پروژي د CERP لپاره خطر 
جوړوي. د سیګار د راپور مسودي ته په خپل ځواب کې USFOR-A څرګنده کړه چې د هغوی د لوړي کچي 
ډیري پروژي سرکونه دي. "موږ د سرکونو ډیري زیاتي پروژي تطبیق کړي دي چې نسبت به وړو پروژو ته 
موږ په هغوی باندې ښه پوهیږو." USFOR-A لیکي. "د پروژو تاریخچې ته په کتلو سره موږ پوهیږو چې په 
دقیق ډول سره یو کیلومټر سرک څومره مصرف دي، یو ټن شګي څومره مصرف لري، تر سرک الندې د لښتي 
د تیرولو مصرف څرمره دی، او همداسي نور. په اوس وخت کې قرار دادیان د هغوی د وړتیا او کار د کیفیت له 
نظره پیژندل شوي دي." د USFOR-A ځواب نتیجه اخلي، " وړي پروژي کیدای شي ډیر مختلف ډولونه ولري، 
ځیني د لومړۍ ځل لپاره تطبیق کیږي، او ډیري نوري هغه نیغ په نیغه ساختماني چاري دي چې له PPO ]د 
پروژي د اخیستلو افسر[ څخه دا غوښتنه کوي چې د تسهیالتو، د تعمیراتو کوډونو، او د ځمکي د مالکیت د مسالو 

په اړه د کار کولو تجربه او پوهه ولري. دا مسالي د سرک د کار نسبت ته ډیرې زیاتي پیچلي دي."5

روانې پلټنې
 سیګار ۱۰ نورې پلټنې تر کار الندې لري. دا پلټنې د امنیت،   دولتداري او پراختیایي مسالو په اړه دي. پلټونکي د ادارو کړنالري، 

د قراردادي د کارونو سرته رسونه، د متحده ایاالتو او نړیوالو مرستي، او د افغاني ادارو ظرفیتونه ارزوي. 

 د بیا رغونې د بودیجو او پروژو لپاره د ادارو د مدیریت نظارت، کړنالري، 
او پالیسیو بیا کتنه
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سیګار یو لړ پلټني ترسره کوي چې د دي خبرې ارزښت وټاکي چې تطبیق کوونکی اداري د بیا رغوني پرواګرام 
څه ډول اداره کوي. درې پلټنې د یوې ادارې لخوا د پروژو جوړول او اداره کول، د کار سرته رسولو د کچې 
معلومول، او د پیسو د ګردش د  کنټرول او حساب ورکولو وړتیا ارزوي. سیګار مخکې د ګډي امنیتي انتقالي 
قومانده - افغانستان  )CSTC-A’s( لخوا د هغوی د خپلو پروګرامونو د نظارت په اړه راپور ورکړی وه. په هغه 

پلټنه کې چې اوس تر کار الندې ده، سیګار د USAID نظارت تر کتني الندې نیولی دی.

په افغانستان کې له لویس برجر ګروپ )Louis Berger Group( سره 
د USAID قراردادونه په اړه د اداري نظارت او د قراردادیانو د کار سرته 

رسولو بیا کتنه
دا پلټنه به هغه قراردادونه څرګند کړي چې USAID یي له لویس برجر ګروپ سره لري او د USAID لخوا د 
دي قراردادي نظارت ارزیابي کوي. د دي بیا کتني د یوې برخې په توګه، سیګار د USAID د عمومي پلټونکي 

لخوا د لویس برجر ګروپ لخوا د ترسره شوي کار په اړه موندنې تحلیل کوي. 

د افغانستان د انرژي له سکټور سره د مرستي لپاره د متحده ایاالتو او نړیوالو 
مرستندویه پروګرامونو بیا کتنه

د هغو پلټنو د لړۍ په لومړۍ کړۍ کې چې په دي سکټور کې د بیارغونې د پروژو ارزیابي کوي، سیګار د انرژي 
سکټور په برخه کې د متحده ایاالتو او نړیوالو پروګرامونه پلټنه کوي. دا پلټنه به

د افغانستان د انرژي سکټور د بیا رغونې او جاري ساتلو لپاره د متحده ایاالتو او نړیوالو موخې تشخیص   •
کړي.

دا پریکړه وکړي چې د کار د سرته رسولو د ارزوني لپاره کوم اصول کارول شوي دي چې آیا د پروژي   •
اصلي موخي او پایلي په کافي اندازه تعقیب شوي دي

رغونې  بیا  د  سکټور  انرژي  د  کې  مقابل  په  معیارونو  نورو  او  ستراتیژي  پرمختیایي  ملي  افغانستان  د   •
کوششونو پایلي او پرمختګ ارزیابی کول

د متحده ایاالتو او نړیوالو ادارو تر منځ د انرژي په سکټور کې د همغږۍ ارزیابي کول  •
د بیا رغونې د پروګرامونو په پریکړو او تطبیقولو کې د افغانانو د ګډون ارزیابي کول  •

په افغانستان کې د ولسمشرۍ او والیتي شورا ګانو د ټاکنو د تیارۍ او سرته 
رسولو لپاره د متحده ایاالتو د مرستو بیاکتنه
د ټاکنو د پروسي په اړه د راپورونو په لړۍ کې دا وروستی پلټنه 

د ټاکنو د پروسي لپاره د متحده ایاالتو او نړیوالو ټولې مرستي تشخیص کول  •
د رایه ورکوونکو ثبت کول، د رایې ورکولو د مرکزونو امنیت، د رایي اچولو بکسونو سپیڅلتوب، د رایو   •

شمیرل، او د درغلیو د ادعاوو د حل کولو په برخو کې د مرستو عمومي اغیزمنتوب ارزیابي کول
د بشپړي پروسي د پیاوړتیاوو او نیمګرتیاوو پیژندنه او د راتلونکو ټاکنو لپاره اخیستل شوي درسونه  •

له اداري فساد سره د مبارزي لپاره د افغانستان د ظرفیت جوړولو لپاره د 
متحده ایاالتو او نورو مرستندویانو د کوششونو بیا کتنه

سیګار یو لړ پلتني پیل کړي دي چې په ملي سطحه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لخوا د اداري فساد او 
نظارت په اړه د هغوی د ظرفیتونو بیا کتنه ترسره کړي. دا پلټنې به د افغانستان د ظرفیت د پیاوړي کولو لپاره 
چې وکوالی شي منځنۍ کنټرولونه ترسره کړي اود بودیجو حساب ورکړي، د متحده ایاالتو او نورو مرستندویانو 
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کوششونه ارزیابی کړي. سیګار به په ځانګړي توګه خپله پاملرنه د افغاني چارواکو وړتیا ته راوګورځوی چې په 
ټاکل شوي وزارت خانو کې د متحده ایاالتو لخوا ورکړ شوي بودیجو حساب ورکړي. سیګار د افغانستان د نظارت 
تر ټولو لوړي اداري په توګه د نظارت د لوی دفتر )HOO( ظرفیتونه ارزیابي کوي. دا پلټنه به HOO ته د متحده 

ایاالتو او مرستندویانو مرستې راوپیژني، او څرګنده کړي چې دا مرستي تر کومه حده پوري اغیزمني وي.

افغانستان د ظرفیت  د  لپاره  اداري فساد سره د مبارزي  له   په والیاتو کې 
جوړولو لپاره د متحده ایاالتو او نورو مرستندویانو د کوششونو بیا کتنه

سیګار یو لړ پلتني پیل کړي دي چې د والیاتو په سطحه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت لخوا د اداري فساد او 
نظارت په اړه د هغوی د ظرفیتونو بیا کتنه ترسره کړي. دا پلټنې به د والیتي دفترونو د ظرفیت د پیاوړي کولو لپاره 
چې وکوالی شي منځنۍ کنټرولونه ترسره کړي اود بودیجو حساب ورکړي، د متحده ایاالتو او نورو مرستندویانو 
کوششونه ارزیابی کړي. سیګار به په والیاتو کې د فعالیتونو د مالتړ لپاره کارول شوي د متحده ایاالتو د بودیجو د 

حساب ورکولو لپاره د والیتي دفترونو ظرفیت ارزیابي کړي.

په افغانستان کې د بیا رغونې د پروګرامونو لپاره د امنیت برابرولو لپاره د 
ادارو لخوا د قراردادیانو د استعمال بیا کتنه

سیګار یو کتنه ترالس الندې لري چې د هغو قراردادیانو شمیر او اندازه معلومه کړي چې په افغانستان کې امنیتي 
خدمتونه وړاندې کوي. دا ارزونه به 

د امنیت په برخه کې د قراردادیانو او د هغوی د پرسونل شمیر معلوم کړي  •
د ادارو لخوا د امنیت په برخه کې د قراردادیانو او پرسونل اداره ارزیابي کړي  •

دا پریکړه کول چې GAO او د ټولنې عمومي پلټونکي تر کومي کچې پوري د شخصي امنیتي قراردادونو   •
پلټنې ترسره کړي دي

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاوو ارزیابي کول 
 )ANSF( سیګار یوه پلټنه ترسره کوي چې د افغانانو لپاره د امنیت برابرولو لپاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو

وړتیا معلومه کړي. دا پلټنه به
هغه کړنالره راوپیژني چې په هغې باندې د ANSF د وړتیاوو اندازه ټاکل کیږي او تصدیق کیږي  •

 )ANA( هغه پراخوالی ارزیابي کړي چې د هغوی په اساس د چمتوالي د ارزیابي میتود د افغان ملي اردو  •
او افغان ملي پولیس )ANP( تر منځ او د هغوی په دننه کې سره توپیر لري

دا پریکړه کول چې د وړتیا د اندازه کولو سیستم د افغان د ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاوو په اړه د باور وړ   •
معلومات په الس ورکوي

د هغې اندازي معلومول چې د ANSF د وړتیاوو د ارزیابي کولو لپاره د متحده ایاالتو وړتیا له ننګونو سره   •
مخ کړي دي 

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پرسونل د اداره کولو بیا کتنه
سیګار دا پلټنه ترسره کوي چې د پرسونل د اداره کولو لپاره د ANSF وړتیا ارزیابي کړي. دا پلټنه به الندې 

څانګي تشریح او ارزیابي کړي
هغه کچه چې د هغې په اساس د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو پرسونل شمیرل شوي او تصدیق شوي   •

دي
د متحده ایاالتو او نړیوالو مرستندویانو لخوا د ANSF د پرسونل د شمیر سیستمونو د مالتړ لپاره ترسره   •

شوي اقدامات



بیا رغونه افغانستان  I   د  پلټونکى    ځانګړى عمومي  22

د سیګار نظارت

د پرسونل د شمیرلو لپاره د عادي سیستمونو د بشپړولو او څارنې سره اړوند ننګوني  •
د هغې کچې معلومول چې د پرسونل ناسمو شمیرو له اضافي ننګونو سره مخ کړي دي، په ټګي سره د   •

ANSF د معاشونو د ټولولو په شمول

د افغاني ښځو او نجونو لپاره د بیل شویو بودیجو د کارولو بیاکتنه
سیګار دا پلټنه ترسره کوي چې دا خبره څرګنده کړي چې د ګانګرس لخوا د ښحو او نجونو لپاره بیل شوي د 
متحده ایاالتو بودیجې څه ډول کارول شوي دي او دا چې د هغوی استعمال د متحده ایاالتو له قانوني مقرراتو او 
غوښتنو سره تر کومې کچې مطابقت درلود. سیګار همدا رنګه دا خبره ارزیابي کوي چې اداري د دي پروګرامونو 
اغیزمنتوب څه ډول اندازه کوي، او دا چې د هغوی د جاري ساتلو څخه د اطمینان ترالسه کولو لپاره څه ترسره 

کوي.

معاینې
سیګار د افغانستان د بیارغونې پروژو معایني ترسره کوي چې دا معلومه کړي چې آیا د متحده ایاالتو بودیجې په 
مناسبه توګه استعمالیږي، د قرارداد شرایط پوره شوي، مناسب او کافي نظارت کیږي، او دا چې وروسته له هغه 
چې پروژه افغاني چارواکو ته وسپارل شي هغه به جاري وساتل شي. په دي دریو میاشتو کې سیګار د معاینو پنځه 

راپورونه خپاره کړل او اووه معایني تر کار الندې لري. 
په دي دریو میاشتو کې خپاره شوي د معایني راپورونه د کاپیسا په والیت کې یوه د سرک او څلور د ښوونځیو 
پروژي تر پوښښ الندې نیسي. سیګار ځکه د سرک او ښوونځي جوړولو ته پام وکړ چې دواړه له اوږدي مودي 
راهیسي د بیارغوني لپاره لومړیتوب لري. د سیګار معاینو د بشپړ شویو پروژو د ساتلو لپاره د افغانانو د وړتیا 

په اړه اندیښني په ګوته کړي دي. 
له ۲۰۰۲ کال راهیسي، د امریکا متحده ایاالتو، د دفاع محکمې او USAID له الرې، اټکل ۱.۱۷ میلیارده 
امریکایي ډالر په افغانستان کې د سرک جوړولو پروژو لپاره ورکړي دي. له دي پیسو څخه له ۸۰۰ میلیونه ډالرو 
څخه زیاتي یي د CERP لخوا د ۲۰۰۵ او ۲۰۰۹ کلونو تر مینځ تمویل شوي دي. له ۲۰۰۵ کال راهیسي، د 

سرکونو جوړول د CERP د ټولې بودیجې په سلو کې ۶۳ برخه شمیرل شوي ده.
د افغانستان د زده کړي د موخو په مالتړ کې، له ۲۰۰۲ کال راهیسي متحده ایاالتو په سلګونو ښوونځي او 
تعلیمي اداري په ټول هیواد کې جوړي کړي دي. د ختیځ سیمییزه قومانده-چې ۱۴ والیات تر خپل وزر الندې 
لري- د CERP له بودیجو څخه په کار اخیستلو د ښوونځي جوړولو له یوه ستر ابتکار سره موافقه وکړه. د دې 
ابتکار د یوې برخې په توګه، د تیرو ۱۸ میاشتو کې په موده کې په کاپیسا کې د ښوونځي جوړولو ۱۲ پروژي 
پیل شوي دي. هغه څلور ښوونځي چې سیګار معاینه کړل د نجراب په ولسوالۍ کې، چې د والیت په زړه کې یوه 

لرې پرته، غښتلي او غریزه سیمه ده، موقعیت لري. 
روانې معاینې د والیتي بیا رغونې ټیمونو )PRT( ظرفیت ارزیابي کوي چې د بیا رغونې کوششونه، او همدا 
رنګه د انفراسټرکچر د ځانګړو پروژو تطبیق اداره او تنظیم کړي. څنګه چې PRT د بیا رغونې د کوششونو په 

PRT لومړۍ کرښه کې دي، دا معایني به دا معلومه کړي چې آیا یو
د خپل بیا رغونې مشن د تنظیم لپاره په کافي اندازه کارکوونکي لري  •

د متحده ایاالتو د بیا رغونې کوششونه له داخلي اداري ملګرو، ایتالفي ملګرو، افغاني چارواکو، او نورو   •
برخه لرونکو سره منسجم او منظم کول

په مناسب او کافي اندازه د پروژو اداره کول او د قرارداد د نظارت مسولیتونه سرته رسول  •
د CERP له اړوند الرښوونو او د امنیت نړیوال مرستندویه ځواکونو له الرښوونو سره توافق لرل  •
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د توان برابرول چې د متحده ایاالتو لخوا تمویل شوي د انفراسټرکچر   •
ښه والي او پرمختګ وساتي

دا ډاډ ترالسه کول چې کارونه د PRT راتلونکي قوماندانانو او کارکوونکو ته په اغیزمن سپارل کیږي  •

بشپړي شوي معاینې
په دي دریو میاشتو کې، سیګار په کاپیسا کې د انفراسټرکچر د پروژو پنځه معاینې بشپړي کړي. یوه معاینه د 

سرک پروژه وه او څلور د ښوونځي جوړولو پروژي وي.

په کاپیسا والیت کې د محمود راقي تر نجراب پوري د سړک د پروژي 
معاینه: د قرارداد شرایط پوره شوي دي؛ خو د هغوي د دوامداري په اړه 

اندیښني شته، د سیګار معاینه ۰۹-۲
دي  جوړول  سړک  کیلومتره   ۲۸.۵ د  چې  کړه  معاینه  پروژه  هغه  شوي  تمویل  لخوا   CERP د  سیګار 
کې  سیمه  پرته  لري  په  والیت  د  چې  کوم  سره،  نجراب  له  راقي،  محمود  مرکز،  والیت  کاپیسا  د  او 
والیتي  افغاني  له  پالن  جوړولو  سړک  د   )PRT( ټیم  رغونې  بیا  والیتي  د  کاپیسا  د  نښلوي.  دی،  ښارګوتي 
د  شوي  تمویل  لخوا   CERP د  کې  والیت  دي  په  چې  کوم  کړ،  جوړ  کال   ۲۰۰۸ په  ګډه  په  سره  چارواکو 
سړک  د  ټیم  بیارغونې  والیتي  د  ده.  برخه  یوه  پروګرام  لوي  د  جوړولو  د  سړکونو  شویو  اسفالټ   ۱۳
میاشتي د  اګست  د  ورکړ.  ته  شرکت  افغاني  یوي  قرارداد  قیمت  ثابت  ډالرو  میلیونه   ۶.۶ د  لپاره   جوړولو 

 تر نیمایي پوري، کله چې سیګار خپله معاینه ترسره کړه، د سړک کار په سلو کې ۶۰ بشپړ شوی وه.
سیګار ته معلومه شوه چې ساختماني کار په وخت سره او په ابتدا کې آټکل شوي مصرف دننه پر مخ روان 
وه. افغاني قراردادي د کیفیت د کنټرول لپاره د منلو وړ کړنالړو څخه کار اخیسته. سره له دي، سیګار اندیښنه 
لري چې دا پروژه به دوام ونکړي. که څه هم د کاپیسا د بیا رغونې ټیم )PRT( د کاپیسا والیت د فواید عامې له 
ریاست څخه اطمینان ترالسه کړي وه چې هغوی به د سړک څارنه وکړي، سیګار ته څرګنده شوه چې وزارت 
د قیر شویو سړکونو د ساتني او ترمیم لپاره د اړتیا وړ سامانونو، موادو او پرسونل له نشتوالي سره مخ دی. دا 
سړک داسي جوړیږي چې د ترمیمولو ته له اړتیا لرلو مخکې پنځه کاله دوام وکړي، خو دروند ترافیک، د درندو 
الریو او زرهدارو نقلیه وسایطو په شمول، احتمال لري چې د پنځو کلونو تر تیریدلو مخکې د سړک لوي برخې په 
کافي اندازه خرابي کړي. د دفاع محکمې د مالي چارو د مدیریت مقررات )FMR( د دي اجازه نه ورکوي چې د 
CERP بودیجې دي د انفراسټرکچر د پروژو د ساتني او څارني لپاره ولګول شي. د CERP بودیجې د نظامي 
مقصدونو لپآره نه شي کارول کیدای. که څه هم د سرکونو لومړنۍ او اساسی موخه د افغانانو لپآره د ټرانسپورټیشن 

او اړیکو د اسانتیاوو برابرول دي، د متحده ایاالتو لردو هم له سرکونو څخه ګټه اخلي.
سیګار سپارښتنه کوي چې د کاپیسا د بیا رغونې ټیم او د متحده ایاالتو نوري اړوند اداري، د کاپیسا والیت 
د فواید عامې ریاست سره په ګډه، داسي یو د منلو او تطبیق وړ پالن جوړ کړي چې د څارني او ترمیم امکانات 

برابر کړي.
د سیګار د راپور د مسودي په ځواب کې، USFOR-A د دي راپور د معلوماتو له یوې برخې سره موافقه 
وښودله. هغه دې خبرې ته اشاره کوی چې که څه هم FMR له قوماندان څخه دا غوښتنه کوي چې داړوند افغاني 
چارواکو لخوا د بشپړو شویو پروژو د ساتلو لپاره د هغوی له تیاري څخه ډاډ ترالسه کړي، "ډیر زیات شواهد 
شته چې افغانستان نشي کوالی هغه پروژي چې موږ بشپړوو، وساتي."6 "د بیا رغونې په اړه د پرمختګ کولو 
لپاره یو نالیکل شوي مسؤلیت شته دی." USFOR-A  لیکي. "موږ د FMR له مقرراتو سره سم جوړولو ته 
ادامه ورکوو له دي هیلې سره چې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت به یوه ورځ دا توان ولري چې د پروژو په 

په کاپیسا والیت کې د محمود راقي تر نجراب پوري سړک 
تر جوړولو مخکې. )انځور د کاپیسا د والیتي بیا رغونې ټیم(
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څارني سره د قرارداد خپله هغه برخه پوره کړي چې ویل یي د پروژو له سپارلو وروسته به هغه هغوی د څارني 
او ساتني مسولیت په غاړه اخلي."7 

د کاپیسا په والیت کې د فرخ شاه ښوونځي د جوړولو د پروژي معاینه: د 
قرارداد د ټولو مقرراتو له پوره کیدلو مخکي د پروژي بشپړول تصویب 

شول، د سیګار معاینه ۱۰-۱
د فرخ شاه د منځنۍ ښوونځي جوړول، چې د یوې لري پرتي سیمي د مخ په زیاتیدونکي اوسیدونکو د ماشومانو د 
خدمت لپاره جوړ شوی دی او کومو چې مخکې د مناسب ښوونځي آسانتیاوو ته السرسۍ نه درلود، له قراردادیانو 
سره د بیا بیا ستونزو له امله دوه کاله کیږي چې ځنډول شوی دی. د کاپیسا د بیا رغونې ټیم )PRT( د ۲۰۰۷ کال 
په جنوري کې د CERP د بودیجې په کارولو سره د دي ښوونځي د پروژي لپاره ۱۵۰۰۰۰ ډالره منظور کړل. 
د لومړي قراردادي لخوا بشپړ شوي کار تر معیار ښکته وګڼل شو. د ۲۰۰۹کال د فبروري په میاشت کې دویم 
شرکت قرارداد په خپله غاړه واخیست، خو هغوی هم ونشوای کړای چې د منظور شوي بودیجې دننه د قرارداد 
له معیار سره سم پروژه بشپړه کړي. د والیتې بیا رغونې ټیم د ۲۰۰۹ کال په می کې دویم قرارداد فسخ کړ او له 
دریم قرارداد سره د ودانۍ د بشپړولو لپاره په تماس کې شول. د والیتي بیا رغوني ټیم )PRT( د ۲۰۰۹ کال د 

اګست په ۸ نیټه د پروژي د تړلو راپور خپور کړ.
سیګار ته معلومه شوه چې والیتي بیا رغونې ټیم )PRT( مخکې له دي چې له قرار داد سره سم د پروژي 
ټول کارونه بشپړ شوي وي، پروژه تړلي وه. په پاته شویو کارونو کې د ښوونځۍ د ودانۍ بشپړول، تشنابونه، 
د ساتونکو خونه، د برق بند، د اوبو پمپ، او د سیمي پاکول شامل دي. سیګار ته همدا رنګه په پروژه کې دوه 
نیمګړتیاوي معلومې شوي چې کوالی شي په اوږد مهال کې د ښوونځي د انفراسټرکچر پاته کیدل اغیزمن کړي. 
ناسمه درجه بندي، چې په هغوی کې د خاوري د توږونې د اغیزو د لږولو لپاره د تیراسونو نشتوالی، او د خوندي 
ساتونکي دیوال نشتوالی به دا خطر ډیر کړي چې د مځکي ښوییدنه به احتمااْل د ښوونځي په ساحه کې بیالبیلې 
ودانۍ زیانمني کړي. سیګار باور لري چې دي دواړو خبرو ته باید چمتوالی نیول شوی وای او د پروژي د کار 

په ساحه کې شامل شوي وای.   
سیګار سپارښتنه کوي چې د کاپیسا د والیتي بیا رغونې ټیم )PRT( قوماندان 

یو تعقیبی قرارداد صادر کړی چې په راپور کې یاد شوي د جوړونۍ نیمګرتیاوو ته ځواب ووایي   •
د کار د تفصیلي سکوپ په پراخولو باندې نور هم ډیر ټینګار وشي، چې د ډیزاین اړوند مهمو مسالو وړاندوینه   •
وکړي او هغوی ته ځواب ووایي، کومې چې د هرې ساختماني پروژي لپاره ځانګړي دي او یوازي د ډیزاین 

په سټندرډ پالنونو باندې اکتفا ونشي.
د کاپیسا د والیتي بیا رغونې ټیم  په دي راپور کې وړاندې شویو معلوماتو او سپارښتنو سره په عمومي توګه 

موافقه وکړه. 

د کاپیسا په والیت کې د عبدالمنان ښوونځي د جوړولو د پروژي معاینه: 
نیمګړي پالن جوړول، د خوندیتوب ستونزي، او کیفیت کمزوری کنټرول د 

پروژي په پایلو اغیزه کوي، د سیګار معاینه ۱۰-۲
د ۲۰۰۸ کال په اوړي کې، د کاپیسا د والیتي بیا رغوني ټیم )PRT( یوه پروژه تر کار الندې ونیوله چې د نجراب 
ولسوالۍ په لري پرته سیمه کې د یوې دوه پوړیزي ښوونځۍ ودانۍ جوړه کړي چې ۸۰۰ زده کوونکو ته ځای 
ورکړي. په ښوونځي برسیره، د CERP لخوا تمویل شوي پروژي د یوي ودانۍ د جوړولو غوښته کوله چې په 
ډیزلو چلیدونکي ۱۰ کیلوواټه جنراټور،  لس تشنابه، په الس په کار اچونکی د اوبو پمپ او ذخیره، د امنیت لپاره 

له محمود راقي تر نجراب پوري سړک باندې قیر اچول. 
)انځور د کاپیسا د والیتي بیا رغونې ټیم(
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له تیږو جوړ شوی دیوال، د ساتونکو کوټه ولري، او د پلي تګ راتګ کانکریټ الر ولري. همدا رنګه قرار دادي 
د ساحي د آماده کولو، د خښتو او اضافي موادو لري کولو، او د ۸۰۰ زده کوونکو لپاره د میزونو د جوړولو او 

نصب کولو مسوولیت هم په غاړه درلود.  
سیګار ته معلومه شوه چې پروژه په څرګنده توګه تر پروګرام ناوخته وه، بودیجه یي زیاته شوي وه، او په 
قرارداد کې د غوښتل شویو د کیفیت له معیارونو او د ښوونې او روزنې وزارت د ډیزاین له پالنونو سره موافقت 
نه درلود. همدا رنګه د سیګار معاینه کوونکو د ښوونځي د ودانې د جوړښټ د بشپړتیا په اړه، چې د غره په ډډه 
کې پروت دی، خپله اندیښنه څرګنده کړه. قراردادي د خوندي ساتلو لپاره مناسب دیوال نه وه جوړ کړی، چې 
ښوونځی د اوبو د پورته کیدلو، د ډبرو راغورځیدلو، او د ځمکي د ښوییدلو په مقابل کې، چې هر پسرلی پیښیږي، 

خوندي کړي. 
سیګار دا خبره نوټ کړه چې ستونزي د ۲۰۰۸ کال په سپټمبر کې د والیت د ښووني ریاست ته د قرار داد 
په ورکولو سره پیل شوي. د ۲۰۰۸ کال په مني کې د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندي لخوا چمتو شوي تعدیل 
شوي الرښووني مهمي وزاتخانی د CERP لخوا تمویل شویو پروژو د قراردادونو له اخیستلو منع کوي. د کاپیسا 
والیتي بیا رغونې ټیم )PRT( اړ شو چې قرارداد فسخ کړي، او له دي سره پروژه څو میاشتي وځنډول شوه. د 
۲۰۰۹ کال په جنوري کې نوی قرارداد خپور شو. د ۲۰۰۹ کال تر می پوري د پروژي مصرف له ۲۰۸.۰۰۰ 
ډالرو څخه ۲۵۰.۰۰۰ ډالرو ته لوړ شو، ځکه د کار اصلي سکوپ د ودانۍ څو برخي، لکه د ساتونکو ودانۍ او 

د چاپیریال دیوال نه درلودل، کوم چې د ښووني وزارت د هر ښوونځي لپاره غواړي. 
سیګار د ډیزاین په پالن کې څو مهمي نیمګړتیاوي په ګوته کړي او د خراب ساختماني کار ډیر مثالونه یي 
ثبت کړل. یو له ډیرو مهمو مسالو څخه دا ده چې په اوسني ډیزاین کې، دا ۱۰ تشنابونه د یوي ویالي د پاسه خالي 
کیږي کوم چې د سیمي د خلکو لپاره د څښاک اوبه ورکوي. که څه هم د بیا رغوني ټیم څو څو ځلي دا ستونزه له 

قراردادي سره مطرح کړه، د تشنابونو د جوړول کار په هماغه اصلي ځای کې اوس هم دوام لري.
سیګار سپارښتنه کوي چې قوماندان، USFOR-A او قوماندان، د کاپیسا د بیا رغونې ټیم  

	 داسي ګامونه اوچت کړي چې په راپور کې په ګوته شوي څو څو نیمګړتیاوي اصالح کړي، او دا ډاډ ترالسه 
کړي چې د دي پروژي لپاره د کار کولو قرارداد او د ډیزاین پالن مشخصو ساختماني غوښتنو ته ځواب 

وایي، لکه د ساحې موقعیت او د قراردادي وړتیاوي
د کیفیت د ډاډینې معیاري الرښووني جوړي کړي چې د دي پروژي او د CERP	  لخوا تمویل شویو نورو 

پروژو د اداره کولو لپاره وکارول شي

USFOR-A او د کاپیسا د والیتي بیا رغوني ټیم له لومړۍ سپارښتنې سره موافقه وکړه. USFOR-A له 
دویمي سپارښتنې سره موافقه وکړه. د کاپیسا د والیتي بیا رغونې ټیم له یوې برخې سره موافقه وکړه خو څرګنده 
یي کړه چې د کیفیت د ډاډینې پالنونه بیا چې په کافي اندازه نرم وي تر څو د والیتي بیا رغوني ټیم انجنیرانو ته 

اجازه ورکړي چې د هري پروژي له ځانګړو غوښتنو او اړتیاوو سره سم مشخص پالنونه جوړ کړي.

د کاپیسا په والیت کې د حبیب رحمان ښوونځي د جوړولو د پروژي معاینه: 
د ډیزاین او خوندیتوب مسالې پاملرنې ته اړتیا لري، د سیګار معاینه ۱۰-۳

د حبیب رحمان ښوونځي د ډیزاین پالن د دوه پوړیزه ودانۍ غوښتنه کوي چې ۲۴ درسي خوني ولري او ۲.۰۰۰ 
زده کوونکو ځای برابر کړي. د قرارداد په ورکولو کې د یو لړ ستونزو څخه وروسته، د والیتي بیا رغوني ټیم د 
۳۱۲.۰۰۰ ډالرو په ارزښت اوسنی قرارداد د ۲۰۰۸ کال په ډیسمبر کې ورکړ. د ښوونځۍ له ودانۍ برسیره، دا 
قرارداد د بریښنا د تولید د خوني جوړول،  چې له ډیزلو څخه ۱۰ کیلو واټه بریښنا تولید کړي، یو تشناب، د اوبو 
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یوه السي بمبه او ذخیره، او کانکریټي پلي الرو غوښتنه کوي. قراردادي باید ټولي خښتي/ډبري او نور پاتي شوي 
تعمیراتي مواد له ساحې لري کړي.

سیګار ته معلومه شوه چې د دي پروژي د تطبیق کولو په لومړیو مرحلو کې د والیتي بیا رغونې ټیم اداره او 
د کیفیت د ډاډیني پروګرام مناسب نه وه. دا پروژه د قرارداد په جریان کې له یو شمیر تیروتنو، د پروژي د مستند 
کولو نشتوالي، او د کیفیت د کنټرول له ناکافي اقداماتو سره مخ شوه. خو سره له دي هم، د ۲۰۰۹ کال په جون او 
اګست کې له ساحې څخه د لیدني په مهال سیګار عمومي ښه والی او پرمختګ یادداښت کړ. سیګار ته جوته شوه 
چې د جوړولو کار تر ډیره بریده په وخت باندې او د ورکړ شوي بودیجي سره سم وه، او د والیتي بیا رغوني ټیم 

لخوا د پروژي د اصالح شوي نظارت په نتیجه کې په عمومي توګه د قرارداد د کیفیت غوښتني په ځای کوي.
سیګار دوه د اندیښنې وړ برخې وموندلي چې پاملرنه غواړي. لومړی، په ساحه کې د مخکنیو ساختماني چارو 
څخه پاته شوي ناتکمیل شوی کار د ډیزاین او خوندیتوب په برخه کې د سترو ستونزو سبب ګرځي. قرارداد د دي 
غوښتنه نه کوي چې مخکیني ساختمان دی لری کړی شي، او اوس وخت د هغې د لري کولو لپاره هیڅ کوم پالن 
نشته دی. سیګار باور لري چې متروکه ودانۍ د ارزښت وړ ځای نیسي او کیدای شي د ډیرو نورو موخو لپاره 
وکارول شي. برسیره پر دي، په اوسنۍ بڼه د ښوونځي د زده کوونکو لپاره یو ناخوندي چاپیریال جوړوي. دویم، 
د خوندي کولو دیوال د ټینګولو نشتوالی او له هغې سره اړوند د ښوونځي په شا برخه کې د ځمکي د لري کولو 
کار، کوم چې د غونډۍ له بنسټ سره څنګ په څنګ دی، کیدای شي د ودانۍ د اوسیدونکو لپاره له احتمالي ډبرو 

او ځمکي ښوییدلو څخه خطر پیښ کړي.  
USFOR-A او د کاپیسا د والیتي بیا رغوني ټیم د راپور له معلوماتو سره موافقه وکړه او له سپارښتنو ته 
یي تر یوه حده غاړه کیښوده. د بیلګې په توګه، د بیا رغوني ټیم ومنله چې د ځینو نیمګرتیاوو د سمون اړتیا لیدل 
کیږي، په ځانګړي توګه د شا مالتړي دیوال. خو بیا هم، هغوی څرګنده کړه سیمه ییز دولت او د ټولني مشران نه 

په حبیب رحمان ښوونځي کې د مخکینې ودانۍ ناتمام شوي کار نه دی لري شوي، چې په ډیزاین او خوندیتوب کې د ستونزو سبب کیږي. 
)د سیګار انځور(
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غواړي چې نیمګړی جوړ شوی ساختمان دي وران شي.
سیګار سپارښتنه کوي چې قوماندان، USFOR-A، او قوماندان، د کاپیسا د بیا رغوني ټیم، د CERP یوه 

پروژه پیل کړي چې ډیزاین اصالح کړي او په راپور کې په ګوته شوي د خوندیتوب نیمګرتیاوي سمي کړي.

د کاپیسا په والیت کې د کوهي د نجونو ښوونځي د جوړولو د پروژي معاینه: 
په جوړولو کې د ځنډ ستونزه حل شوه، خو د خوندیتوب په اړه اندنیښنې ال 

هم شته، د سیګار معاینه ۱۰-۴
د ۲۰۰۸ کال په اوړي کې د والیتي حکومت له لوري د غوښتني له ترالسه کولو وروسته، د کاپیسا د بیا رغونې 
ټیم د کوهي د نجونو د ښوونځي د جوړولو د پروژي لپاره یو پروپوزل آماده کړ. مقصد دا وه چې د هغو وړو 
نجونو لپاره د ښوونځي انګړ جوړ کړي چې په همدې سیمه کې اوسیدلي او چیرې چې هغوی رسمي ښوونې ته 

السرسي نه درلود. 
په قراردادونو کې یو لړ ستونزي پیښي شوي، چې په هغوی کې په نامناسبه توګه د والیت د ښوونې او روزنې 
رییس ته د قرارداد ورکول کوم چې د CERP د اصالح شویو الرښوونو سره په ټکر کې وه، د والیتي بیا رغوني 
ټیم دي ته اړ کړ چې د ۲۰۰۹ کال په جنوري کې د مزایدي تعدیل شوي پروسه عملي کړي. د ۲۲۰.۰۰۰ ډالرو 
په ارزښت اوسنۍ قرارداد د ۲۰۰۹ کال په جنوري کې السلیک شو. دا قرارداد د یوې دوه پوړیزي ودانۍ غوښتنه 
کوي چې ۱۶ درسي خوني ولري او د نجراب ولسوالۍ په قومي لحاظ ګوښه شوي افغانیه دره کې د ۵۰۰ زده 
کوونکو لپاره د زده کړي ځای برابر کړي. د ښوونځي له ودانۍ برسیره، دا قرارداد د برق د تولید خونه چې له 
ډیزلو څخه ۱۰کیلو واټه برق تولید کړي، یو تشناب، د اوبو السي بمبه او ذخیره، او کانکریټي الرو د جوړولو 

غوښته کوي. قراردادي باید ټولي خښتي/ډبري او نور پاتي شوي تعمیراتي مواد له ساحې لري کړي.
د ۲۰۰۹ کال په جون کې له ساحې څخه د سیګار د کتني په وخت کې پروژه نیژدي په سلو کې ۳۰ بشپړه شوي 
وه. سیګار دا خبره نوټ کړه چې پروژه د جوړولو په کار کې له ځنډ سره مخ ده، ځکه چې د ساختمان په لومړۍ 
مرحلو کې د پیسو د کموالي له امله قراردادي خپل کاریګر کم کړي وه. په اګست کې د سیګار د ورپسي لیدنو په 
مهال، وروسته له هغه چې د بیا رغونې ټیم تصدیق کړ چې د پروژي د کار ۴۰ په سلو کې کار بشپړ شوی دی، 
قراردادي د پیسو دویمه برخه ترالسه کړه. دي پیسو قراردادي ته اجازه ورکړه چې اضافی کارګران مقرر کړي 
او د جوړولو چاري ګړندۍ کړي. په پای کې، سیګار ته معلومه شوه چې په عمومي توګه کار د قرارداد له وخت، 
بودیجې، او سرته رسولو له غوښتنو سره په مخ ځي. سیګار همدا رنګه جګړي سره اړوند احتمالي خطرناک شیان 
په هغه سیمه کې ولیدل چې د نجونو لپاره نوي ښوونځي او د هغه تر څنګ د هلکانو د ښوونځو لخوا په ګډه استفاده 
تري کیږي. سیګار باور لري چې د جګړي سره اړوند دي شیانو لري کول او نور خطرناک مواد باید د قرارداد 

د کار په اصلي قرارداد لیک کې شامل شوي وه. 
سیګار سپارښتنه کوي چې قوماندان، د کاپیسا د والیتي بیا رغوني ټیم، د کاپیسا له والیتي چارواکو سره په ګډه، 
یو داسي پالن جوړ کړي چې د کوهي د نجونو له ښوونځي د ودانۍ له پروژي له سیمي څخه کوم چې د والیت د 

پوهني د ریاست له نورو تسهیالتو سره ګډه ده، د جګړي پاتي شوی ناکاره مواد لري کړي.  
-U  د کاپیسا د والیتي بیا رغوني ټیم تر یوه حده د سیګار له سپارښتني سره موافقه وښودله. سره له دې،
FOR-A او د کاپیسا د والیتي بیا رغوني ټیم دا پوښتنه مطرح کړه چې آیا د CERP الرښووني د دي اجازه 
ورکوي چې د جګړي سره اړوند ناکاره پاتي شوي مواد له داسي یوي ساحي څخه لري شي کوم چې د پروژي 

ساحه نه وه.

د حبیب رحمن ښوونځي د شا دیوال د شا د مالتړ دیوال 
نشتوالی ښیي، چې د ډبرو او ځمکي د ښوییدلو د احتمالي خطر 

سبب کیږي. )انځور د کاپیسا د والیتي بیا رغونې ټیم(
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روانې معاینې
د سیګار اووه روانې معاینې د والیتي بیا رغوني ټیم )PRT( وړتیاوي ارزیابي کوي او د انفراسټرکچر پروژي 

آزمویي.

د والیتي بیا رغوني ټیمونو )PRT( د ادارې او عملیاتي وړتیاوو معاینې
سیګار اوسمهال د دوو والیتي بیا رغوني ټیمونو )PRT( اداره او عملیات معاینه کوي: د کاپیسا د والیتي بیا 
 )PRT( رغونې ټیم او د فراه د والیتي بیا رغونې ټیم په همدې وخت کې چې سیګار د یوه والیتي بیا رغونې ټیم
عمومي وړتیاوي ارزیابي کوي، د والیتي بیا رغوني ټیم له خوا اداره شوي ځانګړو پروژو معاینې یي ترسره 
کړي. په کاپیسا کې، د مثال په توګه، سیګار هغه پینځه معایني ترسره کړي چې په مخکینۍ برخه کې تر بحث 
الندې ونیول شوي. د کاپیسا د والیتې بیا رغونې ټیم د اداره او عملیاتو په اړه وروستی راپور به په راتلونکي دري 
میاشتي کې خپور شي. د فراه د والیتې بیا رغونې ټیم د ارزونې سربیره، سیګار به د دوو ځانګړو پروژو په اړه 

د معاینې راپورونه خپاره کړي. د فراه د راډیو ټلویزیون د خپرونو سټوډیو او د تاج پل. 

د انفراسټرکچر د سترو پروژو معاینې
سیګار اوس مهال د انفراسټرکچر دري ستري پروژي معاینه کوي چې ۴۰۰ میلیونه ډالره ارزښت لري: دوه د 
ANSF مرکزونه چې د CSTC-A له خوا تمویل شوي او د کابل د بریښنا فابریکه، چې د USAID له خوا 

تمویل شوي ده. په هره قضیه کې به سیګار دا څرګنده کړي چې آیا 
قرارداد هغه مقررات او غوښتني چې د پروژي د جوړولو په جریان کې په نښه شوي وي، منعکس کوي  •

د پروژي تطبیق کول د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او عالقمندو افغانانو سره منظم شوي دي  •
کار د قرارداد له شرایطو سره سرته رسول کیږي  •

د متحده ایاالتو دولت مناسب نظارت او د کیفیت ډاډینه وړاندې کوي  •
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت دا ظرفیت لري چې د پروژي له سپارلو وروسته د انفراسټرکچر ساتنه   •

وکړي 

د سیګار ځانګړي شمیره
سیګار د ټیلیفون یوه ځانګړی شمیره لري چې فزیکي ځایونه یي په افغانستان او متحده ایاالتو کې دي تر څو د 
متحده ایاالتو او متحدینو نظامي او ملکي پرسونل، قراردادیان، افغان اوسیدونکو ته دا توان ورکړي چې د بیا 
رغوني د کوششونو اړوند د ضیاع، ټګي، او ناوړه استعمال په اړه خپل شکایات او ادعاووي ثبت کړي. د ځانګړي 
شمیرې شکایات کیدای شي د ټیلیفون، د سیګار ویب پاڼې )www.sigar.mil/fraud(، لیک، او یا هم مخامخ 

ثبت کړای شي. هر شکایت د مدیریت په ډیټابیس کې ثبت کیږي. 
سیګار د ځانګړي شمیري د شکایاتو د بیاکتني کمیټه )HCRC( جوړه کړي ده، چې د ټولو شکایاتو په اړه 
د لومړي قضاوت کولو مسؤلیت په غاړه لري. HCRC هره اونۍ د شکایاتو کتنه ترسره کوی، او یو له الندې 

ګامونو څخه عملي کوي: 
شکایت د سیګار یوه ډایرکټر ته سپاري چې اضافي معلومات را غونډ کړي  •

شکایت یوي بلي ادارې یا عمومي پلټونکي ته راجع کوي   •

سیګار سپارښتنه کوي چې له جنګونو څخه پاتي احتمالي 
خطرناک شیان د کوهي د نجونو له ښوونځي څخه لري 

کړای شي. )د سیګار انځور(
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شکایت تړل کیږي، ځکه چې یا خو د اعتماد وړ نه وي او یا هم ځکه چې سیګار نشي کوي د شکایت د   •
ارزولو لپاره د اړتیا وړ لږ تر لږه معلومات راغونډ کړي. 

د دي راپور د دوري په جریان کې، سیګار ۳۷ شکایتونه ترالسه کړل. له دي شکایتونو څخه، ۱۶ یي د نورو 
تحقیقاتو لپاره د سیګار ډایرکټرانو ته ورکړ شوی دي، ۷ شکایتونه نورو اجنسیو یا عمومي پلټونکو ته راجع شوي 
دي، او یو یي ال اوس هم د معاینو د ډایرکټر تر کتني الندې دی، او ۱۳ نور یي تړل شوي دي. سیګار د ۱۶ 
شکایتونو څخه ۱۲ یي خپل د څیړنو او تحقیقاتو څانګي ته سپارلي دي چې د احتمالي جرمي فعالیت په اړه وکتل 
شي. پاتي څلور نور شکایتونه د سیګار نورو ډایرکټرانو ته سپارل شوي دي. په ادعاوو کې د ټاکنو درغلي، د 
قرارداد درغلي )په مزایده کې جعل کاري او د قیمت تثبیتول(، غال، د تسلیم شویو سامانونو او خدمتونو په مقابل 
کې د پیسو نه ورکول، بي انصافه تقرري، له خبر ورکوونکي څخه کسات اخیستل، او د متحده ایاالتو د مالیې 

ورکونو د پیسو ضایع کول شامل دي. 
له هغه راهیسي چې د ۲۰۰۹ کال په می کې ځانګړي شمیره پیل کړه، سیګار ټولټال ۷۳ شکایتونه ترالسه 
کړي دي. له دي شکایاتو نه، ۲۷ نورو ادارو ته راجع شوي دي، ۲۲ د ال زیاتو څیړنو لپاره د سیګار دننه سپارل 
شوي دي، یو شکایت ال هم د څیړنو د ډایرکټر تر کتني الندې دی، او ۲۳ نور تړل شوي دي. انځور ۲.۱ ښکاروي 

چې شکایتونه څه ډول سپارل شوي وو. 

څیړنې
 

د څیړنو ریاست په افغانستان کې د بیا رغوني د بودیج د استعمال اړوند د اداري فساد، دوکې، ضیاع او ناوړه 
استعمال په اړه جرمي او ملکي څیړني ترسره کوي. د سیګار څیړنې د عدلیې د وزارت او قاضي ایډوکیټ جنرال 
د دفتر له الري د اشخاصو د جرمي تعقیب او سزا ورکولو مالتړ کوي. هغوی همدا رنګه د متحده ایاالتو د بیا 

رغوني د پانګو د ملکي بیرته الس ته راوړلو آسانتیا د فدرال او پوځي عدالتونو لخوا په الس کې ورکوي.
په دي دریو میاشتو کې، سیګار د څیړنو د یوه غښتلي ټیم جوړولو ته پاملرنه درلوده او د څیړنو له پاره یي یوه 
بشپړه ستراتیژي جوړه کړه چې له ټګي، ضایع او ناوړه استعمال سره مبارزه وکړي؛ اووه جرمي څیړنې یي پیل 
کړي؛ او د بډي اخیستلو په تور یي د دوو کسانو او یوې کمپنۍ له سزا ورکولو سره مرسته وکړه. سیګار اوسمهال 

د ۳۰ تر کار الندې جرمي مسالو په څیړنو او همدا رنګه د ۵ نورو ادعاوو په ارزیابي باندې بوخته ده. 

.سرچينه: د سيګار د معاينو رياست،10\22\2009

د سيګار د ځانګړي شميرې شکايتونه په دي دري مياشتو کې ترالسه شوي
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د څیړونکو کارکوونکو پراخیدنه
د هغو اضافي پیسو په مرسته چې په جون کې د مالي کال ۲۰۰۹ د اختصاصي بشپړونکي بودیجې په توګه د 
سیګار په اختیار کې ورکړ شوي، سیګار وکوالی شول چې ۱۰ کسه مخکیني ځانګړي استازي مقرر کړي، چې 
په هغوی کې د فدرال د قانون نافذونکو او عمومي پلټونکي کمیټو څخه یو مرستیال عمومي پلټونکی هم دی تر 
څو د څیړنو ریاست تر نظر الندې ولري. سیګار د څیړونکو یو داسي ټیم جوړوي چې د بیا رغوني اړوند د 
جرمي فعالیتونو د لټولو په اړه تجربه ولري. د سیګار څیړونکي په دولتي قراردادونو کې د ټګي، مالي فساد، مالي 
جرمونو، او پیسو لیږ رالیږد کې د ککړو کسانو په تعقیب او محاکمه کولو کې تخصص لري. هغوی د فدرال د 
قانون نافذولو او عمومي پلټونکو د کمیټو استازیتوب کوي، چې په هغوی کې د فدرال د تحقیقاتو اداره، د متحده 
ایاالتو د اردو د جرمي تحقیقاتو څانګه، د سمندري جرمونو د څیړنو خدمت، د داخلي عوایدو خدمت د جرمي 
تحقیقاتو څانګه، او د کورنیو چارو د بهرنیو چارو د وزارتونو د عمومي پلټونکو دفترونه شامل دي. سیګار اوس د 
اوو نورو ځانګړو استازو، دوو څارنواالنو، دوه د عدلي استخباراتو تحلیل کوونکي، او یو د پروګرام د مدیر لپاره 

د کاندیدانو ارزیابي تر غور الندې لري. انځور ۲.۲ ښکاروي چې د څیړنو ټیم څه ډول تنظیم او لیږل کیږي.

د څیړني ستراتیژي
سیګار یوه څو اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي چې دا ډاډ ترالسه کړي چې د څیړني منابع په اغیزمنه او موثر توګه 
کارول کیږي. سیګار په نړیوالو قراردادونو کې د مالي فساد کاري ځواک )ICCTF( غړی دی، کوم چې په جنوب 
ختیځه آسیا کې د متحده ایاالتو د دولت د مصرف کولو اړوند قرار دادونو کې د ټګي او مالي فساد امکان وي د هغوی 
په خالف د فدرالي قضیو د همغږي کولو لپاره اصلي ارګان دي.8د ICCTF د یوازیني غړي په توګه چې یوازیني 
دنده یي په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیا رغوني د بودیجو د استعمال اړوند د جرمي فعالیتونو څیړل او تحقیق 

سرچينه: د سيګار د څيړنو رياست،10\16\2009.

پالن شوي
اوسني

د څيړنو د عمومي پلټونکي مرستيال

د عمومي پلټونکي مرستيال معاون
(U.S.)

د عمومي پلټونکي مرستيال معاون
(افغانستان)

تحليل کوونکیتحليل کوونکی

د پروګرام منيجر

CSTC-Aبگرام
AFB 

سيمييز دفتر  Iسيمييز دفتر  IIکابلقندهار
د سيګار
مرکزي دفتر  راتلونکې ساحې

د څيړنو رياست
سازماني جوړښت

انځور 2.2



I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹   31د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور   

د سیګار نظارت

کول دي، سیګار په ټول افغانستان کې په مهمو ځایونو کې مسلط حضور لري. د سیګار ځانګړي استازي ټولو والیاتو 
ته استول کیږي چیرې د بیا رغوني د قراردادونو تر ټولو ډیره او د ارزښت وړ برخه سمبالول کیږي. ځانګړي 
استازي د بیا رغوني په کوششونو کې ککړ دولتي او شخصي موسساتو سره د نیغو اړیکو له الري استخبارات او 
معلومات د څیړنو له پاره راغونډوي: د متحده ایاالتو دولتي چارواکي، قراردادیان، او افغان اوسیدونکي. د سیګار 
څیړونکي په تعرضي توګه ټول هغه معلومات چې د اداري د ځانګړي شمیري له خوا ورته رسیږي، په کار اچوي. 
دوی همدا رنګه له دي تخصص څخه د سیګار د پلټني او معاینو په څانګه کې کار اخلي تر څو د قرارداد بی نظمۍ او 
شکمن فعالیتونه تشخیص کړي. سیګار همدا رنګه له ICCTF سره خپل همغږۍ ته ادامه ورکوي تر څو استخبارات 

ترالسه کړي، منابع سره شریک کړي، او ګډي څیړنې ترسره کړي. 

د نړیوال قرارداد د مالي فسار کاري ځواک
ICCTF، چې په کابل، بګرام، او کندهار کې دفترونه لري، د دوسیو تحقیق ترسره کوي او د محاکمې او تعقیب 
لپاره یي د عدلیې وزارت د دوکې د تعقیب ملي کاري ځواک نړیوالې جرګه کۍ ته راجع کوي. سیګار خپل ځانګړي 
استازي د ICCTF دغو دفترونه ته لیږلي دي چې په ټول افغانستان کې په ګډو تحقیقاتو کې د کاري ځواک له غړیو 
سره همکاري وکړي. د ۲۰۰۹ کال د سپټمبر تر ۳۰مې نیټې پوري، ICCTF په فعاله توګه د ۳۸ جنایي قضیو 
تحقیق کاوه. سیګار د دي دوسیو په ۳۰ قضیو کې رهبري کوونکي اداره یا مشترک برخه لرونکي دی. په دي 
 SIGIR سره له نیژدي کار کوي تر څو د )SIGIR( سربیره، سیګار د عراق د بیا رغوني لپاره ځانګړي پلټونکی
د هدف وړ پلټنو او تحقیقاتو پیژندنه وکړي چې کیدای شي په افغانستان کې فعالیت کوي. د روانو دوسییو اوسنی 

حال په الندې انځور کې ښودل شوی دی ۲.۳ انځور 

د څیړنو السته راوړنې 
د راپور ورکولو په دي دوره کې، د ICCTF ګډې څیړني د دوو کسانو په محکومیت پای ته ورسیدي، په کومو 
چې د متحده ایاالتو مامورینو ته د بډي ورکولو د هڅي تور پري وه. په یوه بله دوسیه کې، د متحده ایاالتو دولت 

له دوو کسانو او یوې کمپنۍ سره موافقې ته ورسید، کوم چې د بډي او دسیسې تور ورباندې وو. 
د اګست په ۷مه نیټه، د افغان او متحده ایاالتو د دوه ګوني تابعیت درلودنکی کس په یوه جرم باندې اعتراف وکړ 
چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو د اردو د قراردادونو چارواکي ته یي د ۱ میلیون ډالرو بډي ورکولو وړاندیز 
کړي وه. د بډي ورکولو اتهام تر ۱۵ کلونو پوري د بند سزا او ۲۵۰،۰۰۰ ډالر او یا د بډي ورکولو د کچې درې 

برابره جریمې سزا لري. په نظر کې دي چې دا دوه کسان د ۲۰۰۹ کال د نومبر په ۱۳مه نیټه محکوم شي.
د اګست په ۱۸مه او ۱۹مه نیټه، دوه کسان یوي موافقې ته ورسیدل چې په هغې سره د دفاع وزارت له السه 
تللي پیسي بیرته اعاده شي. د سپټمبر په ۲۴مه نیټه، هغې کمپنۍ چې دا دوه کسان یي مقرر کړي وه، هم د یوي 
موافقې منلو ته غاړه کیښوده. دې تورنو کسانو ومنله چې په ګډه سره تر ۶۰۰.۰۰۰ ډالرو پوري بیرته تادیه کړي 
او کیدای شي د محکمي لخوا تحمیل شوي د جرمي جریمي وړ وګرځي چې ټولټال تر ۱ میلیون ډالرو ډیریږي. 
دا موافقې وروسته تر هغه وشوي چې د ۲۰۰۹کال په می کې جنایي تورونه ولګول شول چې تورن کسان یي په 
درغلیو تورن کړل چې د پیسو غوښتنه زیاته وښیي، او د عادالنه تعدیالتو د غوښتنو په توګه پیژندل کیږي، او دا 
چې د متحده ایاالتو د پوځ د انجینرانو قطعي چارواکو ته بډي ورکړي، کوم چې د پوځي قراردادونو او بیارغوني 

د خدماتو مسولیت په غاړه لري. 

يادونه: شميرې په ګردي کولو اغيزمني شوي دي.

سرچينه: سيګار، 10\15\2009.

بډي
10%

ناسم
بيانونه 
10%

ناکافي معلومات
5%

ټګي/درغلي
33%

غال
27%

نورو ادادو ته وپيژندل شول
12%

ټول: 30 دوسيې

د سيګار څيړنې د ترتيب په اساس

اداري دوسيې
3%  
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د سیګار نظارت

د سیګار بودیجه
کانګریس سیګار ته ۲۳.۲ میلیونه ډالره ورکړي دي چې په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیا رغونې د پراخیدونکو 
هڅو نظارت وکړي. په دي کې هغه ۷.۲ میلیونه ډالره هم شامل دي چې د ۲۰۰۹ مالي کال د بشپړونکي په توګه 
په جون ۲۰۰۹ کې منظور شوي وي. دا پیسي، چې د ۱۶ میاشتو د مودي لپاره ورکړ شوي وي، سیګار ته دا توان 
ورکړ چې اضافي پلټونکي، معاینه کوونکي، اوڅیړونکي وټاکي، او همدا رنګه په ۲۰۱۰ مالي کال کې سیمه ییز 

افغان کارکوونکي )ژباړڼ( مقرر کړي.
د ولسمشر لخوا د ۲۰۱۰ کال د بودیجې غوښتنه د سیګار لپاره د ۲۳ میلیونه اضافي ډالر څرګندوي. له ۷.۲ 
میلیونه ډالرو سره یو ځای چې ال له مخکې ځانګړي شوي دي، له دي سره به د سیګار ټوله بودجه د ۲۰۱۰ مالي 
کال لپاره ۳۰.۲ میلیونه ډالره شي. دا بودیجې د سیګار لپاره اړینې دي چې وکوالی شي د اړتیا وړ کارکوونکي 
په متحده ایاالتو او افغانستان کې مقرر کړي تر څو د مالیې ورکونو د ډالرو د ضیاع، دوکې، او ناوړه استعمال 

کشف اومخنیوي وکړي. ۲.۱ جدول د بودیجو لنډیز ښکاروي.

د سیګار د بودیجې لنډیز )په میلیونونو ډالر(
مبلغله وخته تیرېموجود شوياختصاص شويعمومي قانوناختصاصي

 د ۲۰۰۸ مالي کال لپاره 
HR2642 ،ځانګړي بشپړونکي

P.L. 110-2526/30/20086/30/20089/30/2009$2.0

 د ۲۰۰۸ مالي کال لپاره 
HR2642 ،ځانګړي بشپړونکي

P.L. 110-2526/30/200810/1/20089/30/2009$5.0

 د غښتلي امنیت، د ناورین 
 مرسته، او دوامداره 

 اختصاصي الیحه، ۲۰۰۹

P.L. 110329-9/30/20089/30/20089/30/2010$9.0

 د ۲۰۰۹مالي کال لپاره 
HR2346 ،ځانګړي بشپړونکي

P.L. 11132-6/24/20096/24/20099/30/2010$7.2

23.2$ټول

2.1 جدول
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2.2 جدول

د سیګار کارکوونکي
۲۰۱۰ مالي کال )پالن شوي(اوسنۍاکتوبر 2008دنده

د کارکوونکو سطحي، ټول
236د استقبالیې دفتر

066ځانګړي کارکوونکي
244مخکیني مالتړ

3716رییس
72032ټول
01628پلټنه

0921معاینه
0722څیړنه

0515د معلوماتو سمبالښت
03786ټول
7571180 ټول

د کارکوونکو سطحي، افغانستان*
04مخکیني مالتړ

04ټول
06پلټنه

05معاینه
03څیړنه

014ټول
018 ټول

یادونه: *د دایمې TDY په ګډون.

سرچینه: سیګار، ۱۰\۱۳\۲۰۰۹.

د سیګار کارکوونکي
کانګرس ته د وروستي درې میاشتني راپور نه راهیسي، سیګار د فدرال کارکوونکو شمیر له ۴۴ نه ۵۷ ته لوړ 
کړی دی.9 په دي کې ۵۳ هغه کارکوونکي دي چې د ۳۱۶۱ صالحیت الندې مقرر شوي دي، ۳ د دفاع محکمې 
د ټاکلي دندې لپاره، او یو کس له یوې بلي دولتي اداري څخه سیګار ته د ټاکلي دندې لپاره شامل دي. ۲.۲ جدول 
د کارکوونکو تقصیالت وړاندې کوي. د دي لپاره چې خپل د نظارت مشن بشپړ کړي، سیګار پالن لري چې خپل 

کارکوونکي په ۲۰۱۰ مالي کال کې ۱۱۸ کارکوونکو ته پراخ کړي.
سیګار په کابل کې د متحده ایاالتو له سفارت سره یوه موافقه لري چې تر ۳۲ پورې کارکوونکي په سفارت او 
درې په افغانستان کې په ګرځنده دفترونو کې ځای کړي. نیژدي نیمایي کارکوونکي په دایمې توګه په دی هیواد 
کې میشته دي. د دي لپاره چې د محدودي موجوده فضا څخه تر ټولو ښه استفاده وکړی شي، د اوسیدلو پاتي ځایونه 
د پلټونکو، معاینه کوونکو، او څیړنکو لپاره په نظر کې نیول شوي دي، کوم چې د مشخصو ماموریتونو د سرته 
رسولو لپاره په موقت ډول لیږل کیږي. کله چې د هغوی کار په افغانستان کې بشپړ شي، دا کسان د سیګار مرکزي 

دفتر ته راګرځي چې خپل لیکلي راپورنه پاي ته ورسوي. 



د ښځو رایې ورکول  
د راېې اچونې مرکز کارکوونکی د یوه رایې ورکوونکي ګوته په نه پاکیدونکي 

رنګ کې ډوبوي، چې وښیي دي ښځي خپله رایه اچولي ده. د رایې اچولو 
مرکزونه د جنسیت په اساس سره بیل شوي دي. )انځور په کابل کې د متحده ایاالتو 

د سفارت، ډان ویلکینسون(



35 3535
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د بیارغوني
وروستي معلومات   
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"په عمومي ډول، ]د افغانستان د دولت[ 
د لګښتونو ترجیحات د د افغانستان ملي 

پرمختیایي ستراتیژي )ANDS( سره سم 
دي. خو د مرستندویانو مالي مرسته په 

مناسب ډول ]د افغانستان د دولت[ د ترجیحاتو 
سره سمون نه خوري."  

-- د افغانستان ملي پرمختیایي ستراتیژي )ANDS( په  
پلي کولو لومړنى کلنى راپور
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د بیارغونې وروستي معلومات

عمومي کتنه
۳مه برخه په افغانستان کې د بیا رغونې هڅو ته یوه بشپړه کتنه وړاندې کوي، په ګډون د ځمکني شرایطو ته د 
کتنې.  د ملت د حالت دا کتنه د هغو السته راوړنو او ننګونو یوه پراخه زمینه وړاندې کوي چې د بیا رغونې 

پر مهال یې تجربې شوې دي.  
په  پرمختیا  ملي  د  افغانستان  د  ده چې  تنظیم شوې  ستنو  درېو  په هغو  بیا رغونې  د  افغانستان  د  برخه  دا 
ستراتیژۍ )ANDS( کې ایښودل شوې دي:  امنیت، دولتداري، او اقتصادي  او ټولنیزه پرمختیا.  د مخدره 
موادو پر وړاندې مبارزه او جنسي برابري، دوه هغه مهمې ستنې چې دا درې ستنې اغېزمنې کوي، هم پکې بحث 
کېږي.  د دې معلوماتو لپاره د ګرافونو کیلي پاڼه وګورئ چې چوکاټونه څرنګه د د افغانستان ملي پرمختیایي 

ستراتیژي )ANDS( د دې بحث د ښکاره کولو لپاره کارول کېږي.  

موضوعات
۳مه برخه دا څلور پراخ موضوعات بحث کوي: بودیجې، امنیت، دولتداري، او اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا.  
دې  د   – کوي  تمرکز  اړخ  واحد  یو  په  رغونې  بیا  د  چې  برخې  لنډې  هغه   – کوونې  ښکاره  میاشتنۍ  درې 

موضوعاتو دننه د اړونده مسلو په اړه معلومات یا تړون ورزیاتوي. 
د بودیجو حالت ضمني برخه هغو پېسو ته یوه جامع کتنه وړاندې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یې 
ژمنه شوې او لګول شوې دي.  دا د متحده ایاالتو د غټو بودیجو، نړیوالو مرستو، او د افغانستان د دولت د بودیجې 

په اړه مشخص معلومات ورکوي. 
د امنیت ضمني برخه د افغان ملي امنیتي ځواکونو، په ګډون د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو، د فعالیتونو 
جزییات ورکوي.  دا همداراز په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره د متحده ایاالتو او نړیوالو په هڅو بحث 
کوي.  دا برخه چېرته چې امکان لري، د امنیت لپاره په ټاکل شویو اهدافو کې د پرمختګ په اړه تازه حال وړاندې 

کوي. 
د دولتدارۍ، د قانون د حاکمیت، او بشري حقونو ضمني برخه د ۲۰۰۹ د ټولټاکنو په اړه جزییات ورکوي، 
په ګډون د پایلو، د ټولټاکنو د امنیتي مسلو، او هغو نورو ننګونو چې تجربه یې شوې.  دا برخه چېرته چې امکان 
لري، د قانون د حاکمیت، انصاف، او بشري حقونو په برخو کې د پرمختګ په اړه تازه حال وړاندې کوي.  په 
دې کې همداراز دا دوه درې میاشتنۍ ښکاره کوونې شاملې دي:  یوه د ۲۰۰۹ د پلټنې د پروسې په اړه او یوه د 

۲۰۰٤ او ۲۰۰۹ د ټولټاکنو د تیاریو په اړه. 
د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا ضمني برخه په هغو برخو کې د بیا رغونې د فعالیتونو په اړه بحث کوي چې 
د زراعت او ترانسپورت نه تر روغتیایي خدمتونو رسېږي.  دا برخه چېرته چې امکان لري، په هغو مشخصو 
برخو کې چې بحث شوي د پرمختګ په اړه تازه حال ورکوي.  په دې کې همداراز په افغانستان کې د مېرمنو په 

اړه یوه درې میاشتنۍ ښکاره کوونه شامله ده. 
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د بیارغونې وروستي معلومات

اصولي طریقه
د ۳مې برخې بنسټ پر هغو معلوماتو دى چې د بهرنیو سرچینو لخوا برابر کړاى شوي دي.  مستثنى له هغو 
ځایونو چې د سیګار د پلټنو، معاینو، او یا څېړنو پکې په مشخص ډول حواله ورکړل شوې وي، د دې برخې هیڅ 
ډاټا هم د سیګار لخوا پلټل شوې، معاینه شوې، او یا څېړل شوې نده؛ او نه دا ډاټا د سیګار د نظرونو څرګندونه 
کوي.  دا معلومات د معلوماتو پوښتنې ته د متحده ایاالتو د ادارې په ځواب کې او د پرانستې-سرچینې د تحقیق 
له الرې ترالسه شوي دي.  ټولې ډاټا ته په پایلیکونو او چوکاټونو او انځورونو کې د هغو ادارو سرچینه ورکړل 

شوې ده د کومو لخوا چې راپور شوې ده.  د سیګار د پلټنو، معاینو، او څېړنو لپاره وګورئ برخه ۲.

د معلوماتو پوښتنه
د معلوماتو پوښتنه د پوښتنو یوه سلسله ده چې د متحده ایاالتو د ادارو نه شوې ده. د دې پوښتنو تمرکز د افغانستان 
د بیا رغونې په پروګرامونو او د افغانستان په ځمکنۍ وضعه دى. د متحده ایاالتو په هغو ادارو کې چې د دې 

درې میاشتني راپور د معلوماتو په پوښتنو کې یې برخه اخیستې دا شاملې دي:
د بهرنیو چارو محکمه  •

د دفاع محکمې د سکرتریت دفتر  •
د دفاع محکمه   •

 )USAID( د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره  •
د متحده ایاالتو خزانه  •

د سمندرپورې خصوصي پانګه اچونې کارپوریشن  •
ځواب ورکوونکیو ادارو ته د د راپور یوه ابتدایي مسوده له خپرېدو وړاندې ورکړاى شوې وه څو دغه معلومات 

وګوري او یا یې تازه کړي.  

د پرانستې-سرچينې تحقيق
د پرانستې-سرچینې تحقیق د الندې یو شمېر خپرو شویو راپورونو او ډاټا څخه تر ټولو وروستۍ، او په عامه 

کچ ترالسه کېدونکې ډاټا ده:
د متحده ایاالتو ټولې هغه ادارې چې د معلوماتو په پوښتنه کې استازیتوب ورکړل شوى  •

ملګري ملتونه )او اړوند څانګې(  •
نړیوال بانک  •

د پېسو نړیوال صندوق  •
د امنیت نړیوال مرستندویه ځواک )ایساف(  •

د افغانستان د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون  •
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون  •

د استخباراتو مرکزي اداره  •
سپینه ماڼۍ  •

د پرانستې سرچینې زیاته ډاټا په هغې ابتدایي مسوده کې شامله کړاى شوې وه چې د متحده ایاالتو هغو ادارو ته 
له خپرېدو وړاندې د کتنې لپاره لېږل شوې چې د پوښتنو په ځوابولو کې یې برخه اخیستې.



کیلي ګرافونو  د 

د پټې چوکاټونه
دا راپور د یو شمېر هغو بودیجو او 

پروژو څخه د ډالرو پر ارزښت بحث 
کوي چې د ملیونونو څخه ملیاردونو ته 

رسېږي.  د دې شمېرو د په ګرافونو 
کې د دقیق استازیتوب د وړاندې کولو 

لپاره، د ګرافونو ځینې پټې مات ښکاري 
)د یوې کږې وږې کرښې سره( چې 
د صفر او یوې جیګې شمېرې ترمنځ 

ټوپ ښیي. 

 )ANDS( د افغانستان ملي پرمختيایي ستراتيژي
ګراف

دا ګراف د افغانستان ملي پرمختیایي ستراتیژي )ANDS( درې ستنې او 
هغه شپږ مهمې مسلې وړاندې کوي چې په هغو اغېز کوي.  په دې ټوله 
برخه کې، هغه ستن یا مهمه مسله چې بحث کېږي په حاشیه کې ښکاره 

کړاى شوې ده. 

بودیجې ښودونکي
بودیجې ښودونکي هغه انفرادي بودیجې ښیي چې په متن کې بحث شوې 

وي.  د دغې بودیجې د انتظام مسوولیت لرونکې اداره د بودیجې د نوم نه 
الندې په خړ بکس لیست شوې وي.  دا ښودونکي په حاشیه کې ښکاره 

کړاى شوي دي. 

د والیت نقشې
د والیت نقشې هغه ځایونه ښیي چې په متن کې بحث شوي وي. حواله 

ورکړل شوي والیتونه پکې ښکاره کړاى شوي دي.  

په ګرافونو پوهېدنه

د ملياردونو او مليونونو جال کول
لدې امله چې دا راپور د بودیجو جزییات په ملیاردونو او ملیونونو ډالرو 
کې ښیي، دا د پېمانې د دواړو یونټونو د جال کولو لپاره یوه کتنیزه اشاره 

کاروي.  هغه ډالر چې په ملیاردونو کې راپور شوي په ابي رنګ کې 
وړاندې کیږي، او هغه ډالر چې په ملیونونو کې راپور شوي په خړ رنګ 

کې انځورېږي. 
DoD
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DoD

USAID
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INCLE

ESF
 

$7.57 

ASFF 
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Other
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امنيت
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د بودیجو حالت

د بودیجو حالت
تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹، پورې متحده ایاالتو په افغانستان کې د اسانۍ او بيا رغونې د هڅو لپاره تقریبًا ۳۹.۳۳ 
مليارده ډالر اختصاص کړي دي.  دا ټولې پېسې په الندې توګه ټاکل شوې دي:  ۲۰.١٨ مليارده ډالر د امنيت 
لپاره، ١١.٥٦ مليارده ډالر د دولتدارۍ او پرمختيا لپاره، ۳.۲٧ مليارده ډالر د مخدره موادو ضد هڅو لپاره، ۹۲.١ 
مليارده ډالر د بشري مرستو لپاره، او ۲.۳۹ مليارده ډالر د نظارت او عملياتو لپاره، څرنګه چې په ضميمه ب 

کې پېژندل شوي.  
د سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹، سره سم ټوليزې اختصاصي بودیجې )۳۹.۳۳ مليارده ډالر( د مخکې راپور شوې 
ټوليزې بودیجې د جون ۳۰، ۲۰۰۹، سره سم )۳٨.۰٧ مليارده ډالر( څخه زیاتې دي.  دا بدلون د ادارې د راپور 
شوې تازه ډاټا نتيجه وه، چې په جون ۲٤، ۲۰۰۹، د السليک شوي ضميمه یي اختصاصونو د قانون تازه حساب 
و، او ورسره د تړلو فعاليتي لګښتونو شاملول وو، په ګډون د افغانستان د بيا رغونې د نظارت لپاره د عمومي 
پلټونکي. انځور ۳.١ د متحده ایاالتو د هغو غټو بودیجو یوه کتنه وړاندې کوي چې دې هڅو ته ورکړل شوې 

دي.    

 ASFF: د افغانستان د امنيتي ځواکونو بودیجه 

 CERP: د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام 

 ESF: د اقتصادي مالتړ بودیجه

 DA: پرمختيایي مالتړ

INCLE: د نړیوالو مخدره موادو کنټرول او د 
 قانون نفاذ

  
Other )نور(: نوري بودیجي

امنيت دولتداري

(ANDS) د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي

پرمختيا

(DoD) د دفاع محکمه

$20.31

ډېرو ادارو ته ورکړل
 الف شوېالف

ESF
 

$7.70 

ASFF 

$18.67 

DA
 

$0.89 

INCLE
 

$2.03

CERP

$1.64

Other

$8.40

د بهرنيو چارو محکمه
(DoS)  
$2.03

USAID
$8.59

ادارې

د بوديجو سرچينې (ټول: 39.33 ډالره)

د افغانستان د بيا رغونې د هڅو د مالتړ لپاره د متحده اياالتو بوديجې (په ملياردونو ډالرو کې)

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. الف DoJ, DoD, DoS، خزانه، USDA, USAID، او نورې ادارې.

سرچينې: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځوابونه، 10\9\2009، 10\14\2009، او 10\15\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 
 DEA\10\9\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو د محکمې ځوابونه 10\13\2009، او 10\16\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د انصاف د محکمې

ځواب، 7\8\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USDA ځواب 4\7\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د OMB ځوابونه 9\30\2008 او 7\16\2009.
 

انځور 3.1
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د بودیجو حالت

ټوليز اختصاصونه
د سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹، سره سم د مالي کال ۲۰۰۹ لپاره ټوليز اختصاصونه ۳۹.۳۳ مليارده ډالر وو.  دا رقم د بيا 
رغونې په دې پنځو غټو درجو تقسيمېدلى شي:  امنيت، دولتداري او پرمختيا، د مخدره موادو ضد مبارزه، بشري، 
او نظارت او فعاليتونه. انځور ۳.۲ د بودیجې د درجې له الرې د ټوليزو اختصاصونو یوه نقشه وړاندې کوي.  د 

متحده ایاالتو د اختصاصونو د یوې بشپړې نقشې لپاره، ضميمه ب ته مراجعه وکړئ. 
د مالي کال ۲۰۰٧ او مالي کال ۲۰۰۹ ترمنځ، ټوليز اختصاصونه ٧١% زیات شول – په مالي کال ۲۰۰٧ 
کې د ۲۳.۰٤ مليارده ډالرو څخه په مالي کال ۲۰۰۹ کې ۳۹.۳۳ مليارده ډالرو ته. د مالي کال ۲۰۰۹ سره سم، 
د امنيت هڅو د ټوليزو اختصاصونو تر ټولو ستره برخه ترالسه کړې.  د ASFF د بودیجو په ګډون، د امنيت 
اختصاصونه د بيا رغونې لپاره د متحده ایاالتو د مرستې تر ٥١.۳% زیات )۲۰.١٨ مليارده ډالر( جوړوي. تر 
مالي کال ۲۰۰٧ پورې، دولتدارۍ او پرمختيا د ټوليزو اختصاصونو تر ټولو زیات رقم اخيستلو؛ امنيت د ټوليزو 
اختصاصونو دویمه تر ټولو ستره برخه ترالسه کوله.  خو په مالي کال ۲۰۰٧ کېASFF  ته د ٧.٤١ مليارده 
ډالرو اختصاصونو امنيت تر نورو وړاندې کړ. د دې اختصاص په ګډون، د مالي کال ۲۰۰٧ پر مهال د امنيت 

لپاره ټوليزې بودیجې په همدغې موده کې د نورو ټولو درجو د شریک ټوليز رقم څخه واوښتې. 

انځور 3.2
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$1.06
$4.67

$9.51

$13.01

$29.24

$39.33

$23.04

د سپتمبر 30، 2009، سره سم ټوليز اختصاصونه (په ملياردونو ډالرو کې)

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي

سرچينې: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځوابونه 10\9\2009، 10\14\2009، او 10\15\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 10\9\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو د محکمې ځواب، 
10\13\2009 او 10\16\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د انصاف د محکمې\DEA ځواب، 7\8\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USDA ځواب 4\7\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د OMB ځوابونه 9\30\2008 او 7\16\2009.

$2.07

د بيا رغونې د بوديجو ډلبندي په پنځو پراخو درجو 
د هغوى د ابتدايي موخو پر بنسټ کېدالى شي.  خو، 

بوديجې د يو څخه زياتو موخو مالتړ کولى شي. 
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اختصاصونه په مالي کال
په مالي کال ۲۰۰۹ کې، د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره ١۰.۰٨ مليارده ډالر اختصاص شول، چې په دې 
توګه یې دا د اختصاصونو د تر ټولو د ستر رقم کال کړ د دویمې درجې لوړ اختصاصونه ١۰.۰۳ په مالي کال 

۲۰۰٧ کې ورکړل شوي وو. 
امنيت په مالي کال ۲۰۰۹ کې د مالي کال ۲۰۰٨ په کچه په بودیجو کې ١۰۳% زیاتوالى ترالسه کړ.  د 
مالي کال ۲۰۰۹ لپاره د ټولو اختصاصونو څخه، د امنيت اقدامات ٥٥.٦% جوړوي، چې ورپسې د دولتدارۍ او 
پرمختيا پروګرامونه د ۲٧.٤% سره دي. د مالي کال ۲۰۰٦ او مالي کال ۲۰۰۹ ترمنځ، د امنيت بودیجې د متحده 

ایاالتو د هغو اختصاصونو غټه برخه وه چې په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅو لپاره یې ورکول.  
انځور 3.3 د مالي کال ۲۰۰۲ او مالي کال ۲۰۰۹ ترمنځ کاليز اختصاصونه د بودیجو د درجو په واسطه 
ښيي. پټه د اختصاصونو اندازه په درجه ښيي، په داسې حال کې چې پایي چوکاټونه د هغې برخې استازیتوب کوي 

چې د هر یو لپاره اختصاص شوې ده.  

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه
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يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي

سرچينې: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځوابونه 10\9\2009، 10\14\2009، او 10\15\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 10\9\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو د محکمې ځواب،
10\13\2009 او 10\16\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د انصاف د محکمې\DEA ځواب، 7\8\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USDA ځواب 4\7\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د OMB ځوابونه 9\30\2008 او 7\16\2009.

$1.06 $1.01

$10.03

$6.20

$10.08

$3.50
$2.60

$4.84

امنيت دولتداري\پرمختيا دولتداري\پرمختيا بشري نظارت او عمليات ټول

اختصاصونه په مالي کال، رقم، او سلنه (په ملياردونو ډالرو کې)

انځور 3.3
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د بودیجو حالت

د امنيت د انتقال شریکه قومانده-افغانستان )CSTC-A( هغه اساسي سازمان دى چې د اى این ایس ایف د جوړولو 
مسووليت پر غاړه لري.CSTC-A 10 دASFF پېسې د دې لپاره کاروي چېANSF ته تجهيزات، اکماالت، 
خدمتونه، روزنې، د ځایونو او انفراسټرکچر ترميم، نوي کول، او بيا رغول برابر کړي.11 د نړیوالې ټولنې پالن 
دى چې کرار کرار د دې هڅې لپاره نړیواله بودیجه کمه او پر ځاى یې، د افغانستان د ملي پرمختيایي ستراتيژۍ 
)ANDS( سره سم، دANSF توان زیات کړي چې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د عایداتو له الرې 

هېواد وساتي.12

د بوديجو حالت
د مالي کال ۲۰۰٥ راهيسې، د ASFF لپاره نږدې ١٨.٦٧ مليارده ډالر موجود کړاى شوي دي.13 دا د افغانستان 

د بيا رغونې لپاره د متحده ایاالتو د ټولې مرستې تقریبًا ٤٧.٥% جوړوي.  
یي  د ضميمه  کې  کال ۲۰۰۹  مالي  په  چې  دي  شامل  هم  ډالر  مليارده   ۳.٦١ هغه  نږدې  کې  رقم  دې  په 
اختصاصونو په قانون کې برابر کړاى شوي وو چې د متحده ایاالتو د ولسمشر لخوا په جون ۲٤، ۲۰۰۹ السليک 
شو.14 د سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹، سره سم، تر ١٧.۳۰ مليارده ډالر منل شوي، چې نږدې ١٦.٥٨ مليارده د دغه رقم 

لګول شوي دي.15 انځور 3.4 هغه رقمونه ښيي چې ASFF  ته په مالي کال کې ورکړل شوي وو. 
د جون ۳۰ او سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹، ترمنځ د دفاع محکمې د ANSF د اقداماتو د مالتړ لپاره نږدې ۲.٤ مليارده 
ډالر منلي او تر ١.٨٨ مليارده ډالرو زیات یې لګولي دي.16 انځور 3.5 د هغو رقمونو یوه ټوليزه پرتله وړاندې 

کوي چې د ASFF موجودې کړاى شوې، منل شوې او لګول شوې دي.
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د ASFF د بوديجو اصطالحات

د دفاع محکمې د ASFF بودیجې د موجودې، منل 
شوې، یا لګول شوې په توګه راپور کړي.

 موجودې:د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې پېسې

منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتياوېلګول شوې: 
هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، ١۰\۹\۲۰۰۹.
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د افغان امنيتي ځواکونو بوديجې، ټوليزه پرتله
(په ملياردونو ډالرو)

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. د ASFF د بوديجو اصطالحات
(موجودې شوې، منل شوې، لګول شوې) هماغسې راپور شوي چې د دفاع د محکمې 

لخوا ورکړل شوي استثنا له هغې چې مشخص شوې دي.

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. د ASFF د بوديجو اصطالحات
(موجودې شوې، منل شوې، لګول شوې) هماغسې راپور شوي چې د دفاع 

د محکمې لخوا ورکړل شوي استثنا له هغې چې مشخص شوې دي.
سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځوابونه

 7\10\2009 او 10\9\2009.
سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع محکمې ځواب، 10\9\2009.
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د افغان امنيتي ځواکونو ته موجودې کړاى
شوې بوديجې په مالي کال (په ميلياردونو ډالرو)
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د بودیجو حالت

د ASFF د بوديجې فعاليتونه
د دفاع محکمه د ASFF دننه د بودیجې د فعاليت دې درېو ډلو ته پېسې ټاکي: دفاعي ځواکونه )افغان ملي اردو، یا 
ANA(، داخلي ځواکونه )افغان ملي پوليس، یا ANP(، او اړوند فعاليتونه، په کومو کې چې اساسًا د بندي عمليات 
شامل دي.  د هرې بودیجې د فعاليت ډلې ته پېسې د ضمني-فعاليت دې ډلو ته ټاکل کېږي: انفراسټرکچر، تجهيزات\

ترانسپورت، روزنې او عمليات، او دوامداري.17

د بوديجې د فعاليت په ډله پېسې
د سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹، سره سم، ټول ١٦.٥٨ مليارده ډالر لګول شوي دي.  د دې رقم نه، ١۰.٧٥ مليارده ډالر 
)٦٤.٨٥%( په ملي اردو، ٥.٧٦ مليارده ډالر )۳٤.٧۳%( په ملي پوليسو، او پاتې ۰.۰٧ مليارده ډالر )٤۲.%۰( 

په ورسره اړوندو فعاليتونو باندې تمرکز کې لګول شوي دي.  
لکه چې په انځور 3.6، کې ښودل شوي، د ملي اردو لپاره د پېسو غټه برخه په تجهيزاتو او ترانسپورت 
)٤.٤۳ مليارده( لګول شوي، ورپسې د دوامدارۍ په هڅو )۲.٨١ مليارده ډالر(.  د ملي پوليسو لپاره د پېسو غټه 
برخه په انفراسټرکچر )١.٥۹ مليارده( لګول شوي، ورپسې د دوامدارۍ په هڅو )١.٥٥ مليارده(، څرنګه چې په 

انځور ۳.٧ کې ښودل شوي دي.

د بوديجې د فعاليت ډلې: د اختصاص یا بودیجې 
د هر حساب دننه هغه درجې چې د هغو فعاليتونو 
اهداف، پروژې او ډولونه پېژني چې د اختصاص 

 یا بودیجې لخوا یې مالي مالتړ کېږي.

د ضمني-فعاليت ډلې: هغه حسابي ډلې چې د 
قوماندې لګښتونه په فعاليتي برخو کې ماتوي.

سرچينه: د دفاع محکمه، "الرښود ٧١١۰١-ایم د دفاع د محکمې د بودیجې 
www.fas.org/man/docs/basic/man4. "،د الرښودنې الرښوونې

html، وکتل شو په ۹\۲٨\۲۰۰۹؛ د سمندرې ځواک محکمه، "د طبي اسانتيا د 
BUMEDFacilityManagerHANDBOOK2002./..."،منتظم کتابچه

DOCwww.med.navy.mil/، وکتل شو په ١۰\۲\۲۰۰۹، مخ ٥. 

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. شمېرې د سپتمبر 30، 2009
 سره سمې دي. د ASFF د بوديجې اصطالحات

 (موجودې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې دي چې د دفاع د محکمې لخوا 
ورکړل شوې دي استثنا له هغې چې مشخص شوي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، 10\9\2009.

 تجهيزات او ترانسپورت

$1.34 

 انفراسټرکچر
$1.55 

 روزنې او عمليات
$1.27

 

ټول: 5.76 ډالر

 دوامداري
$1.59 

ملي پوليسو لپاره د ASFF مصرفونه
د ضمني-فعاليت په ډله، مالي کال -2005سپتمبر

2009 (په ملياردونو ډالرو)

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. شمېرې د سپتمبر 30، 2009
سره سمې دي. د ASFF د بوديجې اصطالحات 

(موجودې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې دي چې د دفاع د محکمې
 لخوا ورکړل شوې دي استثنا له هغې چې مشخص شوي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، 10\9\2009.

 روزنې او عمليات
$2.44

 تجهيزات او ترانسپورت

$4.43

دوامداري
$2.81

انفراسټرکچر
$1.07

 ټول: 10.75 ډالر

ملي اردو لپاره د ASFF مصرفونه
د ضمني-فعاليت په ډله،

مالي کال -2005سپتمبر 2009 
(په ملياردونو ډالرو)

انځور 3.6 انځور 3.7

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. شمېرې د سپتمبر 30، 2009
سره سمې دي. د ASFF د بوديجې اصطالحات 

(موجودې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې دي چې د دفاع د محکمې
 لخوا ورکړل شوې دي استثنا له هغې چې مشخص شوي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، 10\9\2009.

 روزنې او عمليات
$2.44

 تجهيزات او ترانسپورت

$4.43

دوامداري
$2.81

انفراسټرکچر
$1.07

 ټول: 10.75 ډالر

ملي اردو لپاره د ASFF مصرفونه
د ضمني-فعاليت په ډله،

مالي کال -2005سپتمبر 2009 
(په ملياردونو ډالرو)

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. شمېرې د سپتمبر 30، 2009
 سره سمې دي. د ASFF د بوديجې اصطالحات

 (موجودې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې دي چې د دفاع د محکمې لخوا 
ورکړل شوې دي استثنا له هغې چې مشخص شوي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، 10\9\2009.

 تجهيزات او ترانسپورت

$1.34 

 انفراسټرکچر
$1.55 

 روزنې او عمليات
$1.27

 

ټول: 5.76 ډالر

 دوامداري
$1.59 

ملي پوليسو لپاره د ASFF مصرفونه
د ضمني-فعاليت په ډله، مالي کال -2005سپتمبر

2009 (په ملياردونو ډالرو)
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د بودیجو حالت

د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام
د CERP بودیجې په افغانستان کې د متحده ایاالتو قوماندانان په دې توانوي چې د هغو پروګرامونو په مالتړ 
کولو سره چې د سيمييزې ابادۍ سمدستي مرسته وکړي، د خپل مسووليت په برخو کې بيړنيو بشري مرستو او 
د بيا رغونې غوښتنو ته ځواب ووایي. د دې پروګرام الندې بودیجې د هغې وړې-کچې د پروژو لپاره په نيت 
کې نيول شوي چې هره یوه د ٥۰۰.۰۰۰ ډالرو څخه کمه وي.  د هغو پروژو اجازه شته چې د ۲ مليونه ډالرو 
نه زیات لګښت غواړي خو د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې د قوماندان )USCENTCOM( یا استازو څخه 

منظورول غواړي.18

د بوديجو حالت
د مالي کال ۲۰۰٤ راهيسې، یو ایس سينټکام CERP ته د نږدې ١.٦٤ مليارده ډالرو بودیجې ورکړي، چې دا د 
افغانستان په بيا رغونه کې د متحده ایاالتو د ټولې مرستې د حساب تقریبًا ٤.۲% جوړوي.  تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹، 
پورې له ١.٦١ مليارده ډالر څخه زیات منل شوي او تقریبًا ۰.۹٦ مليارده ډالر مصرف شوي دي.19 انځور 3.8 

په مالي کال د CERP بودیجې ښيي.
د جون ۳۰، ۲۰۰۹ راهيسې، د دفاع محکمې د CERP د بودیجو لپاره ١٦۲.۳٨ مليونه اضافي ډالر منلي او 
١٥۰.٦٧ مليونه ډالر لګولي دي.  انځور ۳.۹ د بودیجو د هغو پېسو یوه ټولنيزه پرتله ښيي چې د CERP د پروژو 

لپاره اختصاص شوي، منل شوي او مصرف شوې دي.  

د CERP د بوديجو اصطالحات

د دفاع محکمې د CERP بودیجې د موجودې، 
منل شوې، یا لګول شوې په توګه راپور کړي.

بوديجې:د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې پېسېمنل 
شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتياوېلګول شوې: هغه 

پېسې چې لګول شوې دي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، ١۰\١۴\۲۰۰۹.
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يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي کولو 
اغېزمنې شوې دي. د سي اي ار پي د بوديجو اصطالحات

(بوديجه شوې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې راپور شوي چې د دفاع د محکمې
لخوا ورکړل شوي استثنا له هغې چې مشخص شوي دي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب 10\14\2009.
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يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. د CERP د بوديجو اصطالحات
 (بوديجه شوې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې راپور شوي چې د دفاع د محکمې

 لخوا ورکړل شوي استثنا له هغې چې مشخص شوي دي. 
سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځوابونه

7\13\2009 او 10\14\2009.
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$0.81

د جون 30، 2009 سره سم
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د بودیجو حالت

د CERP اندېښنې
د سيګار پلټونکو په افغانستان کې د CERP د پروژو په اړه ګڼ شمېر اندېښنې ښکاره کړې دي. په CERP د 
سيګار د پلټنې راپور د CERP لخوا بودیجې ورکړل شوې پروژو په نظارت او عملي کولو کې کمزورۍ په ګوته 
کړې دي.20 هر څو که د CERP اصلي هدف د وړې-کچې داسې پروژو ته بودیجې ورکول دي چې د سيمييزې 
ابادۍ لخوا په دوام وساتل شي، خو سيګار په ګوته کړي چې د دې پروګرام الندې د غټ-کچ د ٥۰۰.۰۰۰ ډالرو 
نه جيګو پروژو ته بودیجې ورکول مخ په زیاتېدو دي، چې هغه سرچينې کموي کومې چې د واړه-کچ پروژو د 
عملي کولو لپاره موجودې وي.  سيګار همداراز په ګوته کړې چې د غټ-کچ د پروژو برخه هر څو که لږ تر 
 CERP لږه )۳%( ده، خو هغوى د بودیجو لویه برخه )٦٧%( مصرفوي.21 انځور 3.10 د پروژې په کچه د

د بودیجو استعمال ښيي.
امریکایي ځواکونو - افغانستان )USFOR-A(، کوم چې د CERP د سمبالښت مسووليت په مئ ۲۰۰۹ کې 
ترالسه کړ، د هغو کمزوریو د سمولو لپاره مشخص پروسيجرونه جوړ کړي دي چې په پلټنه کې ښکاره کړاى 
شوې وې. د دې پروسيجرونو څخه په ځينو کې شامل دي د CERP اداري ټيم ته د پروژې د یو منتظم زیاتول او 
په یو ورکړل شوي وخت کې د پروژو د سمبالښت شمېره ١۰ ته کمول. یو ایس ایف او ار-اى دا هم ښودلې چې 
دا به یو د ریکارډ د ساتلو مرکزي معلوماتغونډ جوړوي، په مشخصو سيمييزو قوماندو کې به د پرانستو پروژو 
شمېره محدودوي، او د دې لپاره به د ګډ هدف ځواک ١۰١ د قوماندان او یو ایس ایف او ار-اى د مرستيال قوماندان 

د منظورۍ واک زیاتوي چې د ١ مليون ډالرو د لګښت څخه زیاتې پروژې پکې شاملې کړي.22
 

د غټ-کچ پروژې، مالي کال -2005جون 2009
(فيصدي)

په برخو او ټاکنو

د غټ-کچ پروژې
د غټ-کچ د پروژو بوديجې

پروژې منل شوې پېسې
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غټ-کچ د پروژو شمېر د هغو پروژو په توګه شوى چې 500.000 يا زيات ډالر
 لګښت پرې راځي. د ټولو منل شويو پېسو رقم د ګردي کولو او وختونو د توپيرونو

 له امله تر هغې توپير کوي چې د دفاع د محکمې لخوا راپور شوي. 

سرچينه: سيګار، پلټنه5-09-، "په افغانستان کې د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام
 لپاره زياتې ښکاره کېدنې، نظارت او پالن ته اړتيا ده،" 9\9\2009،

 مخونه 4-14.

ټولې پروژې
10,524

ټولې منل شوې پېسې
مليارده ډالر 1.4

انځور 3.10
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د بودیجو حالت

د اقتصادي مالتړ بوديجه 
د ESF پروګرامونه هېوادونو سره د هغوى د لنډمهاله او اوږدمهاله سياسي، اقتصادي او امنيتي اړتياو په ترالسه 
کولو کې په مرسته کولو د متحده ایاالتو ګټې پر مخ بيایي.  پروګرامونه یې د تروریزم پر وړاندې مبارزې څخه د 
ملي اقتصادیاتو تر بهترولو، او د ال شفاف او تر مسووليت الندې دولت لپاره د اغېزمنو، ترالسه کېدونکو، خپلواکو 

حقوقي سيسټمونو په جوړولو کې تر مرستې کولو رسېږي.23

د بوديجو حالت
د مالي کال ۲۰۰۲ راهيسې، کانګرس په افغانستان کې د ESF د پروګرامونو لپاره ٧.٧۰ مليارده ډالر اختصاص 
کړي دي.24 دا اختصاصونه په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅې لپاره د متحده ایاالتو د ټولې مرستې نږدې 
١۹.٦% جوړېږي.  تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ سره سم، تر ٦.۹٧ مليارده ډالرو زیات منل شوي او تر ٤.٥۹ مليارده 

ډالرو زیات لګول شوي دي.25  انځور ۳.١١ په مالي کال د ESF اختصاصونه ښيي.  
د جون ۳۰، ۲۰۰۹ څخه راهيسې، USAID د ESF د پروګرامونو د مرستې لپاره تر ٨٨۳.۹۰ مليونه ډالرو 
زیات منلي او نږدې ٤١۹.٦١ مليونه ډالر لګولي دي.26 انځور 3.12 د ESF د اختصاص شویو، منل شوي، او 

لګول شویو بودیجو د پېسو یوه ټوليزه پرتله وړاندې کوي.
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د ESF د بوديجو اصطالحات

USAID د ESF بودیجې د اختصاص شوي، منل 
شوې، یا لګول شوې په توګه راپور کړي.

اختصاص شوي:د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې 
پېسېمنل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتياوېلګول 

شوې: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ١۰\۹\۲۰۰۹.
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لګول شوې
$4.59

منل شوې
$6.97

اختصاص شوې
$7.70

د سپتمبر 30، 2009 سره سم

منابع مالی صندوق حمايت اقتصادی، 
مقايسه کلی (مليارد دالر)

لګول شوې
$4.17

اختصاص شوې
$7.63

د جون 30، 2009 سره سم

منل شوې
$6.09

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوې دي. د ESF د بوديجو اصطالحات (اختصاص شوې، منل 

شوې، لګول شوې) هماغسې راپور شوي چې د USAID لخوا ورکړل شوې دي 
استثنا له هغې چې مشخص شوې دي.

منبع: اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، 7/9/2009.

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوې دي. د ESF د بوديجو اصطالحات (اختصاص شوې، منل 

شوې، لګول شوې) هماغسې راپور شوي چې د USAID لخوا ورکړل شوې دي 
استثنا له هغې چې مشخص شوې دي.

منابع: اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات سرمفتش 
خاص برای بازسازی افغانستان، 2/28/2009 و 7/10/2009

انځور 3.11 انځور 3.12
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د بودیجو حالت

پرمختيايي مالتړ 
د پرمختيایي مالتړ )DA( پروګرامونه، چې اصاًل د USAID لخوا سمبالېږي، د دې لپاره جوړ شوي چې په 
وروسته پاتې هېوادونو، په ګډون د افغانستان، کې دوامداره، پراخ بنسټه اقتصادي پرمختګ او ټولنيز ثبات پر مخ 
یوسي.27 د DA بودیجې د بشري مرستې، د برابرولو، د چاپېریال د ستونځو د حل، د دولتدارۍ د بهترولو، او 

ټولنيزې-اقتصادي پرمختيا ته د ودې ورکولو لپاره اوږدمهاله بودیجو ته مالي بودیجې ورکوي.28
 

د بوديجو حالت
د مالي کال ۲۰۰۲ راهيسې، کانګرس په افغانستان کې د DA د پروګرامونو لپاره ٨۹١.٧٨ ميليونه ډالر اختصاص 
کړي دي.29 دا اختصاصونه په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅې لپاره د متحده ایاالتو د ټولې مرستې نږدې ۲.۳% 
جوړېږي.  تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ سره سم، اټکل ٨٨۴.١۴ ميليونه ډالرو منل شوي او تر ٧۲۰.۰١ ميليونه ډالرو 

زیات لګول شوي دي.30 انځور 3.13 په مالي کال د DA اختصاصونه ښيي.
د جون ۳۰، ۲۰۰۹ راهيسې، یو ایس اى ایي ډي تقریبًا ١.٥٨ مليونه ډالر منلي، تقریبًا ٤٦.۰٨ مليونه ډالر 
لګول شوي دي.31 انځور 3.14 د DA د هغو بودیجو چې اختصاص شوي، منل شوي، او لګول شوي یوه ټوليزه 

پرتله وړاندې کوي.
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د DA د بوديجو اصطالحات

USAID د DA بودیجې د اختصاص شوي، منل 
شوې، یا لګول شوې په توګه راپور کړي.

اختصاص شوي:د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې 
پېسېمنل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتياوېلګول 

شوې: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ١۰\۹\۲۰۰۹.

انځور 3.13 انځور 3.14

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوې دي. د DA د بوديجو اصطالحات (اختصاص شوې، منل 

شوې، لګول شوې) هماغسې راپور شوي چې د USAID لخوا ورکړل شوې دي 
استثنا له هغې چې مشخص شوې دي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د يو ايس اى ايي ډي ځواب 
.2009\9\10
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په مالي کال د DA اختصاصونه
(په مليونونو ډالرو)

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوې دي. د DA د بوديجو اصطالحات (اختصاص شوې، منل شوې، 
لګول شوې) هماغسې راپور شوي چې د USAID لخوا ورکړل شوې دي استثنا له 

هغې چې مشخص شوې دي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د يو ايس اى ايي ډي ځوابونه 7\10\2009 
او 10\9\2009.
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لګول شوې
$720.01

منل شوې
$884.14

اختصاص شوې
$891.78

د DA بوديجې، ټوليزه
پرتله (په مليونونو ډالرو)

د سپتمبر 30، 2009 سره سم
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تد جون 30، 2009 سره سم
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د بودیجو حالت

د نړيوالو مخدره موادو کنټرول او د قانون نفاذ 
د نړیوالو مخدره موادو کنټرول او د قانون نفاذ )INCLE( بودیجه د نړیوالو مخدره موادو د کنټرول او د قانون د 
نفاذ د چارو د دفتر )INL( د دې لپاره سمبالېږي چې د قانون حاکميت مخ پر وړاندې بوځي او د مخدره موادو د 
توليد او کاروبار پر وړاندې مبارزه وکړي. د INCLE بودیجې د INL د ګڼو پروګرام ډلو مالتړ کوي، په ګډون 

د پوليسو، مخدره مواد ضد، د قانون حاکميت او عدليه.32 

د بوديجو حالت
د مالي کال ۲۰۰۲ راهيسې، د ایي این سي ایل اي د اقداماتو لپاره تر ۲.۰۳ مليارده زیات ډالر ټاکل شوي دي.33 
دا رقم په افغانستان کې د بيا رغونې لپاره د متحده ایاالتو د ټولې مرستې تقریبًا ۵.۲ % جوړېږي.  تر سپتمبر ۳۰، 
۲۰۰۹ پورې، تر ١.۹۲ مليارده زیات ډالر منل شوي او تر ١.٥٥ مليارده زیات مصرف شوي دي.34 انځور 3.15 

په مالي کال د INCLE اختصاصونه ښيي.
د جون ۳۰، ۲۰۰۹ راهيسې، تر ١٤۰.٥۰ مليونه زیات ډالر منل شوي او تر ٧٤.٤۰ مليونه زیات مصرف 
شوي دي.35 انځور 3.16 د INCLE د ټاکل شویو، منل شویو، او مصرف شویو بودیجو د رقم یوه ټوليزه پرتله 

وړاندې کوي.
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د بوديجو اصطالحات INL د

INL د INCLE او نورو INL د بودیجو راپور د 
 ټاکل شویو، منل شویو  او مصرف شویو په توګه
 .ورکړى

 ټاکل شوې: د ژمنتياو لپاره موجودې ټولې پېسېمنل
 شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتياوېمصرف شوې:
هغه پېسې چې لګول شوې دي

.سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، ١۰\١۳\۲۰۰۹

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شامل وي. شمېرې په ګردي
 کولو اغېزمنې شوي. د INCLE د بوديجو اصطالحات

 (ټاکل شوې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې راپور شوي چې د بهرنيو چارو
 د محکمې او INL لخوا ورکړل شوي استثنا له هغو چې مشخص شوي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو د محکمې ځواب
.2009\13\10 
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په مالي کال کې د INCLE ټاکنې
(په مليونونو ډالرو)

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شامل وي. شمېرې په ګردي کولو
 اغېزمنې شوي. د INCLE د بوديجو اصطالحات

 (ټاکل شوې، منل شوې، مصرف شوې) هماغسې راپور شوي چې د بهرنيو چارو
 د محکمې او INL لخوا ورکړل شوي استثنا له هغو چې مشخص شوي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو د محکمې ځوابونه
7\10\2009، او 10\13\2009.
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مصرف شوې
$1.55

منل شوې
$1.92

ټاکل شوې

$2.03

د INCLE بوديجې، ټوليزه
پرتله (په ملياردونو ډالرو)

د جون 30، 2009 سره سمد سپتمبر 30، 2009 سره سم

ټاکل شوې
$1.99

منل شوې
$1.78

مصرف شوې
$1.48

انځور 3.15 انځور 3.16



51د متحده ایاالتو د ګانګرس لپاره راپور  I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹

د بودیجو حالت

د افغانستان د دولت د بيا رغونې بوديجې
برسېره پر هغو نړیوالو مرستو چې د افغانستان دولت یې د بيا رغونې د هڅو لپاره ترالسه کوي، د  افغانستان دولت 
هم د دغه هدف لپاره بودیجې ورکوي. د افغانستان د دولت د ماليې وزارت )MoF( د دې بودیجې د سمبالښت 
او تطبيق مسووليت پر غاړه لري، په کوم کې چې د بيا رغونې د هڅو لپاره افغاني بودیجې شاملې دي. د ماليې 
وزارت همداراز د نړیوالو بودیجو مسووليت هغه وخت پر غاړه لري چې دغه د دولتي وزارتونو له الرې ورکول 

کېږي.36

کورنۍ بوديجه 
د متحده ایاالتو خزانه اټکل کوي چې د مالي کال ۲۰۰۹ لپاره د افغانستان د دولت بودیجه ٧.٥ مليارده ډالره ده، چې 
دا په مالي کال ۲۰۰٨ تر ۲.٧% ورزیاته ده. دا بودیجه په دوو سترو کټګوریو ویشل شوې ده:  ۲.٦ مليارده ډالر 

اساسي بودیجه او ٤.۹ مليارده ډالر بهرنۍ بودیجه.37 انځور 3.17 په کټګورۍ د بودیجې د پېسو یوه نقشه ښيي.

اساسي بوديجه
او  ډالرو حساب لري،  مليارده  بودیجه، چې د ١.٦  فعاليتي  ده:  په دوو ضمني-کټګوریو شامله  بودیجه  اساسي 

پرمختيایي بودیجه، چې د پاتې ١.۰ مليارده ډالرو حساب لري.38

فعاليتي بوديجه
د مالي کال ۲۰۰٨ راهيسې، فعاليتي بودیجه د ١.٤ مليارده ډالرو څخه ١.٦ مليارده ډالرو ته ١٤% زیاته شوې 
ده. د خزانې له مخې، فعاليتي بودیجه اساسًا د دوامداره لګښتونو څخه جوړه ده لکه حق الزحمه او معاشونه.39 د 

افغانستان دولت د مالي کال ۲۰۰۹ په بودیجه کې د زیاتوالي الندې الملونه پېژندلي دي:40
په ملي اردو کې د ۲۳٥۰۰ کسانو متوقع زیاتوالى، برسېره په دې چې د هر تن معاش ١۰۰۰ افغانۍ )شاوخوا   •

۲۰.١٥ ډالر( لوړ شوى
افغانيو )شاوخوا  د ١۳۰۰  په معاش کې  د هر ښوونکي  او ورسره  زیاتوالى  متوقع  د ١۲٥۰۰ ښوونکيو   •

۲٦.۲۲ ډالرو( لوړوالى
د پوهنتون د پروفيسورانو په معاش کې لوړوالى  •

د قاضيانو په معاش کې لوړوالى  •

پرمختيايي بوديجه
د خزانې له مخې، د مالي کال ۲۰۰۹ پرمختيایي بودیجه د مالي کال ۲۰۰٨ د کچو سره په ١.۰ مليارده ډالرو 
او  زراعت  روغتيا،  کړو،  زده  انفراسټرکچر،  حاکميت،  د  قانون  د  دولتدارۍ،  د  دى.   شوى  پاتې  برابر  کې 
کليوالې پرمختيا، د ټولنيز تحفظ، او خصوصي سکټور د پرمختيا په برخو کې غټ لګښتونه پرمختيایي بودیجه 

جوړوي.41 

بهرنۍ بوديجه
د مالي کال ۲۰۰۹ لپاره د افغانستان د دولت بهرنۍ بودیجه شاوخوا ٤.۹ مليارده ډالر وه.  بهرنۍ بودیجه اساسًا د 
امنيتي لګښتونو څخه جوړېږي، هر څو که ځينې پرمختيایي بودیجې پکې شاملې وي. د بهرنۍ بودیجې ټوله اتکاء 

پر نړیواله مرسته وي.42 

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب 9\10\2009.

   اساسي بوديجه – فعاليتي

$1.6

بهرنۍ بوديجه
$4.9 

 اساسي بوديجه – پرمختيايي

$1.0

ټول: 7.5 ډالر

د افغانستان د دولت بوديجه،
2010-2009 (په ملياردونو ډالرو)

انځور 3.17



ځانګړى عمومي پلټونکى   I   د افغانستان بيا رغونه 52

د بودیجو حالت

د اساسي بوديجې – فعاليتي لپاره نړيوالې ورکړې
برسېره پر هغو بودیجو چې د افغانستان دولت ورکړي، نړیوالې ټولنې د اساسي بودیجې مالتړ د ورکړو په بڼه 

کړى دى.  د اساسي بودیجې مالتړ د دې درېو غټو سرچينو څخه راځي:43 
)ARTF-RC( د افغانستان د بيا ودانۍ د باور بودیجه – د دوامي لګښت کړکۍ  •

)LOTFA( د قانون د حاکميت د باور بودیجه  •
 CSTC-A  •

ARTF-RC د دولت د فعاليتي لګښتونو، او همداراز د انتظامي خرچو سره مالي مرسته کوي.  تر دې دمه 
١.٧ مليارده ډالر د دې خبرې د باوري کولو لپاره لګول شوي دي چې دولت فعال وي او بنسټيز خدمتونه لکه تعليم 

او روغتيایي عالج رسولى شي.44 
LOTFA د پوليسو د ځایونو په بيا جوړولو، معاشونو، روزنو او ظرفيت جوړونه، او د ناخطرناکو تجهيزاتو 
په دوامدارۍ کې مالتړ کوي. د LOTFA لپاره د بودیجو ورکړې تمه کېږي چې ۲۰ مليارده افغانيو )شاوخوا 

٤۰۳.۳۹ مليونه ډالرو( ته ورسېږي.45 
د CSTC-A د بودیجو ورکړې د ملي اردو د معاشونو د لوړوالي د یوې سلسلې مالتړ کوي. دا لوړوالي د 
۲۰۰٨ راهيسې د یوې مياشتې ۲۰ ډالره ته رسېږي. د ملي اردو، نظامي لېسې د خوړو لپاره، او په داسې برخو 

لکه درمل او بيا په ليست کې نيولو لپاره هم مرسته ورکول کېږي.46

د اساسي بوديجې – پرمختيايي لپاره نړيوالې ورکړې
د ARTF د پانګه اچونې کړکۍ د پرمختيایي بودیجې د مالتړ لپاره د پام وړ رقم ورکوي. د دې مالتړ د ښوونځيو 
د ودانيو د بيا جوړولو، او همداراز د نصاب د کتابونو او ښوونځي د اکماالتو د برابرولو لپاره ورکول کېږي. د 
ARTF د پانګه اچونې د کړکۍ الندې هغو پروګرامونو ته مالي مرسته ورکول کېږي چې د افغانستان دولت یې د تر 

ټولو ضروري په توګه ټاکنه کوي. د ۲۰۰۲ راهيسې د دې هڅو لپاره ټولې ١.۲ مليارده ډالر ورکړل شوي دي.47

د افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجې ته ورکړې
ټول  ته   ARTF مرستندویانو  نړیوالو  راپور ورکړى چې ۳۰  بانک  نړیوال  سم،  سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ سره  د 
۳ مليارده ډالر ورکړي دي.  د دې مرستندویانو څخه شاوخوا نيم په کلني بنسټ مرستې ورکوي.48  د پيسو د 

تفصيالتو لپاره انځور ۳.١٨وګورئ چې د مرستندویه هېواد لخوا ورکړل شوې دي.
د افغانستان د بودیجې د فعاليتي او پرمختيایي دواړو لګښتونو لپاره ARTF تر ټولو ستر مرستې ورکوونکى 
دى.49 د دې مرستې د افغانستان د دولت د دوامي لګښت د کړکۍ له الرې مالتړ کوي، کوم چې د بودیجې د داسې 
متوقع سرچينې په برابرولو سره د ماليې د وزارت د ظرفيت په جوړولو کې مرسته کوي چې د دولت له الرې 
اداره کېږي.50 د بودیجو مرستې د پانګه اچونې د کړکۍ له الرې هم پرمختيایي هڅو ته مالتړ برابروي، کوم چې 

د افغانستان د دولت سره د موجودو سرچينو د پرمختيایي پالن جوړونې سره په سمولو کې مرسته کوي.51
د نړیوال بانک له مخې، اى ار ټي ایف په افغانستان کې د ګڼو-مرستندویانو د بودیجو د سر سرچينه ده.52 
مرستندویان په ۲۰۰٨ کې راضي شول چې بودیجه تر جون ۲۰۲۰ پورې وغځوي. برسېره پر دې، د ARTF د 
تحریک ورکولو د پروګرام بنسټ په دسمبر ۲۰۰٨ کې کېښودل شو. د دې پروګرام مقصد د "دوامي لګښت د کړکۍ 
څخه پړاویز او متوقع وتون" برابرول دي.53 د اګست ۲۲، ۲۰۰۹ سره سم، مرستندویانو د دې بودیجې لپاره د ٦۰٧ 

مليونه څخه زیاتو ډالرو ژمنې کړي، د کومو څخه چې ۲۳٤ مليونه ډالر )۳٨.٦%( ورکړل شوي دي.54  

د دوامي لګښت کړکۍ: یو د بودیجې ورکولو 
ميکانزم چې د ملکي مامورینو د معاشونو، او 
همداراز د فعاليتي او انتظامي لګښتونو د تېزو 

خرڅو لپاره ورکول کېږي.

سرچينه: نړیوال بانک، "د بحث یادونه:  د ARTF د دوامي لګښت کړکۍ،" 
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANIS- ،۲۰۰٨ ،۹

TANEXTN/resources/305984-1201489063036/4608353-
RCWindowNote.pdf/1220998199117، وکتل شو په ١۰\۲۰\۲۰۰۹. 

د پانګه اچونې کړکۍ: یو د بودیجې ورکولو 
ميکانزم چې د ملي پرمختيا پروګرامونو ته غټې 

مالي مرستې ورکوي.

سرچينه: نړیوال بانک، "نړیوال بانک په افغانستان کې: د هيواد دري مياشتني 
وروستی حال،" ١۰\۲۰۰۹.  



53د متحده ایاالتو د ګانګرس لپاره راپور  I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹

د بودیجو حالت

کورنى عايد
د مالي کال ۲۰۰۹ لپاره، خزانې اټکل کړى چې د افغانستان د دولت عاید به شاوخوا ۹٨۰ مليونه ډالر وي.  لکه چې 

په انځور ۳.١۹ کې ښودل شوي، د ماليې عاید د کورني عاید نږدې ٧٨% جوړوي او فيسونه پاتې %۲۲.55 
د بهرنيو سرچينو څخه راغلى عاید د اساسي بودیجې ٦۰% بودیجه ورکوي.  د بهرني عاید ستره برخه، 
٥۳.٦%، د ګڼو-مرستندویانو د باور د بودیجو لخوا راځي، ورپسې د نړیوالو مالي مرسته ورکوونکيو ادارو څخه 

په ۲٨.١% سره. متحده ایاالت او نورې مرستندویه سرچينې د پاتې ١٨.٤% مسووليت په غاړه لري.56

نړيوال سازمانونه چې په افغانستان کې کار کوي
د متحده ایاالتو پر مرسته برسېره، یو شمېر نړیوال سازمانونه د افغانستان د بيا ودانۍ هڅې ته مرستې ورکوي.  
مرستې د ګڼ شمېر سکټورونو سره کېږي په ګډون د امنيت، دولتدارۍ او پرمختيا، او بشري مرستې.  . دا ضمني 

برخه هغه نړیوال سازمانونه په ګوته کوي چې د افغانستان لپاره مرستې برابروي.57
يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، 9\30\2009

فيسونه
$220

د ماليې عايد
$760

ټول: 980 ډالر

د افغانستان د دولت کورنى عايد،
2010-2009 (په مليونونو ډالرو)

انځور 3.19

انځور 3.18

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.

سرچينه: نړيوال بانک، "ARTF: د اګست 22، 2009 سره سم د مالي حالت په اړه د اداري راپور،" مخ 1.

ادا شوېټولې ورکړې\ژمنې

د 2009 لپاره د ARTF ورکړې، د اګست 22، 2009 سره سم (په ملينونو ډالرو)

ټولې ورکړې\ژمنې: 607 ډالر
ټولې ادا شوې: 234 ډالر
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د بودیجو حالت

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د مشن )یوناما( چارواکيو ویلي چې د مالي کال ۲۰۰۹ لپاره د دې مشن 
بودیجه ١٦٨ مليونه ډالر وه.58 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مخې، عمومي اسامبلې د مالي کال ۲۰١۰ لپاره 
د یوناما په بودیجه کې د ٧۰% زیاتونې منظوري ورکړې. د دې زیاتونې نسبت په کارکوونکيو کې د ١۰۰۰ تنو 

)په ګډون د ١٧۰ نړیوالو کارکوونکيو( زیاتولو او د ساحې د افسرانو د شمېر زیاتونو ته کېداى شي.59 
د یوناما مسووليت، چې په ۲۰۰۲ کې یې بنسټ ایښودل شوى او په مارچ ۲۳، ۲۰۰۹ نوى شوى، د دولتدارۍ 
او د قانون د حاکميت د بهترولو، او د فساد پر وړاندې مبارزې د دې سازمان هڅې ښکاره کوي.60 یوناما ته د 
هغو ټولو بشري مرستو، د راجوړولو، او بيا رغولو د فعاليتونو مسووليت ورکړل شوى چې د نړیوالې ټولنې لخوا 

افغانستان ته ورکول کېږي.61

UNDP/ELECT
د ټولټاکنو په اړه د سيګار د پلټنې په یو راپور کې معلومه شوې چې نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د پرمختيایي 
پروګرام\سبا لپاره د حقوقي او انتخابي ظرفيت د پراخولو )UNDP/ELECT( د پروژې د مالتړ لپاره ۲.۳۳١ 
مليونه ډالر پانګه ورکړې.  یوناما د UNDP/ELECT بنسټ د دې لپاره کېښود چې د افغانستان د ټولټاکنو د 
خپلواک کميسيون سره تخنيکي مرسته وکړي او ظرفيت یې لوړ کړي څو هغه د ۲۰۰۹ ولسمشریزې او والیتي 

ټولټاکنې ترسره کړي.62  
UNDP/ELECT د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د ورکړو د سمبالولو لپاره د شکور بودیجې په نامه – د 
مالي مرستې یو شریک ميکانزم – جوړ کړ.  متحده ایاالتو دې شکور بودیجې ته ١٤۳.١ مليونه ډالر ورکړل. 
په نورو نړیوالو مرسته ورکوونکيو کې شامل دي استراليا، کاناډا، ډنمارک، فرانسه، المان، ایټاليه جاپان، هالينډ، 

ناروى، هسپانيه، سویډن، سویزرلينډ، او برتانيه.63 

نړيوال بانک
له ۲۰۰۲  په "د هېواد درې مياشتنى وروستي حال" کې چارواکيو ویلي چې  اکتوبر ۲۰۰۹  د  بانک  نړیوال  د 
راهيسې، افغانستان ته د بيړنۍ بيا رغونې او پرمختيایي پروژو او د بودیجې د مالتړ عملياتو ته تر ١.٨۹ مليارده 
زیات ډالر ورکړل شوي دي.  نړیوال بانک دا مهال په هېواد کې ۲٦ فعالې پروژې لري.  د بيا رغونې لپاره په 
مالتړ کې شامل دي ١.٤٥ مليارده ډالر د بودیجو د ورکړې په بڼه او ٤۳٦.٤ مليونه ډالر د بې سوده پورونو په بڼه، 
چې د "کریډټ" په نامه پېژندل کېږي.  یو شمېر پروژې په بېالبېلو سکټورونو کې بشپړې کړاى شوې دي په ګډون 

د تعليم، بيړني عامه کارونو، انفراسټرکچر، او روغتيایي عالج.64

اسيايي پرمختيايي بانک 
مليارده ډالر په ژمنې کولو سره افغانستان سره خپله ژمنتيا پراخه کړه. د ۲۰۰۲ راهيسې، اسيایي پرمختيایي بانک 
په کنفرانسونو کې په تسلسل سره په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅې لپاره د بودیجو ژمنې کړې دي.  په ۲۰۰۲ 
کې، دې په دوه نيمو کلونو کې د ٥۰۰ مليونه ډالرو ژمنه وکړه. په ۲۰۰٤ کې دې د ۲۰۰٥ نه تر ۲۰۰٨ پورې 
د ٨۰۰ مليونه ډالرو ژمنه وکړه. په ۲۰۰٦ کې، دې تر ۲۰١۰ پورې د اضافي ۲۰۰ مليونه ډالرو ژمنه وکړه. 
د ۲۰۰۲ او ۲۰١۳ کلونو ترمنځ د ټولو مرستندویه ژمنو په مناسبت، اسيایي پرمختيایي بانک د متحده ایاالتو، 

برتانيې، او نړیوال  بانک څخه وروسته د غټو مرستندویانو په ډله کې په څلورم لمبر راځي.65
د اسيایي پرمختيایي بانک د مرستې تمرکز په یو شمېر سکټورونو دى، په ګډون د انرژۍ، سرک ترانسپورت، 
او زراعت او د طبعي سرچينو په سمبالښت.  اسيایي پرمختيایي بانک همداراز د افغانستان د دولتدارۍ، ماليې، او 
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د بودیجو حالت

خصوصي سکټورونو ته مرسته ورکوي.66

د پېسو نړيوال صندوق 
د پېسو د نړیوالو بودیجې )IMF( له مخې، افغانستان ته اوسنۍ مرسته )١۲۰ مليونه ډالر( د غربت د کمولو او 
د اسانتيا د زیاتولو د پور پروګرام الندې ورکول کېږي.  دا مرسته ټاکل شوې چې په مارچ ۲۰١۰ کې پاتى ته 
ورسېږي.IMF 67 د افغانستان د بيا رغونې د هڅې سره مرسته په ۲۰۰۲ کې پېل کړه، چې هدف یې د دې هېواد 
د مالي ظرفيت جوړول وو.68 د دې لپاره چې دولتونه په دې وتوانوي چې د مواقعو څخه ګټه واخلي، ایي ایم ایف 
نړیوال رجحانات او کاري وړتيا معلوموي، غړي هېوادونه د مهمو ستونځو څخه خبروي، د تګالرې د دیالوګ 
لپاره یو فوروم برابروي، او په دې اړه معلومات شریکوي چې اقتصادي مشکالت څرنګه سمبال کړاى شي.69  
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امنيت
د ملګرو ملتونو )م م( د عمومي منشي له مخې، "نا امني ]خراب امنيت[ د افغانستان د پرمختګ په الر کې ال هم 
يواځينى تر ټولو ستر خنډ دى."70 دا برخه د امنيت پر تړاو د افغانانو او نړيوالې ټولنې د هڅو په اړه معلومات 
وړاندې کوي.  دا افغان ملي اردو )ANA(، افغان ملي پوليس )ANP(، او په افغانستان کې نړيوال ځواکونه 
تشريح کوي. دا همداراز د امنيت په سکټور کې د بيا رغونې هڅې بحث کوي، په ګډون د ناچاودېدلو موادو د ليرې 

کولو، د غير قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کولو، او د مخدره موادو ضد فعاليتونو د ترسره کولو.

امنيتي اهداف
پېمانه کولو  امنيت سره د تړلي پرمختګ د  امنيت ستن  افغانستان د ملي پرمختيا د ستراتيژۍ )ANDS( د  د 
معيارونه وړاندې کوي.  د ANDS له پېل راهيسې د امنيت ځينې خاص معيارونه تازه شوي دي، لکه چې په 

جدول 3.1 کې ښودل شوي.   د دې معيارونو تشريحات په ټولې هرې دې برخه کې ورکړل شوي دي.

امنيتي پيښې
د ګډ امنيتي انتقال قوماندې-افغانستان )CSTC-A( د افغان ملي امنيتي ځواکونو، ايتالفي ځواکونو، بهرنيانو او 
افغانانو تلفات راپور کړي دي.  د جوالى ١ او سپتمبر ۲۰، ۲۰۰۹ ترمنځ، ١٥۰ ايتالفي ځواکونه په جګړه کې 

وژل شوي، او ١۰۲۰ ايتالفي ځواکونه په جګړه کې ټپيان شوي دي.71 

د امنيت لپاره ستراتيژيک ترجيحات 
د ANDS د بشپړيدو نيټهحالتتازه شوى هدفد ANDS هدفد ANDS د امنيت ستن

د ۲۰١۰ پاى۹۳،۹٨۰ سرتېري١۳٤،۰۰۰ سرتېري )تر سپتمبر ۲۰١۰ پورې(٨۰،۰۰۰ سرتېري )جمع ٦،٦۰۰ په روزنه کې(افغان ملي  اردو
د ۲۰١۰ پاى٨١،۵۰۹ مسلکي پوليس١۰۹،۰۰۰ سرتېري )تر سپتمبر ۲۰١۰ پورې(82,180 مسلکي پوليسافغان ملي پوليس

د غير قانوني وسله والو ډلو بې 
وسلې کول

په ټولو واليتونو کې ټولې غير قانوني وسله والې 
ډلې بې وسلې شوي

د ١١۹ هدف ولسواليو څخه ٨٤ تصفيه 
اعالن شوي

مارچ ۲۰، ۲۰١۰

هغه ځمکنۍ منطقه چې پر ماينونو او ناچاودېدلو د ناچاودېدلو موادو ليرې کول
د ANDS تازه حال ۲٥% هدف موادو لړل شوې وه ٧۰% کمه شوې

منطقه تصفيه شوې

د دفاع محکمه: ١.٧۰ مليارده مربع 
ميتره تصفيه شوې، ٦۹۰ مليونه مربع 

ميتره پاتې ده 

د ۲۰١۰ پاى

۹۰% هغه منطقه چې ټوله پر ماينونو او يا د 
جګړې په چاودېدونکو پاتې شونو لړلې وه تصفيه 

شوې
2012

ټول ايښودل شوي پرسونل ضد ماينونه تصفيه 
2013شوي

د کوکنارو د کر الندې منطقې د ۲۰۰٧ د کچو په دمخدره موادو پرضد مبارزه 
پرتله نيمې راکمې کړاى شوي

د کوکنارو د کر الندې منطقې د ۲۰۰٧ د 
کچو په پرتله ۳٦% کمې شوي

2013

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. 

سرچينې: د افغانستان دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي، عمومي لنډيز،" مخ ٦؛ ناټو، "د نړيوال سوله ساتي ځواک او افغان ملي اردو پياوړتيا او کمزوري،" www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat/pdf، وکتل شو په ۹\۳۰\۲۰۰۹؛ د سيګار د 
معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، ١۰\۲\۲۰۰۹؛ د دفاع محکمه، "په افغانستان کې د امنيت او ثبات په لور پرمختګ،" ٦\۲۰۰۹، مخ ۲٨؛ د افغانستان دولت، "د اى اين ډي ايس لومړنى کلنى راپور ١۳٨٧ )۲۰۰٨\۲۰۰۹(، برخه ۲- ضميمې،" ٨\١\۲۰۰۹، مخ ۳٦؛ د 

سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو د محکمې ځواب، ١۰\۲\۲۰۰۹؛ يو اين او ډي سي، "د افغانستان د اپيمو سروى ۲۰۰۹: د الس ته راغلو معلوماتو لنډيز،" ۹\۲۰۰۹، مخ ۲.  

جدول 3.1

د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي (اى اين ډي ايس)

امنيت

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

فساد ضد

جنسي برابري

ظرفيت

د چاپېريال

دولتداري
پرمختيا



ځانګړى عمومي پلټونکى   I   د افغانستان بيا رغونه 58

منيت ا

په همدغې موده کې، د افغاني تلفاتو شمېره ١١۰۳ تنه وه، چې په انځور 3.20 کې د ښودل شويو ټولو ١١٤۹ 
ملکي تلفاتو ته نږدې وررسېدله.72 د ملکي تلفاتو ستره برخه د اګست په مياشت کې رامنځته شوې - تقريبًا د هغې 
شمېرې دوه هومره چې د جوالى په مياشت کې وژل شوي وو.  د جوالى ١ او سپتمبر ۲۰ ترمنځ د بل هر واليت 
دوه هومره تلفات د کندهار په واليت کې رامنځته شوي، چې ۳۰٥ پېښې پکې ثبت شوې دي.  د تلفاتو ورپسې غټه 

شمېره په هلمند )١٤٨( او کابل )١٤٦( کې رامنځته شوې.73

افغان ملي اردو
د CSTC-A له مخې، د سپتمبر ۲۰١۰ پورې د افغان ملي اردو د سرتېرو د پياوړتيا هدف ١۳٤،۰۰۰ دى.74 
د ناټو له مخې، په سپتمبر ۲۰۰۹ کې د دې پياوړتيا ۹۳،۹٨۰ تنه وه.75 د ۲۰۰۹ لپاره، د امريکا د استخباراتو 
مرکزي ادارې )CIA( اټکل کړى چې تقريبًا ٤.۳٧ مليونه افغان سړي د ١٦ نه تر ٤۹ کاله عمر پورې د نظامي 

خدمت لپاره جوړ دي.  هغوى دا اټکل هم کړى چې هر کال ۳٨۲،٧۰۰ تنه د دې خدمت لپاره موجودېږي.76

د ملي اردو د روزنې حالت
د افغان ملي اردو فارغانو ته د ١۲ نظامي ځانګړتياو څخه په يوه کې روزنه ورکول کېږي، چې هره يوه يې د 
ملي اردو دننه يو ځانګړى فعاليت ترسره کوي. د هغو عسکرو تر ټولو ستر شمېر چې په پياده کې فارغ شوي، 

لکه چې په انځور 3.21 کې ښودل شوى دى.77 

يادونې: په ملکيانو کې افغانان او بهرنيان شامل دي.
د دايکندي نه د تلفاتو کوم معلومات ندي ورکړل شوي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.
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دا د اى اين ډي ايس هدف دى چې د ملي اردو دننه يو سيمييز او قومي توازن وساتي.78 په ملي اردو کې د 
قومونو ويش تر هغې مختلف ندى کوم چې په ټول هېواد کې دى، لکه چې په انځور 3.22,  کې ښودل شوى، 

استثنا لدې چې په ملي اردو کې وړاندې قوم تاجک دى، او په هېواد کې وړاندې قوم پښتون دى.79
CSTC-A د ملي اردو د روزنو نظارت کوي.  د جوالى ١ څخه تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ پورې، د ملي اردو 
 )KMTC( روزونکو سازمانونو ١۳،٨۹۰ عسکر فارغ کړي  دي.80 اکثريت يې د کابل د نظامي روزنې د مرکز
څخه فارغ شوي، لکه چې په انځور ۳.۲۳ کې ښودل شوي. د کابل د نظامي روزنې مرکز اساسًا د کنډکونو او 
نظامي مشرانو د روزلو لپاره کارول کېږي. د کابل د نظامي روزنې په مرکز کې شامل دي بنسټيزه روزنه، د 
جګړې روزنه، نښه ويشتل، د جګړې مهارتونه، د جګړې مختلف حالتونه، او د ځمکنيو ماينونو جګړه.  د کابل 
د نظامي روزنې مرکز د مشرتابه او ډلګي مشر کورسونه ورکوي کوم چې تاکتيکي مهارتونو او د مشرتابه 
ظرفيت ته وده ورکوي. د خاصو ځانګړتياو د افسر د روزنې په کورسونو کې شامل دي پياده )درنې وسلې او 
اکتشاف(، د مېدان توپخانه، انجينيري، سګنالونه، ترانسپورت، او چاودېدونکي مواد. د جګړې پرمختللي کورسونه 
په لوژيستيکو، درنو وسلو، د مېدان توپخانې، اکتشاف، انتظام، انجينيرۍ، ترانسپورت، طب، او سګنالونو کې 

مهارتونو ته وده ورکوي.81
د افغان ملي اردو د روزنې بل پروګرام د لوژيستيکو ښوونځى دى، کوم چې په انتظام، ترانسپورت، او د 
اکماالتو په هغو مهارتونو کې اختصاصي روزنه ورکوي چې د يو افسر يا د يوې ډلې د مشر لپاره الزمي وي.  
د قوماندې او عمومي مامورينو پوهنځى )CGSC( د نظامي پرېکړې کولو په پروسه، تاکتيکي عملياتو، او د 
پرمختلليو نظامي مفکورو په تطبيق او په نظامي عملياتو کې د کارولو لپاره د ستونځو د حل کولو د نمونو په اړه 
مامورينو او افسرانو ته کورسونه وړاندې کوي.  هغه زده کوونکي چې په CGSC کې د جيګې قوماندې او 
مامورينو کورس وايي د جغرافيوي منطقې دننه د بهرني پوځ، پوليسو او دولتي ادارو مطالعه کوي او هغه د خپلو 

ادارو سره پرتله کوي.82 

انځور 3.22

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. شمېرې د 9\30\2009 سره
سم دي. د ملي اردو د فارغانو د "نور" په کټګورۍ کې شامل دي عرب،
نورستاني، ترکمن، او نامشخص شوي قوميتونه. د نفوس لپاره د "نور" 

په کټګورۍ کې شامل دي ايماق، ترکمن، بلوچ، او نامشخص شوي قوميتونه.

سرچينې: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د سي ايس ټي سي-اى ځواب،
10\2\2009؛ سي ايي اى، "د نړۍ د حقايقو کتاب افغانستان،" 

www.cia.gov/library/publications/the
-world-factbook/geos/af.html#top، وکتل شو په 9\20\2009.

قومي استازيتوب: د ملي اردو د روزنې فارغان
د افغانستان د نفوس په پرتله (فيصدی)

نور
ازبک
هزاره
تاجک
پشتون

0

20%

40%

100%

80%

60%

نفوس د ملي اردو فارغان

انځور 3.23

يادونه: د پياوړې عسکرۍ مرکز د روزنې پروګرام ندى. د نورو معلوماتو لپاره د ملي اردو د روزنې برخه وګورئ. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.

13,890ټول فارغان:

 د کابل د نظامي روزنې مرکز
10,230

 د پياوړې عسکرۍ مرکز
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د ياغيتوب ضد روزنې مرکز – افغانستان په افغانستان کې د ياغيتوب ضد پرينسپونه او په عملياتو کې د هغوى 
تطبيق ښيي. د چاودېدونکو توکيو د شنډولو اداره د چاودېدونکو االتو د جوړولو )IEDs( او موادو د سمبال او 

بې وسلې کولو روزنه ورکوي.83
د ملي اردو د روزنې لپاره دوه اضافي پروګرامونه هم کارول کېږي خو په دې موده کې يې فارغان نه لرل.  د 
کابل منځنى نظامي ښوونځى )KMHS( او د افغانستان ملي نظامي اکادمي )NMAA( د ملي اردو لپاره ښوونځي 
دي. د کابل منځنى نظامي ښوونځى يو درې کلن اکاديميک پروګرام دى چې زده کوونکي د نورې روزنې او د 
افغانستان په ملي نظامي اکادمۍ يا يوه ملکي پوهنتون کې د درس ويلو لپاره يې چمتو کوي.  د افغانستان په ملي 
نظامي اکادمۍ کې، زده کوونکي د دولسم سند ترالسه کوي او د پرمختيا د دې څلورو ستنو سره سم روزنه او زده 
کړه ورکول کېږي:  اکاديميک، نظامي، جسماني، او شخصي کرکټر.  د درېو موضوعاتو وړانديز ورته کېږي:  

ملکي انجينيري، د کمپيوټر علم، او قانون.84 
د پياوړې عسکرۍ مرکز )CFC(، هر څو که روزنيز کورس ندى، خو يو داسې ځاى دى چېرته چې يونټونه 
ابتدايي اجتماعي روزنې د دې لپاره جوړوي، تجهيزوي او ترسره کوي چې اغېزمنه عسکري بهتره کړي او عام 
روزنيز معيار وساتي. په CFC کې، يونټونه د دې لپاره چمتووالى نيسي چې د عملياتو لپاره په خپلو ټاکلو سيمو 

کې ځاى پر ځاى شي.85
د ملي اردو ټول عسکر د ۲١ يونټي ټاکنو څخه يو ته ورکول کېږي.  د جوالى ١ او سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ ترمنځ، 
د عسکرو تر ټولو غټه ډله ۲۰٥م قول اردو ته ورکړل شوې، لکه چې په انځور ۳.۲٤ کې ښودل شوي دي.  په 

دې يونټي ټاکنو کې ښايي هوايي ځواک، د کوماندو کنډک، او د مخدره موادو ضد پياده کنډک هم شامل وي.86

د ملي اردو چمتووالى 
CSTC-A د اى اين ايس ايف د درجو لپاره د وړتيا معيار )CM( کاروي څو د ځواکونو په وړتيا کې پرله 
پسې بهتري وښيي.87 په دې درې مياشتنۍ کې څلورو نورو يونټونو ته درجه ورکړاى شوې وه.88  د سپتمبر ١۳، 
۲۰۰۹ سره سم، CSTC-A د ملي اردو٤٤ يونټونه په CM1 کې راپور کړي، چې تقريبًا د ۳٥% هغو يونټونو 

انځور 3.24

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.
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يادونه: CM1 = ټول معيارونه په مناسب ډول ترسره شوي، کمياتي پېمانې <%85، د رول په فعاليت کې کيفياتي اندازه <85%.
CM2 = زيات معيارونه په مناسب ډول ترسره شوي، کمياتي پېمانې <%85-70، په رول کې د فعاليت کيفياتي اندازه <70-85%.
CM3 = يو څو معيارونه په مناسب ډول ترسره شوي، کمياتي پېمانې %70-50، د رول په فعاليت کې کيفياتي اندازه <50-70%. 

CM4 = هيڅ معيارونه په مناسب ډول ندي ترسره شوي، کمياتي پېمانې <%50، په رول کې د فعاليت کيفياتي اندازه <50%.
 ښايي د اور مالتړ، نږدې هوايي مالتړ او MEDEVAC پکې شامل نه وي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې د OSD ځواب، 7\8\2009.

:CM1په خپلواک ډول د فعاليت کولو وړتيا 

:CM2د نړيوالې مرستې سره د کنډک په کچه :
د عملياتو د پالن کولو، عملي کولو او دوام

ورکولو وړتيا

:CM3 د نړيوالو ځواکونو د مالتړ سره د کمپنۍ :
په کچه د عملياتو د ترسره کولو يوه برخه

وړتيا

:CM4جوړ شوى خو تراوسه د اساسي عملياتي :
مشنونو د ترسره کولو وړتيا نلري

د سپتمبر 13، 2009 سره سمد می 23، 2009 سره سم
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د ملي اردو د يونټ د وړتيا د معيار درجې، د وخت نه تر وخت پرتله

(CM) د وړتيا معيار

انځور 3.25

په افغانستان کې امنيتي ځواکونه کاروانونه د 
تجهيزاتو او اکماالتو د لېږد لپاره کاروي. په 

سپتمبر ٨، ٢٠٠٩ د يو خاص کاروان په عملياتو 
کې، د امريکايي ميرينو يو غونډ د ملي اردو د 
غړيو او د هغوى د امنيتي پالونکو سره په يوه 

کاروان کې چې د کمپ ليدرنيک څخه روانېده چې 
د ډواير مخ په وړاندې عملياتو مرکز ته ساختماني 

اکماالت او تخنيکي برخې يوسي شريک شو.  په 
دې کاروان کې تر ٤٠ زياتې موټرې شاملې وې، 
چې د اوه ټنه ټرکونو چې د اوسپنې کنټينرونه يې 
بار کړي وو څخه تر وړو پک اپ ټرکونو رسېده.

سرچينه: د دفاع محکمه، "د دفاع مخ:  سمندرې ځواکونه په افغانستان کې د کاروان 
رهبري کوي،" ۹\١٤\۲۰۰۹.

استازيتوب کوي چې د دې درې مياشتنۍ لپاره يې درجه بندي شوې ده.89 په تېره درې مياشتنۍ کې، د ملي اردو 
تقريبًا ۳٨% يونټونه په CM1 درجه بندي شوي وو.90 لکه چې په انځور 3.25 کې ښودل شوى، د تېرې درې 
 CM درجو پر بنسټ، د اوسط CM په درجه کې ٦% ټيټوالى راغلى و.  د ملي اردو د CM1 مياشتنۍ څخه د
درجې حساب د ملي اردو د هغو نهو قول اردو څخه د هر يو څخه شوى و چې په معلوماتو کې وړاندې شوي دي.  
په دغو کې درې قول اردو د CM1 په درجه راغلې وې، څلور د CM2 په درجه، او دوو ته د CM3 درجه 

ورکړل شوې وه. هيڅ قول اردو د CM4 په اوسط درجه نه و.91

د ملي اردو د انفراسټرکچر حالت
د CSTC-A له مخې، د ملي اردو د انفراسټرکچر ١٧٦.۹٨ مليونه ډالرو د ارزښت ١٨ پروژې د جوالى ١ او 
سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ ترمنځ بشپړې شوې دي. د انفراسټرکچر په قراردادونو کې داسې پروژې شاملې دي لکه پوځي 
چاوڼۍ، روغتونونه، د عسکرو طبي کلينکونه، او د سرتېرو د روزنې ځايونه.  د جوالى ١ او سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ 

ترمنځ، د ۲۳۹.۲١ مليونه ډالرو د لګښت د داسې ۲٧ پروژو قراردادونه ورکړل شوي دي.92 

د ملي اردو د تجهيزاتو حالت
د CSTC-A له مخې، ملي اردو د تجهيزاتو درجه بندي د سختو وسلو، موټرو، او د هغو تاکتيکي ارتباطي 
تجهيزاتو په توګه کوي چې تر سپتمبر ۲۰١۰ پورې ١۳٤،۰۰۰ ته د دې په لوړېدو کې د مالتړ لپاره ضروري 
وي. د ملي اردو پرسونل په M16 A2 ټوپکو او M24 پټ ويشتونکو ټوپکو؛ M203A2 ګرينيډ النچرو؛ او 
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انځور 3.26

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.

مخابرات ترانسپورت وسلې

د ملي اردو تجهيزات
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پالن شوې ترالسه شوې په کار اچول شوې

يادونه: د دايکندي څخه د تلفاتو کوم معلومات ندي ورکړل شوي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.
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د ملي اردو تلفات

په جګړه کې ټول ټپيان شوي: 331

په واليت

په مياشت

جوالی اگست سپتمبر

M240، M2، او M249 ماشيندارو مجهز دي.  د ترانسپورت لپاره، ملي اردو سپکې اوسط تاکتيکي موټرې 
)LTV او MTV(، زره بند د لوړ حرکت ډېر هدف د ټيرونو موټرې )HMMWV(، او امبوالنسونه کاروي.  
د ارتباطاتو لپاره، ملي اردو د سټيشن بنياد، وړل کېدونکي، په موټر لګېدونکي، او الستي لرونکي راډيوګانې 
کاروي. د جوالى ١ او سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ ترمنځ، ملي اردو ۲،۰٤۰ وسلې، ۹۲٧ موټرې، او ۲،١٤٧ راډيوګانې 

په کار اچولي، لکه چې په انځور ۳.۲٦ کې ښودل شوي دي.93 
CSTC-A په افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( وسلې ويشي.  د متحده اياالتو د پوځ د امنيتي مرستې 
قومانده او د بحري پوځ د نړيوالو پروګرامونو دفتر د افغان ځواکونو لپاره وسلې ترالسه کوي، او بيا د دفاع 
محکمه او د هغې قرارداديان دغه وسلې د هوا له الرې کابل ته انتقالوي. CSTC-A دغه وسلې د ساتلو په جال 

جال يونټونو کې د ملي اردو او ملي پوليسو لپاره ساتي او بيا يې دغو ځواکونو ته په ترتيب سره ورکوي.94

د ملي اردو تلفات
د جوالى ١ او د سپتمبر ۲۰، ۲۰۰۹ ترمنځ، CSTC-A راپور ورکړى چې ۳۳١ د ملي اردو عسکر په جګړه 
کې ټپيان شوي او ١١۳ په جګړه کې وژل شوي دي. د تلفاتو زياته برخه په جنوبي او ختيځو سرحدي سيمو کې 
رامنځته شوې؛ تر ټولو زيات تلفات په هلمند کې رامنځته شوي، لکه چې په انځور ۳.۲٧ کې ښودل شوي دي.95

د افغان ملي اردو هوايي ځواک 
د افغان ملي اردو هوايي ځواک )ANAAC( د ملي اردو يوه مخ پر زياتېدونکې څانګه ده.96 

ANAAC ګڼ شمېر رولونه لري: 
د ولسمشرۍ د پورته کولو وړتياوې برابرول  •

د افغانستان د وسله والو ځواکونو او په افغانستان کې د نورو سازمانونو لوژيستيکي مالتړ او ترانسپورت  •
د يو ملي مصيبت په صورت کې د بشري هڅو ترانسپورت   •

د جګي په ميدان کې پوځي ځواکونو هوايي مالتړ او هوايي پوښښ  •
د ANAAC د الوتکو لپاره امنيت97  •

ANAAC لخوا MI-17 او MI-35 هليکوپترې، AN-26 او AN-32 د والړو پرو الوتکې، او L-39 جيټ 
الوتکې کاروي.98 د دوى سره دا مهال ټولې ۳٦ د والړو او تاوېدونکو پرو الوتکې موجودې دي؛ تمه کېږي چې 

دا تر ۲۰١٦ پورې ١۳۹ الوتکو ته ورسېږي.99 

انځور 3.27
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د سپتمبر ١۳، ۲۰۰۹ سره سم، د ANAAC څلورو يونټونو ته د CM3 درجه ورکړاى شوې وه. دا درجه 
بندي ښيي چې دا يونټونه د نړيوالو د مرستې سره د عملياتو د ترسره کولو يوه برخه وړتيا لري.100 

افغان ملي پوليس
د CSTC-A له مخې، تر سپتمبر ۲۰١۰ پورې، د افغان ملي پوليسو د پرسونل د پياوړي کولو اخري هدف 
١۰۹،۰۰۰ تنه دى.101 د دفاع د محکمې له مخې، د ملي پوليسو پرسونل د مئ ۲۰۰۹ سره سم ٨١،٥۰۹ تنه 
و.102 په افغان ملي پوليسو کې شامل دي افغان منظم پوليس، د افغان ملکي ترتيب پوليس، افغان سرحدي پوليس، 
د افغانستان د مخدره موادو ضد پوليس، او اضافي متخصص پوليس چې  په مسووليتونو کې يې شامل دي جنايي 

تحقيق، تروريزم ضد عمليات، او د ګمرکاتو تنفيذ.103 
د افغان ولس د ساتنې پروګرام )AP3(، د ملکي پوليسو يو پروګرام دى، چې په مارچ ۲۰۰۹ کې د يو روان 
پروګرام په توګه پېل شوى و څو په وردګ واليت کې امنيتي هڅو ته کار وکړي.  د AP3 پروګرام د کورنيو 
چارو د وزارت برخه ده او د ولسوالۍ د امنيه قوماندان لخوا کنټرولېږي. د AP3 پروګرام لپاره افغانان د کليو د 
شوراګانو لخوا غوره کېږي او بيا د درې اونيو د روزنيزې ناستې څخه تېرېږي.  يو ځل چې دوى وروزل شي، نو 
د سرکونو او ښوونځيو او عامه ودانيو لپاره امنيت نيسي، او نور فعاليتونه ترسره کوي لکه د "ګاونډ څوکيداري." 
د اګست ۲۰، ۲۰۰۹ سره سم، د دفاع د سکرتر دفتر )OSD( راپور ورکړى چې د اى پي۳ ٥٤٨ تنه پرسونل 
روزل شوى او په ټولنو کې ځاى پر ځاى شوى دى. امريکايي ځواکونه – افغانستان )USFOR-A( دا مهال دې 

پروګرام ته کتنه کوي او پرېکړه به کوي چې ايا دا په نورو سيمو کې تکرار کړي که نه.104

د افغان ملي پوليسو د روزنې حالت
د CSTC-A له مخې، د جوالى ١ او سپتمبر ۲۰۰۹ ترمنځ، د افغان ملي پوليسو ٨،۲٧۰ تنه پرسونل د روزنيزو 
سازمانونو څخه فارغ شوي دي.105 د تر ټولو زياتو فارغانو پروګرام د کابل د امنيت د تېزولو رفعت\10k لوړول 
و لکه چې په انځور 3.28 کې ښودل شوي.  دا پروګرام بنسټيزه ٨ روزنه ورکوي، کوم چې يو د اته اونيو 
پروګرام دى چې د ملي پوليسو د الرښودونکو لخوا د قراردادي د نظارت سره ښودل کېږي.  زده کوونکي پکې 
د لومړي ځواب ورکوونکي مسووليتونه، تاکتيکي روزنه، د ايي اي ډي څخه خبرتيا، اکتشاف او د استخباراتي 
معلوماتو راغونډول، د جګړې د مېدان روزنه، ملکي ناکرارۍ او د ډزو د تخنيکونو په اړه زده کړه کوي.  ملي 

پوليس د يو شمېر نورو پروګرامونو په واسطه هم روزل کېږي.106
د ولسوالۍ د پرمختيا د تمرکز په پروګرام کې شامل دي پرمختللې ٨ روزنه، د مشرتابه او سمبالښت د پرمختيا 
روزنه، او د افسر او نا کميشنه افسر )NCO( بنسټيز کورس.  پرمختللې ٨ روزنه يو د اتو اونيو کورس دى چې 
د پوليسو پرمختللي تاکتيکونه او د شپې عمليات ورپېژني، او د ترورستانو د تاکتيکي عملياتو يوه عمومي کتنه 
ورکوي. د مشرتابه او سمبالښت د پرمختيا پروګرام د ستونځو حل کول، پالن جوړول، هدف ټاکل، او د پېښو د 
سمبالښت مهارتونه ښيي.  دا همداراز د مشرتابه وړتياو ته وده ورکوي او ښيي چې په څرنګه ښه طريقه هغه 

شورا: د افغان مشرانو غونډه.

سرچينه: د دفاع محکمه، "زده کړه په ختيځ افغانستان کې مخ پر وړاندې ځي،" 
 .۲۰۰۹\۲۳\٦

د ميزان د ولسوالۍ ولسوال د هغې شورا پر مهال د پوښتنو 
ځوابونه ورکوي چې د سيمييزو افغاني مشرانو سره د دې 

لپاره جوړه شوې وه چې د ملي پوليسو د مشر او امريکايي 
عسکرو سره امنيتي ستونځې بحث کړي )د متحده اياالتو د 

پوځ انځور، ټولګى مشر کريس ايګلين(

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.
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فعاليتي او شخصي مسلې سمبال کړاى شي چې د پوليسو مشران ورسره ښايي مخ شي.  د افسر او اين سي او 
کورس د پوليسو د ماموريت دفاع، د وسلو د اور او نښې، د مشرتابه، او تروريزم ضد تاکتيکونه ښيي.107

د پوليسو د اکاډمۍ د افسر د روزنې پروګرام يو د درېو کلونو پروګرام دى چې د افغان ملي پوليسو په اکاډمۍ 
کې ښودل کېږي، چېرته افسران د دولسم سند ترالسه کوي. د ملي پوليسو د اکاډمۍ د نا کميشنه افسر د روزنې 

پروګرام، کوم چې څلور نيمې مياشتې دوام لري، هم په دې اکاډمۍ کې ښودل کېږي.108
د افغان ملکي نظم د پوليسو په پروګرام کې د اته اونيو د ګزمه کوونکي الرښودنې او اتو اونيو پرمختللې 

روزنه شامله وي.  دا پروګرام د ملي اردو د الرښودونکو لخوا د قراردادي د نظارت سره ښودل کېږي.109
د سرحدي پرمختيا د تمرکز پروګرام يو د شپږو اونيو، د قراردادي په مشرۍ د سرحدي روزنې الرښودنه د، 
چې دوه اونۍ يې په مېدان کې ښودنې ته ځانګړې شوې دي.  د دې روزنې تمرکز د بقا او مخنيوي په مهارتونو 
دى. د نښې په ويشتلو او د ډزو په پرمختلليو مهارتونو او همداراز د کوچني يونټ په تاکتيکونو او د موټرو په 

فعاليتونو کې هم الرښودنې ورکول کېږي.110
CSTC-A راپور ورکړى چې د جوالى ١ او سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ ترمنځ ۲،٦١١ د ملي پوليسو فارغان د 
١١ واليتونو په امنيه قوماندانيو کې ټاکل شوي دي. د دې فارغانو اکثريت جنوبي حوزې ته ورکړل شوي دي.  
تر ټولو غټه ډله يې د کندهار د پوليسو مرکزي قوماندانۍ ته ورکړل شوې ده، لکه چې په انځور ۳.۲۹ کې ښودل 

شوي.111
د روزنې په وړاندې ګڼ شمېر ننګونې شته.  د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده اياالتو ادارې خبر ورکړى چې د ١٥ 
کالو نه بره ٥۰% افغان سړي بې سواده دي.112 د دې مانا دا ده چې اندازتًا نيم د هغو سړيو نه چې د نظامي خدمت لپاره 
جوړ دي ليک لوست نشي کولى.  د متحده اياالتو د ميرين ځواکونو د روزونکو له مخې، د روزنې په نورو ننګونو کې 

شامل دي د روزونکو او روزل کېدونکو ترمنځ د ژبې خنډ او د روزل کېدونکو افغانانو کم تعليم.113

د ملي پوليسو چمتووالى 
د سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ سره سم، CSTC-A د ملي پوليسو د ١١ يونټونو لپاره د CM1 د درجه بندۍ راپور ورکړى، 
کوم چې د دې درې مياشتنۍ لپاره د درجه بندي شويو يونټونو د شاوخوا ١۲% استازيتوب کوي.114 لکه چې په تېره 
درې مياشتنۍ کې راپور شوي وو، د مئ ۲۳ سره سم ٤% يونټونه د سي ايم١ په توګه درجه بندي شوي وو.115 د 
دې درې مياشتنۍ لپاره درجه بندي شويو اکثرو يونټونو ته د سي ايم۲ او سي ايم۳ درجه ورکړل شوې، لکه چې په 

انځور ۳.۳۰ کې ښودل شوي.116

د ملي پوليسو د انفراسټرکچر حالت
د CSTC-A له مخې، د ملي پوليسو د انفراسټرکچر تعريف د هغو ودانيو او مستقلو تجهيزاتو په توګه شوى چې 
د پوليسو د پرسونل د مالتړ، بيا ځاى پر ځاى کولو، او عملياتو لپاره ضروري دي.  په دې کې داسې ودانۍ شاملې 
دي لکه بيرکونه، قوماندانۍ، د روزنې ودانۍ او سلسلې، اداري ځايونه، وسلې ځايونه او د ساتلو ودانۍ، او انتظامي 
اسانتياوې. د انفراسټرکچر هغه قراردادونه چې د جوالى ١ څخه تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ پورې فعال وو، د داسې 

پروژو لپاره وو لکه د کنډک مرکزي قوماندانۍ، د ولسوالۍ قوماندانۍ، او واليتي قوماندانۍ.117 
CSTC-A د سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ سره سم د ملي پوليسو د انفراسټرکچر د ۲٦۹ فعالو قراردادونو راپور 
ورکړى. د دغو نه ۳۲ قراردادونه، چې ټوليز ارزښت يې ٥٨.٨۳ مليونه ډالر دى، د جوالى ١ او سپتمبر ۳۰، 
۲۰۰۹ ترمنځ د بشپړېدو لپاره ترتيب شوي وو.118 په همدې موده کې د انفراسټرکچر ١٤ پروژې، چې ټوليز 
ارزښت يې ٥٥.٤۰ مليونه ډالر و، ورکړل شوې وې.119 د انفراسټرکچر د پروژو د ټولو نه غټه شمېره چې په 
دې موده کې يې د بشپړېدو تمه کېدله په بدخشان واليت کې وې. د تر ټولو غټ ټوليز ارزښت لرونکې پروژې 
چې په دې موده کې يې د بشپړېدو تمه کېدله په سمنګان واليت کې وې.120 د ۲۳.١۰ مليونه ډالرو د ارزښت ١١ 

انځور 3.29

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.
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قراردادونه فسخ شوي وو.121

د ملي پوليسو د تجهيزاتو حالت
د CSTC-A له مخې، ملي اردو د تجهيزاتو درجه بندي د سختو وسلو، موټرو، او د هغو تاکتيکي ارتباطي 
تجهيزاتو په توګه کوي چې تر سپتمبر ۲۰١۰ پورې ١۰۹،۰۰۰ تنو پرسونل ته د دې په لوړېدو کې د مالتړ لپاره 
ضروري وي.122  د جوالى ١ څخه تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ پورې، CSTC-A راپور ورکړى چې ملي پوليسو 
٦،٤۳٧ انفرادي او عملې ته ټاکل شوې وسلې په کار اچولي.CSTC-A 123 ملي پوليسو ته د وسلو او تجهيزاتو 
اکماالت د هماغې پروسې په واسطه کوي چې ملي اردو ته يې کوي.  د مرستو په پېسو او د متحده اياالتو په 
بوديجو اخيستل شوې د وارسا تړون وسلې د ملي پوليسو د وسلو اکماالت جوړوي.124 د ملي پوليسو پرسونل په 
9mm تفنګچو؛ AK-47، PKM، او PRK ماشينګنو؛ او RPG، GP-25، او GP-30 راکټ النچر وسلو 

مجهز دي.125 
د جوالى ١ نه تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ پورې، د CSTC-A له مخې، ملي پوليسو ٤٧٦ فورډ رينجر ټرکونه، 
چې LTV ورته ويل کېږي،او څلور انټرنيشنل هارويسټرز، چې MTV ورته ويل کېږي، په کار اچولي دي.126 
ملي پوليس د هر-ځاى موټرې )ATV( هم کاروي خو په دې موده کې يې د دې ډول کوم موټر په کار ندى اچولى. 
د سپتمبر ۳۰ سره سم، ملي پوليس په راتلونکي کې د ٥٧٤ اضافي موټرو پالن لري.127 د CSTC-A له مخې، 
تمه کېږي چې ملي پوليسو ته د ۲۰۰۹ د مني په اخر کې د زره بند HMMWV موټرو اکماالت وشي. د افغان 

ملکي نظم پوليس او افغان سرحدي پوليس د امبوالنسونو ترالسه کول هم غواړي.128 
د CSTC-A له مخې، د دې درې مياشتنۍ پر مهال ملي پوليسو ۲،٤٥۰ راډيوګان په کار اچولي. ملي پوليسو 
په دې موده کې ٤،١٦۲ راډيوګانې ترالسه کړي، لکه چې په انځور 3.31 کې ښودل شوي دي.  د سپتمبر ۳۰، 

۲۰۰۹ سره سم، ملي پوليس د کومو اضافي راډيوګانو لپاره پالن نلري.129

يادونه: CM1 = ټول معيارونه په مناسب ډول ترسره شوي، کمياتي پېمانې <%85، د رول په فعاليت کې کيفياتي اندازه <85%.
CM2 = زيات معيارونه په مناسب ډول ترسره شوي، کمياتي پېمانې <%85-70، په رول کې د فعاليت کيفياتي اندازه <70-85%.
CM3 = يو څو معيارونه په مناسب ډول ترسره شوي، کمياتي پېمانې %70-50، د رول په فعاليت کې کيفياتي اندازه <50-70%. 

CM4 = هيڅ معيارونه په مناسب ډول ندي ترسره شوي، کمياتي پېمانې <%50، په رول کې د فعاليت کيفياتي اندازه <50%. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.
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د ملي پوليسو د يونټ د وړتيا معيار درجه بندي
95 ټول يونټونه:

:CM1په خپلواک ډول د فعاليت کولو وړتيا 

:CM2د نړيوالې مرستې سره د کنډک په کچه 
د عملياتو د پالن کولو، عملي کولو او دوام

ورکولو وړتيا

:CM3د نړيوالو ځواکونو د مالتړ سره د کمپنۍ :
په کچه د عملياتو د ترسره کولو يوه برخه 

وړتيا

:CM4جوړ شوى خو تراوسه د اساسي عملياتي 
مشنونو د ترسره کولو وړتيا نلري

(CM) د وړتيا معيار

انځور 3.30

د ملي پوليسو افسران د هلمند واليت د ګرمسېر په ولسوالۍ 
کې د امريکايي سمندرې ځواکونو سره د يوې ګزمې پر 

مهال امنيت ساتي. سمندرې ځواکونه د دې لپاره ځاى 
پر ځاى شوي دي چې افغان ملي پوليس د تروريزم ضد 

عملياتو لپاره وروزي او سرپرستي يې وکړي.  )د متحده 
اياالتو د بحري ځواکونو انځور، ټولګى مشر پيټي تهيبوډو(
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منيت ا

د دفاع د محکمې له مخې، CSTC-A د مخابراتو د يوې بلې هڅې په توګه د ملي پوليسو او افغان داخله 
لپاره يو د داخلي پروټوکول پر بنسټ نيټ ورک او يو بې سيمه راډيو نيټ ورک جوړوي.  دا نيټ  وزارت 
ورکونه به ټولې پنځه سيمييزې قوماندې او په ټولو ۳٤ واليتونو کې يونټونه، او څومره ولسوالۍ چې امکان لري 
مربوطې کړي. CSTC-A همداراز د فعاليتي همکارۍ په سيمييزو او واليتي مرکزونو کې داسې نيټ ورکونه 
او راډيو سيسټمونه نصبوي چې د کورنيو چارو د وزارت د ملي پوليسو د قوماندې مرکز او د دفاع د وزارت 
د ملي نظامي قوماندې مرکز به سره وتړي.  CSTC-A پالن لري چې دا راډيو نيټ ورکونه تر ۲۰١۲ پورې 

بشپړ کړي.130 

د ملي پوليسو تلفات
A راپور ورکړى چې د جوالى ١ او سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ ترمنځ د ملي پوليسو ۳٥۰ پرسونل په جګړه کې ټپيان 
شوي او ١٨٤ په جګړه کې وژل شوي دي. اکثريت د تلفاتو څخه په سرحدي سيمو کې رامنځته شوي، لکه چې په 

انځور 3.32 کې ښودل شوي دي. تر ټولو غټه شمېره په هلمند واليت کې رامنځته شوي.131

د غير قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول
دا د ANDS هدف دى چې ټولې غير قانوني وسله والې ډلې به تر مارچ ۲۰، ۲۰١١ پورې بې وسلې کولى 
شي.132 دا برخه په هېواد کې د غير قانوني وسله والو ډلو د حالت او د هغوى د بې وسلې کولو لپاره په روانو 

هڅو کې د پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کوي. 
د کانګرس د څېړنې د خدمت له مخې، غير قانوني وسله والې ډلې هغه "غير قانوني ملېشې دي چې د افغانستان 
د جګړې د کلونو پر مهال يې قوت موندلى دى."133 د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت له مخې دا ډلې د ملي 
امنيت لپاره نېغ په نېغه خطره ده.  د افغان دولت له مخې، د ډېرو داسې ډلو قوماندانان د پوليسو سره نږدې اړيکې 

انځور 3.31

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.

پالن شوې ترالسه شوې په کار اچول شوې

مخابرات ترانسپورت وسلې

د ملي پوليسو تجهيزات
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يادونه: د دايکندي څخه د تلفاتو کوم معلومات ندي ورکړل شوي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د CSTC-A ځواب، 10\2\2009.
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منيت ا

لري او يا د سيمييزو حکومتونو غړي دي.  دا په هېواد کې د اداري فساد مسلې ته الر ورکوي؛ دا همداراز د 
نشه يي توکيو د کاروبار په له منځه وړلو کې يو مهم خنډ ګڼل کېږي.  د افغان دولت له مخې د غير قانوني وسله 
والو ډلو خطره به تر هغې موجوده وي تر څو چې حکومت د دې توان ونلري چې په هېواد کې مناسب امنيت 

برابر کړي.134

حالت
په افغانستان کې د غير قانوني وسله والو ډلو د بې وسلې کولو د هڅې مشري د افغانستان د نويو پېلونو پروګرام 
)ANBP( کوي. ANBP د افغان دولت د غير قانوني وسله والو ډلو د منحل کولو )ډاياګ( د پروګرام مالتړ 

کوي، کوم چې د بې وسلې کولو، بې حرکته کولو، او بيا ځايولو هڅو ته ادامه ورکوي.135 
د بهرنيو چارو د محکمې له مخې، ANBP او ډاياګ د غير قانوني وسله والو ډلو د بې وسلې کولو لپاره ١١۹ 
ولسوالۍ په نښه کړې دي.  د جوالى ١ څخه تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ پورې، دې پروګرامونو داسې ٤٤ ډلې بې 
وسلې کړې دي.136 په ټوله کې، دوى په نښه شويو ولسواليو کې د ۹٨٧ ډلو څخه ٦٨٥ ډلې بې وسلې کړې دي.  
اکثريت د دې بې وسلې کولو د هېواد په نيمه شمالي برخه کې ترسره شوې، لکه په انځور ۳.۳۳ کې چې ښودل 
شوي دي.137 يو ځل چې بې وسلې شي، نو د دې ډلو د پخوانيو غړيو نګراني د ډاياګ د سيمييزو دفترونو لخوا 
کېږي څو دوى بيا غير قانوني وسله والې ډلې جوړې نکړي.138 دا مهال د ١١۹ په نښه شويو ولسواليو څخه ٨٤ 
د ANBP او ډاياګ لخوا تابع اعالن شوې دي. د دې پروګرامونو له پېل راهيسې، اى اين بي پي او ډاياګ د غير 

قانوني وسله والو ډلو څخه ٤٥،٥٧٦ ميله وسلې راغونډې کړې دي.139 

د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( عمليات
د بهرنيو چارو د محکمې له مخې، افغان ملي اردو او افغان ملي پوليس د ډاياګ په هڅو کې ګډون کوي خو د غير 

قانوني ډلو د بې وسلې کولو د بل کوم پروګرام مشري نه کوي.140

ننگونې 
ډاياګ خپلو هڅو ته په ادامه ورکولو کې د ګڼ شمېر ننګونو سره مخ دى.  د UNDP له مخې، د دې فعاليتونه 
محدود دي ځکه چې په ډېرو ولسواليو کې بې ثباته امنيتي وضعه د بې وسلې کولو د هڅو لپاره د دې السرسى 
مشکل کوي. د غير قانوني ډلو په اړه د ډاياګ محدود معلومات او د وسلو پرېمانه قاچاق چې په هېواد کې ترسره 
کوي دا ګرانوي چې دقيق ريکارډونه وساتل شي.  د واليت او ولسوالۍ په سطحه ضعيفې دولتدارۍ، ډاياګ سره د 

بدلېدونکې سياسي ژمنتيا سره په ګډه، د پروګرام لپاره دا دې مشکله کړې چې کشش ترالسه کړي.141

د ناچاودېدلو موادو ليرې کول
د ناچاودېدلو موادو د ليرې کولو لپاره د اى اين ډي ايس اساسي هدف دا دى چې د ۲۰١۰ د پاى څخه وړاندې 
هغه ځمکه ٧۰% کمه کړي چې په ماينونو او ناچاودېدونکو موادو لړل شوې ده.142 دا برخه د هغو سازمانونو 

پرمختګ تشريح کوي چې د ماينونو د پاکولو په هڅه کې بوخت دي. 

د افغانستان د نويو پېلونو پروګرام:  د ملګرو 
ملتونو د پرمختيايي پروګرام )UNDP( د الندې 
په اپرېل ۲۰۰۳ کې د دې لپاره جوړ شوى چې 
د افغانستان د دولت سره د افغانستان د نظامي 

ځواکونو په منحل کولو، بې حرکت حکولو، او بيا 
ځايولو کې مرسته وکړي.

ANBP(،" www.undp.( د افغانستان د نويو پېلونو پروګرام"  UNDP :سرچينه
org.af/WhoWeAre/UNDPAfghanistan/Projects/psl/prj.anbp.

htm، وکتل شو په ١۰\۹\۲۰۰۹. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو
د محکمې ځواب، 10\2\2009.
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انځور 3.33

د غير قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول: يو 
پروګرام چې د کورنيو چارو وزارت يې د تطبيق 
لپاره ظرفيت پېدا کوي. د کورنيو چارو د وزارت 
څخه تمه کېږي چې د داسې کولو بشپړې استعداد 
به تر مارچ ۲۰١۰ پورې ولري. په اپرېل ۲۰۰۹ 

کې، واليانو په خپلو منطقو کې د غير قانوني 
وسله والو ډلو نقشې جوړې کړې، او ډاياګ ته 

يې توان ورکړ چې د هغوى د ځايونو په اړه 
معلومات ترالسه کړي.  

سرچينه: UNDP افغانستان، "د ډاياګ د دويمي دري مياشتني د پروژي د پرمختګ 
راپور - ۲۰۰۹،" مخونه. 3, 6, 9. 
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منيت ا

د ملګرو ملتونو له مخې، افغانستان په نړۍ کې يو له هغو سيمو څخه دى چې ډېر زيات ماينونه پکې کرل 
شوي دي.143 د دې ناچاودېدلو موادو د ليرې کولو په کار کې ستر ټولنيز کار بوخت پاتې شوى دى.  د افغانستان 
دولت او سيمييزې او نړيوالې موسسې د جګړې د پاتې شونو چاودېدونکو موادو )ERW( د تصفيه کولو هدف ته 
ادامه ورکوي، د اي ار ډبليو پېښو څخه د پاتې کېدونکيو پاملرنه کوي، او رابرسېره شوي مهمات له منځه وړي يا 

يې خوندي کوي چې په راتلونکي کې د ياغيانو لخوا د هغوى د استعمال مخه ونيسي.144
د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مخې، په ټولنيز بنياد د ماينونو ليرې کول د هېواد په ډېرو نا امنه سيمو کې يوه 
اغېزمنه طريقه ده، په ځانګړې توګه په جنوب او ختيځ کې، ځکه چې دغلته نړيوال سازمانونه راوستل ګران کار 
دى. . په دې هڅه کې سيمييزو خلکو ته په کليو کې د خطرناکو ناچاودېدلو موادو د ليرې کولو لپاره معاشونه ورکول 

کېږي.145

حالت
د بهرنيو چارو د محکمې له مخې، په افغانستان کې د ماينونو د اقدام پروګرام )MAPA( هغه اساسي سازمان دى 
چې د ځمکني ماينونو او نورو ERW د ليرې کولو مسووليت په غاړه لري.  MAPA د افغانستان او نړيوالې 
ټولنې د ۲۰ څخه زياتو بشري ګډونوالو لخوا جوړ شوى دى. د ملګرو ملتونو-په مرسته د افغانستان د ماينونو د 
اقدام د همکارۍ مرکز او د ماينونو د پاکولو لپاره د افغانستان رياست د MAPA سره په ستراتيژۍ، پالن جوړولو 

او فعاليت کې د همکارۍ لپاره کار کوي.146 
د "اى اين ډي ايس د لومړني کلني راپور" له مخې، د هدف سيمې ۲٥% تصفيه کړاى شوې ده.147 د بهرنيو 
چارو د محکمې له مخې، MAPA په ١۹٨٨ کې د دې پروګرام له جوړېدو راهيسې تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ پورې، 
په ټول افغانستان کې شاوخوا ١.٧۰ مليارده مربع ميله خطرناکه سيمه تصفيه کړې ده. په ټوله کې، MAPA په 

ټولو واليتونو کې ١۲.۳۹ مليونه ځمکني ماينونه او نورERW ليرې کړي دي.148 
د بهرنيو چارو محکمه د ناچاودېدلو موادو په ليرې کولو کې د خپل دوديز وسلو د له منځه وړلو )CWD( د 
پروګرام له الرې کار کوي، کوم چې نېغ په نېغه پنځو افغان موسسو، درېو نړيوالو موسسو، او يو د متحده اياالتو 
د حکومت قراردادي ته بوديجې ورکوي. د دې پروګرام له الرې دا ډلېERW تصفيه کوي او پرېښودل شوي 
يا له بل پلوه هغه په خطره کې مهمات او چاودېدونکي مواد له منځه وړي يا خوندي کوي چې د ياغيانو لخوا د 
سرک د غاړې ماينونو يا IED جوړولو کې کارول کېداى شي.  د هغې منطقې څخه چې MAPA يې د پاکولو 
راپور ورکړى، يوه برخه يې د بهرنيو چارو د محکمې د بوديجه شويو سازمانونو لخوا تصفيه شوې. د ١۹۹۳ 
څخه تر سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ پورې، د بهرنيو چارو د محکمې بوديجه شويو سازمانونو د ١٦۰.٥۰ مليونه مربع 
ميټره څخه زياته ځمکه پاکه کړې او شاوخوا ۳.۰٦ مليونه ځمکني ماينونه او نورERW يې له منځه وړي دي.  
دې سازمانونو همداراز له ١١،٥٨٥ ميټرک ټنه څخه زيات ساتل شوي، پرېښودل شوي، په خطره کې، يا بې کاره 

چاودېدونکي مواد او مهمات له منځه وړي او يا ليرې کړي دي.149 

په سپتمبر ١٦، ٢٠٠٩، د کونړ د سرکاڼي 
ولسوالۍ يو اوسېدونکي د ماڼوګي د ولسوالۍ 

مرکز ته نهه ماينونه وسپارل.  د متحده اياالتو 
د خطري هدف ځواک عسکر د ولسوالۍ مرکز 

ته ورغلل چې دغه ماينونه ليرې او شنډ کړي.  
هغه اوسېدونکي چې ماينونه يې سپارلي وو ته 
د کوچنيو جايزو د پروګرامونو له الرې جايزه 

ورکړاى شوه، دا پروګرام هغو افغانانو ته 
معاوضې ورکوي چې وسلې او چاودېدونکي مواد 

سپاري او يا د ياغيانو د فعاليت په اړه معلومات او 
اشارې ورکوي.

سرچينه: د دفاع محکمه، "ملکيان، عسکر په افغانستان کې د بدلون لپاره ګډ کار 
کوي،" ۹\۲٨\۲۰۰۹. 

ميټرک ټن:  د ١.١ ټنو برابر، يا ۲،۲۰٥ پاونډه. 
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منيت ا

د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( عمليات
CSTC-A او امريکايي ځواکونه – افغانستان )USFOR-A( د ملي اردو او پوليسو د هغو ځواکونو د روزنې 
او نګرانۍ مسووليت پر غاړه لري چې د ماينونو او ERW په ليرې کولو کې بوخت دي.  د روزنې او نګرانۍ 
فعاليتونه د اى اين ايس ايف د چاودېدونکو موادو د شنډولو )EOD( د چاودېدونکو موادو ضد اله )C-IED( د 
پروګرام او د ملي اردو د انجينير د پوهنځي لخوا ترسره کېږي.150 لکه چې لدې مخکې د ملي اردو د روزنې 
په برخه کې تشريح شوې، د EOD C-IED پروګرام د جوالى ١ او سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ ترمنځ ١١٦ تنه د 
ANSF پرسونل روزلى دى. په دې پروګرام کې د چاودېدونکې الې د ماتې په نامه يو د اتو اوونيو کورس شامل 
دى. ANSF د ١۲ اونيو په يو کورس کې د EOD د تخنيک کارانو په توګه روزل کېږي چې څرنګه د ماينونو 
او ناچاودېدلو موادو د ليرې کولو عمليات ترسره کړي. يو د پنځو ورځو کورس د ANSF غړي د C-IED د 

بېدارۍ د الرښودونکو جوړولو لپاره روزي.151

ننگونې 
د بهرنيو چارو د محکمې له مخې، د ناچاودېدلو موادو سره په مياشت کې ٦۰ تلفات تړلي دي.  ماشومان يې تر 
ټولو زيات قربانيان دي.152 د "ANDS د لومړني کلني راپور" له مخې، د هدف سيمې ٧٥% برخه د پاکېدو لپاره 
پاتې پرته ده.153 د بهرنيو چارو د محکمې له مخې، د سپتمبر ۳۰، ۲۰۰۹ سره سم، ٦۹۰ مليونه مربع ميټره ځمکه 

اوس هم خطرناکه ګڼل کېږي. دا سيمې ۲،۰۹۰ ټولې په منفي ډول اغېزمنې کوي.154 
ملګري ملتونه د تحفظ په خاطر افغانانو ته د ناچاودېدلو موادو په اړه زده کړې ورکوي. دې په تېرو ١۲ مياشتو 

کې تر ٧٥۰،۰۰۰ زياتو خلکو ته د ماينونو د خطر په اړه زده کړې برابرې کړې دي.155

د مخدره موادو-ضد هڅې
دا برخه هغه ننګونې تشريح کوي چې د مخدره موادو کاروبار په هېواد کې پېدا کړې دي. دا د هغو هڅو خاکه 
وړاندې کوي چې د موجودو موادو د ليرې کولو او د فصل د سرچينې په له منځه وړلو سره په راتلونکي کې د 
دې کاروبار د ال پرمختيا د له منځه وړلو لپاره شوې دي.  دا همداراز هغه پرمختګ ښيي چې په دې هڅو کې 

شوى دى.

حالت
د اى اين ډي ايس هدف د کوکنارو د اړولو لپاره تر ۲۰١۳ پورې د ۲۰۰٧ د کچې څخه ٥۰% کموالى دى.156 
بنسټ پر هغو شمارو چې د نشو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر )UNODC( لخوا ورکړل شوي، دا 
د ۹٦،٥۰۰ هيکتاره سره مساوي دي.  د جنوري څخه تر جوالى ۲۰۰۹ پورې، شاوخوا ٥٤۰۰۰ هکتاره کوکنار 
اړول شوي، چې د ۲۰۰٧ د کچې څخه يې تر دې نېټې د کوکنارو ټوله کچه ۳٦% کمه کړې ده.  د کوکنارو د 
اړولو لپاره د افغان دولت ملي ځواک، د کوکنارو د اړولو ځواک، د دې راپور شويو اړول شويو کوکنارو څخه نيم 
اړولي دي.  نور نيم د والي په مشرۍ د اړولو په په پروګرام کې اړول شوي دي.157 د کوکنارو د اړولو ځواک ته 
کارکوونکي او الرښودنې د کورنيو چارو وزارت ورکوي.  د والي په مشرۍ د اړولو د پروګرام مالتړ د مخدره 
موادو د ضد مشاورتي ټيم لخوا کېږي چې په هغو مهمو واليتونو کې کوکنار واړوي چېرته چې تر ټولو زيات 

کرل کېږي.158 

د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي (اى اين ډي ايس)

امنيت

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

فساد ضد

جنسي برابري

ظرفيت

د چاپېريال

دولتداري
پرمختيا

د کونړ پروژه يوه پر ټولنه بنسټ لرونکى اقدام 
دى چې هغه ځمکني ماينونه او ناچاودېدلي بمونه 

ليرې کړي چې په واليت کې سيمييزو خلکو ته 
خطره وړاندې کوي.  دا پروژه د ماينونو د اقدام او 

د افغانانو د اصالح د سازمان لخوا سمبالېږي چې 
مرکز يې په کابل کې دى.

سرچينه: "د ټولنې پر بنسټ د ماينونو د ليرې کولو د تړونونو پرمختيا او په افغانستان 
کې د تروريزم پر وړاندې مبارزه،" ٦\۲۳\۲۰۰۹. 
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منيت ا

د جنوري او جوالى ترمنځ شاوخوا ٨۰% د کوکنارو اړولو په جنوبي او لويديځو سيمو کې صورت نيولى، 
چېرته چې په ۲۰۰۹ کې ۹۹% کوکنار کرل شوي وو.159 په دې موده کې، تر ټولو زياته منطقه - ٤،١١۹ هيکتاره 
– په هلمند واليت کې اړول شوې، لکه چې په انځور 3.34 کې ښودل شوې.160 د ۲۰۰٨ څخه تر ۲۰۰۹ پورې 

د کوکنارو کر ۲۲% کم شوى. په دغه موده کې د بې کوکنارو واليتونو شمېر د ١٨ څخه ۲۰ ته لوړ شو.161 
 

د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( عمليات
د دفاع د محکمې له مخې، افغان ملي امنيتي ځواکونه د مخدره موادو په وړاندې د خپلو هڅو په ترڅ کې د مخدره 
موادو د توليد ځايونه او قاچاق وړونکي په نښه کوي.162 سږکال، د ملي اردو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې 
پياده کنډک د افغان دولت د کوکنارو د اړولو هڅو ته تحفظ ورکړى دى.163 د افغانستان د مخدره موادو ضد پوليس 

د ملي پوليسو هغه جزو دى چې د مخدره موادو پر ضد هڅو مسووليت په غاړه لري.164
د UNODC له مخې، د جنوري څخه تر جوالى ۲۰۰۹ پورې، د ANSF او ايساف ګډو ځواکونو په اوو 
واليتونو )بدخشان، فراه، هلمند، هرات، کندهار، ننګرهار، او ارزګان( د مخدره موادو ضد عمليات ترسره کړي، 
چې غټ تمرکز يې په هلمند او ننګرهار و.  په دې عملياتو کې، دې ځواکونو ٤٥۹ ټنه د کوکنارو تخم او ٥۰ ټنه 
اپيم نيولي، چې زياته برخه يې د هلمند څخه راغلې.  دوى د مخدره موادو توليدوونکي مواد هم نيولي په ګډون د 
٥،٤٨۰ مايع ټنه acetic anhydride )يو ډول کيميکل چې د مخدره موادو په توليد کې کارول کېږي(، او ۹٤ 
ټنه نور د مخدره موادو توکي او کيميکل.  دوى همداراز ۲٧ د مخدره موادو فابريکې له منځه وړي، چې ١۰ يې 

په هلمند، ٨ په ننګرهار، ١ په فراه، او ١ په کندهار کې وه.165

ننگونې 
د UNODC له مخې، مجرمين، ياغيان، او په اداري فساد ککړ چارواکي د کوکنارو او افيون په تجارت او کرنه 
کې ککړ دي.166 د ۲۰۰۹ کال له جنوري تر جوالی پوري، له مخدره موادو سره د مبارزي اړوند ۳۴ امنيتي پيښي 
رامينځ ته شوي چې په هغوی کې حملې، ورانول او د ماينونو چادول شامل دي. تر ټول ډير شمير په هلمند کې 

د متحده اياالتو سمندرې ځواکونه په هلمند کې په بازار د يوې چاپې څخه وروسته د کوکنارو په تخم تېل اچوي.  )د ايساف انځور(

سرچينه: UNODC، "د افغانستان د افيونو سروى 2009:
د موندنو لنډيز،" 9\2009، مخ 2.

د کوکنارو اړول په واليت،
جنوري-جوالى 2009 (په هيکتارونو)
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انځور  3.34

"د غير قانوني نشه يي او مخدره 
توکيو قاچاق ال هم د افغانستان د 

خلکو او په مجموع کې د هېواد لپاره 
يوه خطره ده." 

—ځانګړى  عمومي  پلټونکى ارنلډ فيلډز

سرچينه: سيګار، "د عمومي پلټونکي د پلټنې د راپور هدف دى چې باوري کړي چې 
د مخدره موادو ضد عدالت مرکز هماغسې کارول شوى څنګه چې يې اراده وه،" 

  .۲۰۰۹\١\١۰
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منيت ا

پيښې شوي، لکه چې په انځور ۳،۳۵ کې ښودل شوي دی، چيرې چېUNODC راپور ورکړ چې د دي پيښو په 
نتيجه کې ۵۲ کسه ژوبل او ۲١ ووژل شول.167

د امنيت نړيوال مرستندويه ځواک )ايساف(
ايساف، چې د ملګرو ملتونو لخوا دنده ورکړل شوي او د د شمالي اتالنيتک د تړون )ناټو( تر قوماندي الندې دی، په 
افغانستان کې د نړيوالې ټولنې د برخه لرلو يوه کليدې برخه ده.168 دا په ټول هيواد کې د ۶٧،٧۰۰ امنيتي ځواکونو 
قومانده په غاړه لري.169 د ناټو له مخې، د ايساف په پوځي ځواکونو کې ۴۲ هيوادونه برخه لري. د امريکا متحده 
اياالت د ۳۰ سپټمبر ۲۰۰۹ پوري د ۳١،٨٨۵ سرتيرو په درلودلو سره  تر ټولو لوي برخه لرونکی هيواد دی. 

ورپسي ستر برخه اخيستونکي هيوادونه بريتانيا، آلمان، فرانسه، کاناډا، ايتاليا، او هالند دي.170 
په هيواد کې د نړيوالو هڅو پرمخ بيولو کې، د ناټو اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د بيا رغوني په فعاليتونو 
کې مرسته وکړي او د اغيزمني دولتداري لپاره په ټول هيواد کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت صالحيت 
او نفوذ پراخ کړي. ناټو دا دنده د ايساف له الرې پرمخ بيايي.171 ايساف له داسي ابتکارونو سره مرسته کوي چې 
په هغوی کې د غيرقانوني وسلوالو ډلو بي وسلې کول او له مخدره موادو په خالف د مبارزي هڅي شاملې دي. دا 
د مخدره موادو پر خالف مبارزه کې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت سره د استخباراتو شريکولو او د عامه 
معلوماتو د کمپاين چلولو له الري مالتړ کوي. دوی همدا رنګه له ANSF سره په عملياتو کې مالتړ کوي، چې د 

ايساف ټول عملياتو ۹۰ په سلو کې برخه د ملي اردو سره په ګډه عملي کيږي.172

ننگونې 
د OSD له مخې، سيمه ييزي قوماندي-جنوب کې د مخ پر زياتيدونکي تاوتريخوالي کچه )آر سي-جنوب؛ وګورئ 
انځور 3.36( د امريکا سمندري ځواکونه دي ته اړ کړل چې خپل ځواکونه وليږي او په هغه سيمه کې چې په 
عنعنوي توګه د طالبانو سيمه ګڼل کيږي، د "پاکولو او ساتلو" عمليات ترسره کړي. د ۲۰۰۹ په جوالی کې په هلمند 
کې، د متحده اياالتو د سمندري ځواکونو ۴،۰۰۰ ځواکونو د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( سره په ګډه د 
خنجر عمليات )"د توري ګوذار"( ترسره کړل. د OSD له مخې، د دې عملياتو موخه دا وه چې سيمه له ياغيانو 
پاکه کړي او خلک له هغوی څخه خوندي کړي، او له جګړو او تهديدونو يي وساتي. د پاکولو له عملياتو وروسته، 
د متحده اياالتو ځواکونه په سيمه کې پاته شول تر څو د عملياتو د پاتې کيدلو مرحله ترسره کړي، چې په هغې کې 
امنيت ساتل او وروسته د امنيت مسؤليتونه ANSF ته سپارل شامل دي. دا د بيارغوني او پرمختګ فعاليتونو ته 

فرصت په الس ورکوي. د OSD له مخې، افغان ملي پوليس د امنيت ساتلو لپاره په ځانګړي توګه اړين دي.173

انځور 3.35

يادونې: په راپور ورکړل شويو پيښو کې بريدونه، تخريبول، او د ماين چادويدل
شامل دي. د هر واليت لپاره د معلوماتو راپور نه دی ورکړ شوی.

سرچينه: UNODC، "د افغانستان د افيونو سروى 2009:
د موندنو لنډيز،" 9\2009، مخ 22.

د کوکنارو د اړولو په جريان کې امنيتي پيښې، 
جنوري-جوالی 2009
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سرچينه: ناټو، "د امنيت نړيوال مرستندوی ځواک او افغان ملي اردو پياړوتيا
www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf" او نيمګړتيا

وکتل شول 9\30\2009.

د ايساف سيمييزي قوماندې

 سيمييزه قومانده-مرکز
 سيمييزه قومانده-ختيځ
 سيمييزه قومانده-جنوب
 سيمييزه قومانده-لويديځ
 سيمييزه قومانده-شمال

انځور 3.36
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دولتداري
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دولتداري

دولتداري، د قانون حکومت، او بشري حقوق
دا برخه په افغانستان کې د دولتداري، د قانون حکومت، او بشري حقوقو په اړه وروستۍ پراختياوي څيړي.

د  په الره اچول شویو  لخوا  افغانانو  د  لپاره  لومړی څل  د  افغانستان  نيټه،  په شلمه  اګست  د  د ۲۰۰۹ کال 
ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو ټولټاکني ترسره کړي. د رایو ورکوونکو د ټيټ شمير په اړه د نړیوالو اندیښنو سره 
سره، لومړنۍ پایلې ښيي چې نيژدي په سلو کې ۳۸ افغانانو رایه ورکوونکو د ټاکنو په پروسه کې برخه واخيسته. 

د ټاکنيزو درغليو په اړه د ادعاوو پلټنو د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو اعالنول وځنډول.174
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کميسيون )IEC( چې د مشروع، آزاد، او بی پري ټاکنو مسوليت په غاړه لري، 
او د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون )ECC(، چې د ټاکنيزو بی نظميو په اړه د ادعاوو د پلټنو مسؤوليت په غاړه 
لري، د پلټني او بيا شميرلو یوه داسي پروسه جوړه کړه چې د قانوني رایوو د سمي شميرني د یقيني کولو په موخه 
ډیزاین شوي وه. 175 د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په شمله نيټه، IEC د ټاکنو پایلې اعالن کړي، چې د ولسمشرۍ د دوو 
مخکښو کاندیدانو تر منځ د دویم پړاو ټاکنو غوښتنه کوي. د دوهم پړاو ټاکني به د مهال ویش سره سم د نومبر په 

۷ مه نيټه ترسره شي.176

ټاکني
د افغانستان ملي پرمختيایي ستراتيژي )ANDS(، د افغانستان تړون د قواعدو په منلو سره، د افغانستان د ټاکنو 
په اړه دوه مشخص سيسټمونه راپيژني.177 جدول 3.2 د دغو موخو په اړه وروستي معلومات، د ۲۰۰۹ کال د 
سپټمبر تر ۳۰مي نيټي سره سم، وړاندې کوي. له دي امله چې د ټاکنو خپلواک کميسيون ټاکني وځنډولي تر څو په 
ټاکنو کې د ډیرو شمير رایه اچونکو برخه اخيستلو ته الره هواره کړي، د ولسمشري او والیتي شوراګانو د ټاکنو 

حقيقي نيټه له هغې نيټې څخه وروسته وه کومه چې په نظر کې نيول شوي وه.178
د ملګرو ملتونو )UN( د سرمنشي له وینا سره سم، دي ټاکنو په افغانستان باندې مثبتي او منفني اغيزي دواړه 

درلودلي. له مثبتو اغيزو څخه یي ځيني په الندې ډ،ل دي: 179
په ټاکنو کې د عامه خلکو برخه اخيسته له لومړنيو توقعاتو څخه ډیره لوړه وه.   •

د ټاکنو لپاره ستراتیژیک لومړیتوبونه

حالت د افغانستان تړون موخې
د بشپړیدلو لپاره ټاکل شوي 

نیټه
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کميسيون به لوړ سپيڅلتوب، وړتيا او 

منابع په اختيار کې ولري چې وکوالی شي ټاکني په مالي لحاظ 
شوني توګه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په همکارۍ تر 

هغه بریده ترسره کړي چې راتلونکي ټاکنو مصارف له خپلو 
منابعو پوره کړي.

د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو 
ټاکني د ۲۰۰۹ کال د اګست په ۲۰مه 

نيټه ترسره شوي

مارچ ۲۰۰۹

د رایي ورکوونکو یو دایمي او ملکي راجسټر به له یوې ملي 
پيژندپاڼي سره تاسيس کړی شي

مارچ 2010نوی راپور نشته

سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، د افغانستان تړون، ۱\۳۱ - ۲\۱\۲۰۰، مخ ۷. 

جدول 3.2

امنيت

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

فساد ضد

جنسي برابري

ظرفيت

د چاپېريال

دولتداري
پرمختيا
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له لوژیستيکي او امنيتي ننګونو سره سره، د ټاکنو خپلواک کميسيون په ټول هيواد کې د رایې اچولو مرکزونه   •
په کاميابي سره پرانيستل، چمتو کړل او په زرګونو کارکوونکي یي مقرر کړل. 

د ټاکنو په منفي اغيزو کې دا الندې شامل دي:180 
د »ویروني کمپاین« چې د طالبانو لخوا په الره اچول شوی وه د دي سبب شو چې په تاکنو کې، په ځانګړي   •

توګه په جنوبي والیاتو کې،  لږ شمير خلک برخه واخلي.
سبب  ناکرارۍ  سياسي  د  دننه  افغانستان  د  درغلۍ(  )احتمالي  نظمي«  »بي  کې  په جریان  ورکولو  درایې   •

شوي. 

د ولسمشرۍ ټاکني
د ټاکنو د خپلواک کميسيون په وینا، د ولسمشرۍ د ټاکنو د رایه اچولو په پاڼه درج شویو ۴۱ کاندیدانو څخه یوازي 
۳۲ هغو یي رایي ترالسه کړي.181 د دغو کاندیدانو له ډلي نه، یوازي ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبداهلل عبداهلل 
د رایو د پام وړ سليزه ترالسه کړي. هر یوه د بري ادعا وکړه.182 د ټاکنو لومړنۍ پایلې څرګندوي چې ولسمشر 

کرزي له په سلو کې له ۵۰ څخه زیاتي رایي ترالسه کړي وي.
د پایلو وروستی اعالن وځنډول شو تر څو د ټاکنو خپلواک کميسيون او د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون د درغليو 
د ادعاوو په اړه پلټنه وکړي. د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په ۱۸مه نيټه، د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون د پایلو د اعالن 
په اړه دري بيلي پریکړي خپري کړي.183 له دغو پریکړو څخه یوي هغې یي د هر کاندید له پاره په لومړنيو پایلو 
کې د ورکړ شویو رایو باندې اغيزه وکړه. دي پریکړي د ټاکنو خپلواک کميسيون ته الرښوونه وکړه چې په پلټنه 

کې د الس ته راغليو معلوماتو په اساس د هر کاندید مشخصي رایي بی اعتباره کړي.184
د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون د پلټني په نتيجه کې الس ته راغليو معلوماتو د ولسمشر کرزي ټولي ترالسه 
کړي رایي تر ۵۰ فيصده راټيټي کړي، کومي چې د هغه د کاميابي لپاره د ټاکنو خپلواک کميسيون ورته اړتيا 
درلودله وګورۍ انځور 3.37.185 د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په ۲۰مه نيټه د ټاکنو خپلواک کميسيون اعالن وکړ چې 
د افغانستان د اساسي قانون له ۶۲ مادي سره سم، د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبداهلل تر مينځ د دوهم پړاو ټاکني د 

نومبر ۷ مي نيټي لپاره په پام کې نيول شوي دي.186

د رایه ورکوونکو شمیر
د ټاکنو خپلواک کميسيون په لومړۍ کې دا آتکل کړي وه چې د نيژدي ۱۵.۳ ميليونه د راي ورکولو وړ افغانانو 

د ټاکل شوي ولسمشر لپاره، کاندید باید د معتبرو 
اچول شویو رایو اکثریت-په سلو کې ۵۰ او یوه 

رایه یا ډیري، ترالسه کړي. که هیڅ یو کاندید 
هم دا اندازه ترالسه نه کړي، د ټاکنو دوهم پړاو 

باید ترسره شي چې باید د لومړي دور نه د شپږو 
اونیو په موده کې عملي شي. یوازي دوه تنه هغه 
کاندیدان چې په لومړي دور کې یي تر ټولو ډیرې 

رایې ترالسه کړي دي کوالی شي په دوهم دور کې 
سیالي وکړي. په دوهم دور کې هر کاندید چې تر 
ټولو ډیري رایي ترالسه کړي د ولسمشر په توګه 

اعالن کیږي. 
www. "،سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون د معلوماتو پاڼه، "ولسمشریزي ټاکني

iec.org.af/assets/PDF/FactSheet/eng/fs4E.pdf وکتل شو 
 .۲۰۰۹\۱۹\۱۰

يادونې: فيصدي د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا په 21 اکټوبر، 2009 اعالن شوي دي.

سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون، مطبوعاتي اعالميه، "د 2009 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنيو پايلو اعالن په اړه" 9\16\2009؛ د ټاکنو خپلواک کميسيون،
"د افغانستان د 2009کال ټاکنې د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو ټاکني"، www.iec.org.af/results/leadingCandidate.html وکتل شو 10\22\2009.

حامد کرزي 
ته ورکړ شوي رايې

49.7%

د ټاکنو د ګټلو لپاره د اړتيا وړ رايې: ٪50 جمع 1 رايه

عبداهللا عبداهللا 
ته ورکړ شوي رايې

30.6%

نورو کانديدانو ته 
ورکړ شوي رايې

19.8%

د ولسمشرۍ ټاکنې: وروستۍ پايلې
د 2 مخکښو او 30 نورو کانديدانو لپاره

انځور 3.37

ډاکټر عبداهلل عبداهلل. )د AP انځور(

اوسنۍ ولسمشر حامد کرزی. )د AP انځور(
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له جملي څخه ۳۸.۷ فيصده خلکو د ۲۰۰۹ کال د اګست په ۲۰مه نيټه رایي ورکړي.187 د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو د 
رایي ورکوونکو اکثریت نارینه ول وګورۍ انځور 3.38.188 د اکتوبر په ۲۱مه د ټاکنو خپلواک کميسيون راپور 
ورکړ چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ۴،۵۹۷.۷۲۷ د اعتبار وړ رایي اچول شوي وي.189 دا ثابتوي چې د کارول 

شوی رایو له جملي څخه ۲۲۵.۳۶۳ )۴.۷ فيصده( هغه یي باطله وي.190

د ولسمشرۍ په تاکنو کې درغلۍ 
له رایو څخه د بکسونو ډکولو او د رایي ورکولو اړوند نورو بی نظميو په اړه شکایتونه د ټاکنو په ورځ پيل 
شول.191 د ټاکنو په اړه د شکایتونو مسوليت د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون )ECC( په غاړه دی، چې یو خپلواک 
هييت دي او پينځه تنه غړي لري او د ټاکنو د درغليو د ادعاوو په اړه پلټني کوي. ۳.۳۹ انځور د ټاکنو د خپلواک 
کميسيون یوه لنډه کتنه وړاندې کوي. د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون د ټاکنو په مهال او د رایو د شميرلو په مهال 
په ټاکنو کې د درغليو په اړه تر ۳۰۰۰ زیات شکایتونه ترالسه کړل. تقریبا ۲۹ فيصده )۸۹۳( د هغوی »د الف 
لومړیتوب« )لوړ لومړیتوب( په توګه طبقه بندل شول، کوم چې که چيري ثابته شي چې  رښتيا دي، په وروستيو 

پایلو باندې به مهمي اغيزي ولري.192 
د درغليو په ادعاوو کې دا الندې شامل دي:193

د رایي اچولو د بکسونو ډکول  •
تر وخت مخکي د مرکزونو تړل  •

له صالحيت پرته د مرکزونو پرانيستل  •
د نابالغو کسانو رایي اچول  •

څو ځله رایه ورکول  •
د بل کس په نيابت سره رایه ورکول  •

د رایي ورکولو د مرکزونو دننه د کاندیدانو د استازیو لخوا کمپاین کول  •
د رایي ورکولو له جریان څخه د کاندیدانو د استازیو منع کول   •

د دي شکایتونو په ځواب کې، د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون د رایي ورکولو په یو شمير مرکزونو کې پلټني او 
څيړني ترسره کړي، او دا نتيجه یي واخيستله چې له ټګيو او درغليو ډکو  فغاليتونو په اړه کافي شواهد شته دی 
چې د پایلو په اړه د پلټني او شميرلو غوښتنه کوي.194 د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په ۵ نيټه، د ټاکنو خپلواک کميسيون 

يادونه: برخه اخيستونکو رايې ورکوونکو په ډله کې، پاتې ٪2.8 د کوچيانو استازيتوب کوي. د کوچيانو لپاره معلومات د جنسيت په اساس په الس کې نشته
سرچينه: UNDP/ELECT, ELECT اووه ورځنۍ،9\8 9-\21\2009، مخ 10.

نارينه ښځينه معلومات نشته برخه نه اخيستونکي

%38.7برخه اخيستونکي

   نارينه: 58.4%
ښځينه: 38.8%

%61.3هغه چې برخه يي نه ده اخيستي

د برخه اخيستونکو او جنسيت په اساس قانونې رايې رايې ورکوونکي

انځور 3.38

د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپلواک صالحیت 
لري چې د ټاکنیزو جرمونو په اړه د شکایتونو په 

اړه فیصله وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د 
کار موده د ټاکنو د پایلو د تصویب څخه ۳۰ ورځي 
وروسته پای ته رسیږي. خو له بله اړخه، د ټاکنو 

خپلواک کمیسیون، د ټاکنو د پروسي مدیریت او 
سمبالښت په غاړه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون 

باید د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړو ته غاړه 
کیږدي. 

سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د ټاکنو قانون،" ۷ او ۵۲ مادې، 
 .۲۰۰۴\۳۱\۵

/www.ecc.org.af/en "سرچينه: د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون، "کميشنران
&index.php?option=com_content&view=article&id=46

Itemid=61، مراجعه در تاريخ 10/17/2009.

د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون

2 ملي غړي، 3 نړيوال غړي

AIHRC او د افغانستان سترې محکمې هر يو يي يو ملي غړی ټاکي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دري نړيوال غړي ټاکي.

جوړښت (ECC) د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون

انځور 3.39
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او د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون خپله پلټنه او د رایي ورکولو تر پوښتني الندې ۳۴۹۸ بکسونو د رایو دوباره 
شميرل پيل کړل.195 

د ټاکنو خپلواک کميسيون د پلټنو لپاره د کتني یو لست جوړ کړ چې د هر بکس د کتني کار آسانه کړي.196 د 
پلټني ټيم اړ وه چې د پارټۍ د اعتباري استازیو او د ټاکنيزو کتونکو په موجودیت کې د رایو هر بکس د فزیکي 
بی تنظيمو د تصدیق په موخه په خپلو سترګو معاینه کړي. تر هري معایني وروسته، د بکسونو محتوي بيرته په 
هغوی کې ځای په ځای کړی شوه، بکسونه بنډ کړای شول، او د سيریل نوي شميره ورته اختصاص ورکړی شوه 
او ثبت کړی شوه.197 د ټاکنو خپلواک کميسيون د پلټني پروسه د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په ۸ مه نيټه بشپړه کړه او 

ترالسه شوي معلومات یي د اکتوبر په ۱۹مه نيټه اعالن کړل.198

د درغلیو په اړه نړیوالې کتني
د نړیوالې ټولني استازي د ټاکنو د پروسي د شفافيت د کتونکو په توګه حاضر وو. د کتونکو په ډله کې نړیوال 
سازمانونه لکه نړیواله ډیموکراسي، ملي دیموکراتيک انستيتيوت، د اروپایي ټولني د ټاکنو د کتونکو مشن، په 
اروپا کې د امنيت او همکارۍ لپاره سازمان )OSCE(، د ټاکنو د مالتړ ټيم، او د افغانستان د آزاد او منصفانه 

ټاکنو موسسه )FEFA( شامل دي.199
د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو د پایلو د راغونډولو لپاره، د شميرني ملي مرکز په کابل کې تاسيس کړ. د 
ټاکنو تر ورځ مخکي، د ټاکنو خپلواک کميسيون د دي مرکز دوره وکړه او ليدونکو ته یي لنډ معلومات ورکړل. 
UNDP/ELECT اټکل کوي چې د ټاکنو تر ورځ مخکي څو اوونيو کې، هره ورځ نيژدي ۴۰ برخه لرونکو-او 
همدا رنګه له ۵ تر ۱۰ کسه د ټاکنو د کتونکي یا د کاندیدانو استازي چې د رایو د شميرلو د پروسي د کتلو او 
څارني لپاره به حاضر وی- له دي مرکز څخه ليدنه کوله.200 د ټاکنو د خپلواک کميسيون لخوا د کتونکو په اړه 
ورکړ شوي راپور کې د کورنيو کتونکو ۲۱ ډلي، د نړیوالو کتونکو ۳۰ ارګانونه، د ملي رسنيو ۵۱ ارګانونه، 
۱۴۹ د رسنيو نړیوالي اداري، او ۳۱ سياسي ډلي شامل دي.201 د OSCE د ټاکنو د مالتړ ټيم استازي، او د 

ولسمشرۍ څلور مخکښ کاندیدان هم اکثر وختونه له مرکز څخه ليدنې کولي.202 
په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت، چې د یوه کتونکي په توګه یي د ټاکنو پروسه له نيژدي څخه څارله، دا 
خبره درک کړه چې "ډیر شمير د درغليو په خالف ميکانيزمونه چې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له لوري او 
UNDP په مالتړ تر کار الندې نيول شوي وه، له نړیوالو معيارونو سره سم غښتلي او قوي وه،" خو دا هم واضح 
شوه چې د دي ميکانيزمونو ډیر یي د ټاکنو په ورځ په شدیده توګه محدود کړي شوي وه. د دي محدودیتونو څخه 

ځيني یي په الندې توګه دي:203
کمزوری امنيت   •

د ښځينه کارکوونکو لږوالی  •
پراخه بی سوادي   •

د رایه ورکوونکو تهدیدول  •
د متحده ایاالتو د بهرنيو چارو محکمه )DoS( د ټاکنيزو شکایتونو د کميسيون لخوا د هغوی د درغليو د تحقيقاتو  
په وړتيا باندې خپل اعتماد او باور څرګند کړ او دا چې هغوی به د رایو له وروستي شميرني څخه د درغليو پاتي 

شوي لري کړي.204

د ښځو ګډون
د ولسمشرۍ لپاره د ۴۱ کاندیدانو له ډلې څخه، یوازي دوه ښځې وي. ډاکټر فنا فروزان او ښاغلې شهال عطا.205 
یوې هم انتخابي مقام نه درلود او نه هم له کومې ډلې سره تړلې وي؛ دواړه خپلواکې کاندیدانې وي. ډاکټر فروزان، 
د افغانستان د هورانوردي د پخوانې وزیر عبدالرحمان کونډه، د بلخ والیت څخه ده او جراحه ده.206 شهال عطا د 

ارل ډبلیو ایکینبري، د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو 
سفير، ښي خوا ته، له ریچارډ سي هالبورک، د افغانستان او 
پاکستان لپاره د متحده ایاالتو ځانګړی استازی، په منځ کې، 
په کابل کې د ټاکنو د خپلواک کميسيون له دفتر څخه د خپلې 

کتني په جریان کې د رایې ورکوونکو ليست ته ګوري. )د 
AP انځور(
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کندهار ده او د مشرانو په جرګه کې څوکۍ لري.207 
د UNDP/ELECT د څرګندونو مطابق، ښځينه کاندیدانو راپور وکړ چې هغوی په کافي اندازه د رسنيو 
پاملرنه له ځانه سره نه درلوده او د مهمو کاندیدانو په توګه نه شميرل کيدلي.208 د ملګرو ملتونو د جنسيت څانګې 
او د عامه خلکو ته د پيغام رسولو ریاست )د جنسيت څانګې( هم راپور ورکړ چې ښځينه ژورناليستاني د رایي 
ورکولو له مرکزونو څخه منع شوي وي، په داسي حال کې چې نارینه ژوناليستانو ته همدي مرکزونو ته د ننوتلو 

اجازه ورکړ شوي وه.209
که څه هم د ټاکنو د خپلواک کميسيون د جنسيت څانګې د ښځو لپاره د رایې ورکوونکو د زده کړي سيمينارونه 
جوړ کړي وه، د ښځينه رایي ورکوونکو ګډون کمزوری وه. د جنسيت د څانګې د څرګندونو په اساس، ډیر شمير 
ښځو رایې ورکوونکو له خپلو کورنيو او یا هغو خلکو څخه چې د رایې ورکولو په مرکزونو کې حاضر وو 

الرښوونې ترالسه کړي چې څه ډول خپلې رایې واچوي.210 
کميسيون  خپلواک  ټاکنو  د  او  څانګې  جنسيت  د  مطابق،   UNDP/ELECT د  کې،  مياشت  په  جوالی  د 
کميشنران د یوې جلسې کوربه ول چې داسي ستراتيژې جوړه کړي چې ښځي د بدنې تالشي کوونکو په توګه 
او یا د رایې ورکولو د کارکوونکو  په نورو موقتي ځایو کې د ټاکنو لپاره کار وکړي. په برخه اخيستونکو کې 
د ښځو چارو د وزارت، د کليو د پراختيا وزارت او د کورنيو چارو د وزرات استازي، د ملګرو ملتونو لخوا د 
ښځو د پرمختګ پانګه، د متحده ایاالتو د نړیوالې پراختيا اداره )USAID(، د ښځو سيمييزي ډلې، او نړیوالې 

اداري شاملي وي.211 
د ملګرو ملتونو د جنسيت څانګې هغه ننګونې په ګوته کړي چې باید په هغوې بریالي شي تر څو په راتلونکو 

ټاکنو کې د ښځينه ګډون کوونکو ونډه ښه کړای شي:212
ښځي د سياسي پروسي په اړه ال پراخ پوهاوي ته اړتيا لري. ډیرو نالوستو ښځو د نارینه وو په نظریو او د   •

رایې ورکولو په مرکزونو کې د نورو په مشوره باور کاوه.
د ښځينه کاندیدانو د امنيت لپاره د ال بشپړ پالن جوړولو اړتيا ليدل کيږي. پالن جوړونه باید تر مخکې ترسره   •

شي، نوره زده کړه باید ورکړی شي، او نور ساتونکي باید وټاکل شي.
د ټاکنو د خپلواک کميسيون او د رایې اچونې د ښځينه کارکوونکو غړیو لپاره د امنيت اړوند د وخت له   •

مخکې خطر سيستم د جوړولو اړتيا ليدل کيږي.
د رایې ورکوونکو د ثبت کولو کارتونه باید د ښځو انځورونه ولري، تر څو د ټګي مخنيوی وشي.  •

د رایې ورکوونکو د تفصيالتو په اساس د معلوماتو ټولونه نور ښه کولو ته اړتيا لري، او دا کيدای شي دي   •
خبرې ته اړ باسي چې دا معلومات څنګه کيدای شي په ال بشپړه توګه راغونډ کړی شي.

له مهمو وزارتونو سره چې ښځي مقرروي )د ښځو چاري، روغتيا، او ښوونې او روزنې وزارتونه( د تړون   •
د یوه برخه باید وليکل شي چې د هغوی ښځينه کارکوونکو ته دا الره اسانه کړي چې د رایې ورکولو په 

ورځ د رایې ورکولو په مرکزونو کې کار وکړي.

د ټاکنو امنيت
د ټاکنو خپلواک کميسيون په ټاکنو کې د امنيت نشتوالي د یوي مهمې اندیښنې په توګه پيژني.213 د دفاع محکمې 
راپور ورکړ چې د طالبانو لخوا چې د ټاکنو پروسه د افغان رایه ورکونکو د ویرولو او تهدیدولو له الري ګډوډه 
کړي، د رایې ورکوونکو په شمير باندې ډیره ناوړه اغيزه کړي وه.214 د امنيت ستونزمن چاپيریال ټاکنې له څو 

اړخونو اغيزمنې کړي: 
د ټاکنو خپلواک کميسيون یي اړ کړ چې د رایې ورکولو د ځایونو هغه شمير چې کوالی شوای پرانيستل شي،   •

را کم کړي.215 
رایه ورکوونکي یي په کورونو کې ایسار کړل.216  •

هیڅ ښځینه کاندیدې هم تر ۱ فیصد ډیري اعتباري 
رایې ترالسه نه کړي- ډاکټر فروزان فنا نیژدي 

۲۱۵۱۲ رایي ترالسه کړي )۰.۵ فیصده(، او آغلې 
شهال عطا نیژدي ۱۰۶۸۷ رایي ترالسه کړي )۰.۲ 

فیصده( 
سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون"د افغانستان د ۲۰۰۹ کال ټاکني، د ولسمشرۍ او 
www.iec.org.af/results/leadingCandidate. "،والیتي شوراګانو ټاکني

html وکتل شو ۱۰\۱۴\۲۰۰۹.  

نه پاک کیدونکي رنګ د یوې افغاني ښځې ګوته رنګ کړي 
ده، وروسته له هغه چې هغې خپله رایه د رایې اچونې په 

مرکې کې واچوله. )د یوناما انځور، جواد جاللي(
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د کاندیدانو د دي وړتيا مخنيوی یي وکړ چې په ټاکنو کې ودریږي او په آزادانه توګه کمپاین وکړي.217  •
د ټولنو او سوله ایيزو غونډو خپلواکې یي محدوده کړه، هغه ننګونې یي څو ځله ستري کړل چې ښځې د   •

ټاکنو په پروسه کې د ګډون لپاره ورسره مخ دي.218

د ټاکنو خپلواک کميسيون، د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( او نړیوالو ځواکونو سره په نيژدي همکارۍ 
سره دنده ترسره کړه چې رایې ورکوونکي، د ټاکنو خپلواک کميسيون کارکوونکي، کتوونکي، او د کاندیدانو 
استازي په امنيت سره د رایې ورکولو مرکزونو ته السرسې لري.219 د افغانستان ملي پوليس )ANP(، او په ځينو 
حاالتو کې، د سيمې خلکو، د رایې ورکوونکو لپاره اضافي امنيت برابر کړ.220 د دفاع وزارت له وینا سره سم، له 
۱۶۰.۰۰۰ څخه ډیرو پوليسو او سرتيریو د رایې ورکولو د مرکزونو د ساتنی، او د سفري الرو د ګزمي له الري 
د افغان رایه ورکوونکو لپاره امنيت تامين کړ.221 د مشترک امنيت انتقالي قوماندي - افغانستان )CSTC-A( تر 
ټاکنو مخکې افغان ملي پوليسو ته د څو اضافی اوونيو لپاره زده کړه ورکړه.222 د دفاع وزارت له وینا سره سم، 
نړیوال امنيتي مرستندوی ځواک )ایساف( او د متحده ایاالتو پوځونه-افغانستان )USFOR-A( دا ټاکنې خپلې 

اصلي مشن وګرځاوه او له خپل افغان ملګرو سره یي له نيژدي دنده ترسره کړه.223
نړیوالې ټولنې همدا رنګه هغه امنيتي ننګونې په ګوته کړي چې ټاکنو د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 
ته متوجه کړي. د بيلګې په توګه، د دفاع محکمې راپور ورکړ چې بریتانيا ۷۰۰ اضافي سرتيري وليږل تر څو 
په ټاکنو کې مرسته وکړي، هنګري ۴۰ نور سرتيري ورکړل، او یونان دوه اضافي ۲۰ کسيزه روغتيایي ټيمونه 

زیات کړل.224  

امنیتي پیښې
د UNDP/ELECT په وینا، د ټاکنو په ورځ تر ۱۰۰ ډیري خونړۍ پيښې واقع شوي.225 د افغان ملي پوليسو 
اتلس غړي ووژل شول او ۲۷ نور ژوبل شول. دیرش ملکي کسان ووژل شول او ۳۱ ژوبل شول.226 د پيښو ډیر 

شمير یي د راکټ او بمونو حملې وي او افغان رایه ورکوونکې یي نيغ په نيغه نه په نښه کول.227 
UNDP/ELECT راپور ورکړ چې د ټاکنو د ورځي د تارتریخوالي لوړه شوي سطحې جغرافيایي ویش 
په کندز، کندهار، خوست، کونړ او ننګرهار کې د تاوتریخوالي مخکنيو کتنو سره یو شان وه، لکه چې په انځور 
3.40 کې ښودل شوی دی. له ټاکنو سره اړوند پيښې د ټاکنو له ورځي وروسته هم دوام درلود، او د رایې ورکولو 
په مرکزونو او د موټرو په کاروانونو د یو شمير بریدونو راپور ورکړ شو، تر څو د رایو بکسونه له مينځه یوړل 

شي یا د ټاکنو د خپلواک کميسيون کارکوونکو څخه غچ واخلي. 228
د UNDP/ELECT د وینا مطابق، د داسي پيښو ادعاوي چې ملکي خلک په نښه کوي-د تښتولو، وژلو او 
تهدیدلو په شمول- په ټول هيواد کې پيښي شوي. د ګوتو د پري کولو اخطارونه چې په نه پاکيدونکي رنګ سره 
نښه شوي وي-چې دا ښکاروي چې دي کس رایه ورکړي ده- راپور ورکړ شو، او همدا رنګه د ویرولو په موخه 

د ډیرو نورو تخيلي پيښو راپور ورکړ شو.229 
په ځينو والیاتو )لکه فاریاب، نورستان، ارزګان، او وردک( کې د رایي بکسونو د والیاتو مرکز ته انتقالول 
یو ډیر ستونزمن کار وه، UNDP/ELECT راپور ورکوي. ځيني د ليږدولو موټرونه تر برید الندې راغلل او 

د رایي بکسونه له مينځه یوړل شول.230

د والیتي شوراګانو ټاکني 
د ۲۰۰۹ کال د سپټمبر په ۲۶مه نيټه، د ټاکنو خپلواک کميسيون د افغانستان له ۳۴ والیاتو څخه د ۳۰ والیاتو د 
والیتي شوراګانو د ټاکنو لومړني پایلي اعالن کړي.231۳۳۳۹ کاندیدان او ۴۲۰ څوکۍ وي؛ ۲۵۱ سړیو او ۱۰۶ 
ښځو څوکۍ وګټلي.232 د پاته والیاتو - پکتيکا، ننګرهار، کندهار، او غزني- کې د ټاکنو پایلې د ۲۰۰۹ کال د 

يادونه: په ټاکل شويو والياتو کې تاوتريخوالی روښانه کوي، خو د هغه ټول راپور
ورکړل شوي پيښي او بريدونه چې د ټاکنو په ورځ رامنځ ته شول، شامل نه دي.
سرچينه: ملګري ملتونه، د سرمنشي راپور، ”د افغانستان وضعيت او په نړيواله

سوله او امنيت د هغې اغيزي" 9\22\2009. مخ 8. 

  

 

د ټاکنو په ورځ د جغرافيايي تاوتريخوالي ويشنه

مخ په زياتيدونکي
تاوتريخوالی شته دی 

انځور 3.40
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دولتداري

اکتوبر تر ۲۱ مې نيټي پورې نه وي اعالن شوي. د دفاع وزارت د وینا په اساس، د والیتي شوراګانو د ټاکنو په 
پروسه کې له مهمو ننګونو څخه یو یي د کاندیدانو ډیر زیات شمير وه چې د هرې څوکۍ لپاره یي مقابله کوله، 
چې په بی ساري توګه لویي د رایي ورکولو پاڼې منځ ته راوستلي کومې چې احتمااْل د رایي ورکوونکو لپاره په 

هغوی باندې پوهيدل سخت وه.233 

د چوکیو ویش
په والیتي شورا کې د چوکيو شمير د هر والیت د نفوسو په اساس ټاکل کيږي.234 د افغانانو د نفوس د غونډیدلو 
تر ټول ستر ښار کابل دی، او ورپسي بلخ، غزني، هرات، او ننګرهار دي. انځور 3.41 د ۲۰۰۹ کال په ټاکنو 

کې د والیتي شوراګانو د چوکيو ویش ښکاروي. 

ترکمنستان

ازبکستان
تاجکستان

پاکستان

ايران

چين

پکتيکا
9

خوست
9

تخار
15

بدخشان
15

 َبغالن
15

باميان
9

فارياب
15

وردک
9

کونړ
9

کندوز
15

نورستان
9

ننګرهار
19

َفراه
9

نيمروز
9 هيلمند

15 کندهار
15

ارزګان
9

زابل
9

غور
15

غزنی
19

 بلخ
19

بادغيس
9

پنجشير
9

کاُبل
29

کاپيسا
9

پکتيا
9

لوگر
9

َلغمان
9

جوزجان
9

پروان
15

سر ُپل
9

هرات
19

دايُکندی
9

سمنګان
9

  يادونه: د والياتو د نفوس لړۍ د ټاکنو د خپلواک کميسيون لخوا د راپور ورکړ شويو معلوماتو له مخې دي.

   سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون، "د واليتې شوراګانو لپاره د چوکيو ويش" www.iec.org.af/SubContent.asp?sect=4&Page=seatallocation, وکتل شو 10\14\2009.

      

 

د واليتي شوراګانو لپاره د چوکيو ويش

د واليت نفوس

تر 500،000 لږ

500،000 تر 1 ميليون

1 ميليون تر 2 ميليون

2 ميليون تر 3 ميليون

تر 3 ميليونه ډير

انځور 3.41
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دولتداري

۳.۴۲ انځور  د والیتي شوراګانو په ټاکنو کې د رایي ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو شمير په ګوته کوي. هره 
شورا د ۹ او ۲۹ ترمينځ چوکۍ لري.235 په هره شورا کې، د چوکيو ۲۵ په سلو کې برخه د ښځينه کاندیدانو لپاره 
ځانګړي شوي ده. سړي او ښځي یو له بل سره سيالي کوي، خو که چيرې په کافي اندازه ښځي په هر والیت کې 
ځانګړي شوي چوکۍ و نه ګټي، دا چوکۍ ښځينه کاندیدانو ته ورکول کيږي تر څو دا ډاډ ترالسه شي چې په قانون 
کې د هغوی له پاره ځانګړي شوي چوکۍ د ښځو لخوا نيول کيږي.236 د ارزګان او کندهار په استثنا، په ټولو 

والیاتو کې په کافي اندازه ښځينه کاندیداني وي چې د ښځو لپاره ځانګړي شوي چوکۍ ډکي کړي.237 

ترکمنستان

ازبکستان تاجکستان

پاکستان

ايران

چين

پکتيکا
69

خوست
38

تخار
143

بدخشان
113

َبغالن
193

باميان
94

فارياب
85

وردک
41

کونړ
57

کندوز
124

نورستان
32

َفراه
34

نيمروز
32 هيلمند

54

ارزګان
26

زابل
33

غور
75

بلخ
138

بادغيس
47

پنجشير
51

کاُبل
524

کاپيسا
54

لوګر
48

َلغمان
60

جوزجان
74

پروان
115

سر ُپل
59

هرات
184

دايُکندی
89

سمنګان
70

کندهار

غزنی

ننګرهار

پکتيا

د واليتي شورا د رايې ورکولو په پاڼه باندې کانديدان

0–50

51–100

101–150

151–200

201+

په الس کې نشته

يادونه: په غزنې، کندهار، ننګرهار او پکتيکا د واليتې شوراګانو د ټاکنو په اړه د معلوماتو راپور نه دی ورکړل شوی.
سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون، "د واليتي شوراګانو وروستۍ نا تصديق شوي پايلې"www.iec.org.af/results/Provincial/resultsVoteOrder.html, وکتل شو 10\14\2009
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دولتداري

د والیتي شوراګانو په ټاکنو درغلۍ 
د والیتي شوراګانو په ټاکنو کې، د رایي ورکوونکو د درغليو ادعاووي لکه د بکسونو ډکول او بډي ورکول 
وشوي، خو کتونکو ونشوای کړای چې کره شواهد د داسي ادعاوو په مالتړ کې پيدا کړي. د والیاتو د ټاکنيزو 
شکایتونو کميسيون )PCC( د ټاکنيزو شکایتونو کميسيون )ECC( د الحاقي استازي په توګه دنده ترسره کوي 
چې په هر والیت کې د ټاکنيزو درغليو ادعاوو ته ځواب ووایي.238 هر هغه څوک چې قانوني عالقه لري او 
هغه ادعا کوي چې د ټاکنو قانون تر پښو الندې شوي دی، کوالی شي له ECC او PCC سره خپل شکایت ثبت 

کړي.239

د رایې ورکوونکي زده کړه
تر ټاکنو مخکې، ملکي روزونکو د ټاکنو د کړنالري په اړه د رایي ورکوونکي د پوهاوي په اړه کار وکړ. د افغاني 

رسنيو مرکزونو په ټول هيواد کې کمپاینونه او د ټاکنو خبرونه تر پوښښ الندې راوستل. 

کمپاین چلول
د ولسمشرۍ او والیتي شوراګانو د ټاکنو له پاره د کمپاین چلولو وروستۍ رسمي ورځ د ۲۰۰۹ کال د اګست 
۱۷مه وه.240 د رایي ورکولو لپاره د افغانانو د هڅولو لپاره، د ټاکنو د خپلواک کميسيون تر ۱۶۰۰ زیات ملکي 
روزونکو تر ټاکنو مخکې ټول هيواد ته سفرونه وکړل، معلومات یي توزیع کړل، چې په هغوی کې د رایي ورکولو 
د مرکزونو ځایونه هم شامل دي. د صحني ګرځنده ټيمونو په دوو ژبو )پښتو او دري( له ۳۴ والیاتو نه په 24 

والیاتو کې روزنيز پرواګرامونه ترسره کړل، لکه چې په انځور 3.43 کې ښودل شوي دي.241

ترکمنستان

ازبکستان
تاجکستان

پاکستان

ايران

چين

پکتيکا

لوګر

خوست

تخار
بدخشان

َبغالن

باميان

فارياب

وردک

کونړ

پکتيا

سمنګان

کندوز

نورستان

ننګرهار

Fَفراه

نيمروز هيلمند
کندهار

ارزګان

زابل

غور

غزنی

بلخ

بادغيس
پروان

َلغمان

پنجشير

هرات

دايُکندی

جوزجان

سر ُپل

کاُبل

کاپيسا

سرچينه: د UNDP/ELECT, ELECT اووه ورځنۍ، 9\1 – 9\7\2009، مخ 3.

د صحنې د ګرځنده ټيمونو حضور

مدني روزنه: د صحنې ګرځنده ټيمونه

انځور 3.43
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د دریو مياشتو مهم ټکي

د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اساس، په داسي یوه هيواد کې د 
ټاکنو سرته رسول چې په شخړو کې ښکيل وي، او ضعيفه اداره، ضعيف 

انفراسټرکچر، د نالوستي لوړ نرخ، او د ولسمشرۍ ۴۱ کاندیدان ولري، 
له ډیرو اړخونو یو له ننګونو او ستونزو ډک کار دي.242 دا دري مياشتنې 

راپور هغه آمادګې  او ننګونې تر بحث الندې نيسي چې د افغانستان 
اسالمي جمهوري دولت د ۲۰۰۴/۲۰۰۵ او ۲۰۰۹ کال د ټاکنو په تياري 

کې ورسره مخ وه. په دي ننګونو کې د رایې ورکوونکو ثبت کول او رایې 
اچول، امنيت او درغلۍ شامل دي.

ثبت شوي او اچول شوي رایي
په ۲۰۰۴ او ۲۰۰۵ کال د رایې ورکوونکو د ثبت کولو فعاليتونو ونشو 
کړای چې رایې ورکوونکوي یوه ځانګړي ولسوالي یا د رایې ورکولو 

مرکز ته راجع کړي او په دي توګه د رایې ورکوونکو شمير د وړاندوینې 
وړ نه وه.243

د ۲۰۰۴/۲۰۰۵ کال د ټاکنو تیاري 
د ۲۰۰۴/۲۰۰۵ کال ټاکنو لپاره، د رایې ورکوونکو ثبتول په دوو مرحلو 

کې بشپړ شو او نتيجه یي د اټکل ۱۰.۶ ميليونو ثبت شوي رایي ورکوونکو 
وه.244 د دي لپاره چې احتمالي راېې ورکوونکوي د ثبت کولو او د ټاکنو د 
 )JEMB( پروسي په اړه وروزل شي، د ټاکنو د سمبالښت مشترک هييت
عامه خلکو ته د پيغام رسولو دفتر پرانيست.245 عامه خلکو د پيغام رسولو 

دفتر د عامه معلوماتو څانګه هم درلودله، چې د رایې ورکوونکو د ثبت 
او د ټاکنو د پروسي په اړه یي معلومات خپرول. عامه خلکو ته د پيغام 

رسولو هڅي داسي ابتکارونه په کار راوستل لکه تنظيم شوي مارشونه او 
د رسنيو لپاره پروګرامونه تر څو په ټاکنو کې د ښځو د ګډون په ارزښت 

خلک پوي کړي.246

د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو تیاري 
د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو لپاره، د رایي ورکوونکو ثبتول په څلور مرحلو کې 

ترسره شو چې نتيجه یي د اټکل ۴.۴ ميليونو نوي ثبتونو وه. د ۲۰۰۹ کال 
د رایې ورکوونکو د ثبت کولو معلومات نوي ثبت شوي کسان ځانګړو 

والیتي مرکزونو سره وصل کړل، چې په دي توګه د رایي ورکوونکو د 
شمير په اړه ښه وړاندوینه کيدای شي.247 د ټاکنو د خپلواک کميسيون له 
راپور سره سم، تر ۱۶۰۰ زیات ملکي روزونکو د هيواد ګوټ ګوټ ته 

سفرونه وکړل او معلومات یي توزیع کړل، چې په دي کې د رایې ورکولو 

د مرکزونو د ځایونو په اړه معلومات هم وه.248 

د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو نتیجه
که څه هم نوي رایي ورکوونکي په ځانګړو والیتونو پوري تړل شوي وه، 
نرمو کړنالرو له دي سره مرسته وکړه چې په څو ځایونو کې ثبت شي او 
غيرقانوني رایي ورکوونکي ثبت شي. تر قانوني رایي ورکوونکو د زیاتو 
رایي ورکوونکو ثبت کول د ټاکنو په اعتبار او باوري کيدلو باندې ناوړه 
اغيزي درلودي.249 د ښځينه ثبت شویو رایي ورکوونکو یو غير معمولي 

لوړ شمير راپور ورکړ شو او هغه په نا امنه او په فرهنګي توګه وروسته 
پاتي والیاتو کې. د ټاکنو چارواکو د ښځينه ثبت شویو رایي ورکوونکو دا 
لوړ شمير د "نيابت رایي ورکول" په توګه تعبير کړل، کوم چې د درغلۍ 
یوه طریقه ده چيرې چې سړي په دودیزه سميو کې د خپلو کورنيو د ښځو 

په ځای رایي ورکړي.250

امنیت
د افغانستان امنيتي چاپيریال له ۲۰۰۴/۲۰۰۵کال ټاکنو راهيسي د پام 

وړ خراب شوي دی، چې احتمااْل د ټاکنو په پروسه باندې ناوړه اغيزي 
ولري.251

 
د ۲۰۰۴/۲۰۰۵ کال د ټاکنو تیاري

د ۲۰۰۴/۲۰۰۵ کال ټاکنو لپاره، د امنيت عمومي موخي د ټاکنو د 
کارکوونکو ساتنه، د JEMB د ځایونو امنيت، او د ترانسپورت او د 
حساسو رایو د شميرلو لپاره د امنيت تامينول وو.252  متحده ایاالتو په 

سلګونو اضافي سرتيري سيمو ته وليږل تر څو په افغانستان کې ځای شوي 
۱۸۰۰۰ سرتيري تقویه کړي. اروپایي هيوادونو لکه اسپانيا او ایتاليا ۲۵۰۰ 
نور اضافي سرتيري د نړیوال د امنيت مرستندویه ځواک )ایساف( له الرې 

ورکړل.253 د متحده ایاالتو لخوا روزل شوی د افغان ملي اردو او افغان 
ملي پوليس ځواکونو هم د ټاکنو د امنيت په مشن کې ټاکونکي رول درلود.

د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو تیاري
د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو لپاره، د مخ په خرابيدونکي امنيتي چاپيریال په ځواب 
کې ډیر نوي امنيتي اقدامات عملي کړی شول. په افغانستان کې د اورپایي 

ټولنې د پوليسو مشن د افغانستان ملي پوليسو ته د ټاکنو په وخت کې د امنيت 
ساتلو په اړه، چې د بشر په حقوقو یي ځانګړي تاکيد کاوه، روزنه ورکړه. 
د امنيتي هڅو په ادامه، مشترک امنيتي پالن جوړولو ګروپ تاسيس کړی 

د ټاکنو تياریاني او ننګونې



83د متحده ایاالتو د ګانګرس لپاره راپور  I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹

د دریو مياشتو 

سرچينې: د ټاکنو خپلواک کميسيون, ”مرحلې او ګرځنده تازه مهالونې,“ www.iec.org.af/subContent.asp?sect=4&page=phases, وکتل شو 10\20\2009 ; د ټاکنو خپلواک کميسون, ”مهمې نيټې,“ 
,www.ecc.org.af/en/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=65 “,وکتل شو 10\20\2009; د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون, ”احصايي ,www.iec.org.af/subContent.asp?sect=4&page=keydates

وکتل شو UNDP/Elect ;2009\20\10, ”پس منظر,“ www.afghanelections.org/index.php?page=en_Background, وکتل شو 10\19\2009.
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 26 جوالی:

 د ټاکنو د سمبالولو ګډ 
هييت جوړ شو.

 9 اکټوبر:
حامد کرزی ولسمشر 

وټاکل شو

 18 سپتمبر:
واليتي شوراګانو ټاکنې

2005 ـ 2006: 
انتقالي دوره

 
ډيسمبر-اګست:

د 2004 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو
لپاره د رايې ورکوونکو ثبت کول

6 اکتوبر - 2 فبروری:
 

د 2009 کال د 
ولسمشرۍ د ټاکنو

لپاره د رايې ورکوونکو ثبت کول

 20 آگست:
د رايې ورکولو ورځ

د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون 9-5 اکتوبر:
د درغليو پلټنه کوي

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

د افغانستان د ټاکنو مهمې پيښې

شو تر څو د هغو ادارو تر مينځ چې د ټاکنو په جریان کې د امنيت تامينولو 
مسوليت په غاړه درلود، د مشترکي او همغږي امنيتي پالن جوړولو 

امکانات برابر کړي.254

د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو نتیجه
د ټاكنو د مركزونو د خوندیتوب لپاره د ټاكنو د خپلواك كمېسيون د هڅو 
سره سره د ټاكنو په ورځ امنيت یو لوى گواښ و. د ۲۰۰۹ كال د ټاكنو 
لپاره ننگونې، تښتونې او د ټاكنو د كمېسيون د چارواكو، څاروونكو او 

كاركوونكو وژنې ستر گواښونه وو.255 

د درغلیو مخنیوى 
د وړتيا نه درلودل، محدود امنيتي تدابير، د ټاكنو په پروسې كم پوهاوى د 

ټاكنو په اعتبار منفي تاثير كوي.256

د ۲۰۰۴/۲۰۰۵ کال د ټاکنو تیاري
د ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ كال په ټاكنو كې د ټاكنو گډ كمېسيون د درغليو 

دمخنيوي لپاره یو لړ اقامات كړي وو، چې په كې دنه ورانېدونكي رنگ 
كارول او د رایې په كارت كې سورى كول، رایه وركوونكي رایه وركونه 

جوته ول.257

د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو تیاري
د ۲۰۰۹ كال ټاكنې د درغليو نه د ژغورنې لپاره یو لړ شرایط لكه د ټاكنو 

د شكایتونو د كمېسيون جوړول او د سياسي حقوقو د څار ادارو ته دكار 
وركولو اجازه وركول وو. د شكایتونو كمېسيون د كاندیدانو د قانونمندۍ 

سره د تړلو ټولو ننگونو او ټاكنيزې پروسې مسؤوليت په غاړه درلود.258 

د افغانستان د بشري حقونو خپلواك كمېسيون د یوناما په ملتيا د امنيتي 
ستونزو له كبله په تلو راتلو محدودیتونه او دښځو ستونزې ثبټ كړي.259 

د ۲۰۰۹ کال د ټاکنو نتیجه
د ټاكنيز چاپيریال د خوندي كولو په موخه د ملگرو ملتونو سرمنشي د 

راپور له مخې د ټاكنو د شكایتونو كمېسيون ته د غلطو رایپاڼو او نورو 
درغليو د ټاكنو د پروسې سره اړوند چې په كې د ټاكنو د ورځې درغلۍ 

هم په كې شاملې دي، داراښيي.260

السته راغلې پایلې
د ۲۰۰۵ كال د ټاكنو وروسته ټولې هغه هڅې چې د ټاكنو د كمېسيون 

اړتياوې په سختۍ سره پوره كړل شوې.261 اگر چې دتېرو ټاكنو پر مهال 
اړتياوې په نخښه شوي، ليكين د ټاكنو لپاره ډېرې محدودې تياریانې 

وشوې. ډېر مسایل لكه د امنيتي اړتياوو جاج اخيستل، د سرشمېرنې سرته 
رسول او د رایه وركوونكو ثبتولو ته پام ونشو.262 

د ټاكنو په اړه د سيګار د یو راپورله مخې د نړیوالو مشاورینو د هڅو 
سره سره د شكایتونو كمېسيون د كاركوونكو د كاري وړتيا د لوړولو او 
نورو اړینو اقداماتو د كولو لپاره هيڅ پروگرام جوړ نه كړو.263 په خپلو 
پښو باندې دودرېدو په الر كې د ټاكنو كمېسيون د یو لړ مهمو ستونزو 

سره مخ دى. د سيګار پلټنه راپور د تخنيكي چارو د ښۀ پرمخ بيولو او په 
راتلونكي كې په نړیوالو د انحصار د كمولو لپاره د ټاكنوخپلواك كمېسيون 

ته دكاركوونكو د وړتيا د لوړولو وړاندیز كړى.264
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د رسنیو پوښښ
د افغانستان رسنيو د ولسمشرۍ د کمپاین چلولو په جریان کې د بحث له پاره مسالي وړاندې کړي، او افغانانو ته یي 
د کاندیدانو په اړه معلومات ورکړل.265 د ټاکنو خپلواک کميسيون د ټاکنو د رسنيو کميسيون )EMC( جوړ کړ چې 
په رسنيو کې په انصاف سره راپور ورکول او د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین په جریان کې د رسنيو لخوا پوښښ 
ورکول تر څارنې الندې ونيسي.EMC 266 همدا رنګه د ولسمشرۍ ګردی ميزونه او بحثونه تنظيم کړل، له ټاکنو 
مخکې او وروسته یي مطبوعاتي کنفرانسونه په الره واچول تر څو د ټاکنو د فعاليتونو په اړه اوسمهالوني وړاندې 

کړي.267 انځور 3.44  د ټاکنو په اړه د EMC د مسؤليتونو په اړه معلومات وړاندې کوي.

د ټاکنو تر ورځ وړاندې پوښښ
د ۲۰۰۹ کال د جوالی له ۱۶مې نيټې څخه، EMC د هر سياسي کاندید د پوښښ د فيصدي په اړه راپور ورکول 
پيل کړل. د ټاکنو خپلواک کميسيون غوښتنه لرله چې رسنۍ له EMC سره همکاري وکړي او د الندې مسالو په 

اړه د خلکو په پوهاي کې مرسته وکړي:268
د رایې ورکولو اهميت  •

د کاندیدانو کړنالرې  •
د کمپاین اصلي مسالې  •

په ټاکنو کې څه ډول برخه واخلو   •

د UNDP/ELECT له وینا سره سم، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، د کورنيو او بهرنيو چارو د 
وزاتونو له الري، تر ټاکنو مخکې د هر ډول تاوتریخوالي په رسنيو کې خپرول منع کړل.269 تر ټاکنو ۴۸ ساعته 
مخکې او د رایې ورکولو د ورځي په جریان کې، د قانون له مخې رسنۍ د هر ډول سياسي فعاليت په اړه د راپور 
ورکولو څخه منع دي. په دي مخنيوي کې د نظریاتو د سروي د نتایجو خپرول یا چاپول، یا لومړنۍ رایې شميرل 
شامل دي.EMC 270 د رسنيو د خاموشۍ په دوره کې د اګست په ۱۸مه او ۱۹ مه نيټه د رسنيو فعاليتونه تر څارنې 

الندې ونيول، او همدا رنګه د ټاکنو په ورځ د سهار له ۷ بجو څخه د ماښام تر ۸ بجو پوري.271

دټاكنو د ورځې د پېښو منعكس كول
د UNDP/ELECT د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملگرو ملتونو سياسي دفتر وړاندیز كړى وه چې د 
افغانستان دولت د ټاكنو د ټولو اړخونو د منعكسولو لپاره رسنيو ته اجازه وركړي. د ټاكنو د خپلواك كمېسيون د 
نړیوالو او ملي رسنيو استازو ته په كابل كې د رسنيو د پرانيستې او د ټاكنو د ورځې پرمهال د افغانانو د انځورونو 
خپرولو اجازه وركړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دفتر د ملګرو ملتونو د سرمنشي له 

رارسيدلو سره سم د رسنيو د ليدنو پروګرام برابر کړ.272
د ټاكنو په ورځ، دټاكنو خپلواك كمېسيون نړیوالې ټولنې ته د ورځې د پېښو په اړه د معلوماتو وركولو لپاره 
ورځني مطبوعاتي كنفرانسونه جوړ كړل، په دغو معلوماتو كې د رایې وركولو د پرانيستو مركزونو تعداد، د 
امنيتي پېښو شمېرې او د غلطو رایو كارونې راپورنه شامل دي. د ملگرو ملتونو د ځانگړي استازي دفتر د ملگرو 
ملتونو د سرمنشي د راتللو سره سم د سيمې د رسنيو ليدنه همغږې كړه.273 د ټاكنو د خپلواك كمېسيون د ټاكنو له 
ورځې وروسته په دوامداره توگه هره ورځ خلكو ته د تازه معلوماتو په خاطر مطبوعاتي كنفرانسونه جوړ كړل او 
د رایو د بكسونو د راټولولو په اړه معلومات ورکړل. په مطبوعاتي كنفرانسونو كې د اچول شویو رایو شمېرې، 
د كاندیدانو د بري دعوې، د پایلو د اعالن د وخت او پلټنو په اړه هم معلومات نشرېدل. د۱۰۰ او ۱۵۰ ترمنځ د 

/www.iec.org.af "،سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون، "د ټاکنيزو رسنيو کميسيون
Content.asp?sect=2&page=electoralmedia, وکتل شو 10\13\2009.

د ټاکنو خپلواک کميسيون

د ټاکنيزو رسنيو کميسيون
(کسيزه هييت 3)

• د عامه رسنيو له خوا پوښښ څارل

• د عامه رسنيو د سرغړونو ته الرښوونه کول ادارې قوانين

• د مرسته شويو اعالناتو د پروګرام نظارت

 تر رايې اچولو 48 ساعته مخکې د رسنيو لخوا چوپه خوله پاتې کيدلو•
تصديق کول

د EMC مسؤوليتونه

انځور 3.44
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رسنيو او د نړیوالې ټولنې مبصرینو په هر مطبوعاتي كنفرانس كې گډون كولو.274

دټاكنو وړتیا
د ټاكنو او باوري ټاكنو د كوربه توب په اړه د سيګار د پلټنې راپور له مخې د باوري ټاكنو كوربه توب د پروسې 
په یووالي او د ټاكنيزو وړتياوو د لوړولو لپاره دراتلونكي افغان حكومت په امنيت پورې اړه لري.  د افغانستان د 
خپلواك كمېسيون اوږد مهالې ټاكنيزه وړتيا او په افغانستان كې د یو دایمي او قانونمند ټاكل شوي حكومت موجودیت  
د سيګار پلټنه په دغه راپور كې راغلي، چې "د ټاكنو خپلواك كمېسيون د نړیوال مالتړ نه د خالصېدو او په خپلو 
پښو د ودرېدو لپاره له سترو ننگونو سره مخ دى."  د ټاكنو خپلواك كمېسيون باید خپل وړ كاركوونكي ولري، 
ترڅو چې وخت پر وخت ټاكنې سر ته ورسوي. یو ځل چې اداري وړتياوې رامنځته شي، دغه ډول وړتياوو 
ته د شكایتونو په كمېسيون كې هم اړتيا ليدل كيږي كه چېرته د شكایتونو كمېسيون په یو دایمي كمېسيون بدلېدل 

وغوښتل شي.275 

د حكومتي وړتیاوو لوړول 
د ملگرو ملتونو ونډې اخيستنې او د نړیوالو بسپنه وركوونكو او د افغانستان د دولت تر منځ په همغږۍ سره تړاو 
لري. د USAID د راپور له مخې د یو قوي حكومت د جوړولو لپاره د حكومت په هره كچه د مركزي او سيمه 
یيزو اداري جوړښتونو وړتيا لوړول او قوي كول ډېر ضروري دي.276 د كال په دغو درې مياشتو كې د ټاكنو په 

پروسې تر نور هرڅه زیات تمركز موجود و.276 جدول 3.3 د اداري سمونونو د موخو نېټې ښيي.278
د USAID راپور ښيي، چې د یو حكومتي ارگان په ډول د افغانستان د دولت قانونمندي د ملكي خدمتونو، چې 
دغه ارگان یې وړاندې كوي په مؤثریت والړه ده. یو بيا په پښو ودرېدونكي هېواد، لكه افغانستان كې د حكومت 
د وړتيا لوړول د ملت جوړونې لپاره اساسي عنصر دى. د USAID د راپور له مخې وړتيا لرونكې ملكي اداره 
په هېواد كې د ثبات، قانونمندۍ، د سمونونو د رامنځته كولو او خلكو ته د خدماتو د وړاندې كولو لپاره تر هرڅه 

اړینه ده.279 

دملكې ادارې د سمونو لپاره اولیتونه 

حالت د افغانستان تړون موخې
د بشپړیدلو لپاره ټاکل شوي 

نیټه
مارچ 2011نوی راپور نشتهپه ټولو دولتي ادارو کې )د یو شمير وزارتونو په شمول( به د ثبات لپاره سمونونه راوستل شي.

په ملي كچه به په شپږو مياشتو كې ټولو لوړو دولتي پوستونو هم په مركزي حكومت كې، په عدليه كې، د واليانو، امنيه قوماندانانو، 
ولسواالنو او نورو لپاره جوړ او په ۱۲مياشتو كې به یې په عملي كېدو كار پيل او په ۲۴مياشتو كې به په بشپړ ډول عملي شي.

جون ۲۰۰۹ - جون ۲۰۱۰نوی راپور نشته

مارچ 2007نوی راپور نشتهد اداري واحدونو د شمېرې جاج اخيستل او د اقتصادیثبات لپاره د هغوى حدود ټاكل 
د لياقت پر اساس مقرریانې او له دندو گوښه كېدل، په هره كچه د ټولو ملكي دندو، چې مركزي دولت، عدليه او پوليس په كې شامل دي 

جاج اخيستل او د ښې كاركردگۍ لپاره د وړتيا د لوړولو لپاره د مرستو غوښتل.
مارچ 2011نوی راپور نشته

سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، د افغانستان تړون، ۱\۳۱ - ۲\۱\۲۰۰، مخ ۷.  

جدول 3.3
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د دریو مياشتو مهم ټکي

د كال د دغو درې مياشتو د فعاليتونو د ټاكنو د خپلواك كمېسيون او د 
شكایتونو د كمېسيون له خوا د بيا شمېر او پلټنې پروسه تشرېح كوي. د 
دوى فعاليتونه د افغانستان په لومړنيو دیموكراتيكو ټاكنو كې د درغليو 

روښانه ثبوتونو ته ځواب ویل وو. 

د درغلیو تورونه 
د ملگرو ملتونو د سرمنشي د وینا له مخې، په رایو پاڼو كې د درغليو او 

نور ټاكنيزو بې قاعده گيو د شكایتونو كمېسيون اړویست چې د درغليو 
په اړه پلټنې وكړي.280  د UNDP/ELECT د راپور له مخې د ټاكنو 
خپلواك كمېسيون یو لړ ځانگړي ټاكنيز مركزونه قرنتطين او د هغو په 
اړه یې ټول اړین معلومات د شكایتونو كمېسيون ته ولېږدول.  په دغو 

مركزونو كې هغه مراكز شامل وو، چې د نتایجو فورمې په كې وركې او 
یا غلطې وې.281 

د ډېرو ټاكنيزو مركزونو د نتایجو له ارزیابۍ وروسته، د ټاكنو 
كمېسيون دې نتيجې ته ورسېد چې په مركزونو كې راي پاڼو په پرتله د 
كارول شویو رایپاڼو شمېر او یا د یو كاندید لپاره د غير معمولي شمېر 

رایو كارونه او یا دواړه او د دې په څېر نورې ټاكنيزې درغلۍ په دغو 
مركزونو كې د درغليو ښكاره ثبوت و.  د ټاكنو د شكایتونو كمېسيون په 
ځينو ځانگړو ټاكنيزو مركزونو كې رایې باطلې وگرځولې.  چېرته چې 

د توقع څخه زیاتې رایې كارول شوې وې او له دغو مركزونو راغلي 
راپورونه په حقایقو والړ وو.282 

د عملياتي کنټرول او قوماندې ګروپ

C کټګوري
د رايې اچونې هغه مرکزونه چې هلته 600 
يا ډيرې اعتباري رايې اچول شوي وي او يوه
 کانديد د اچولو شويو رايو په سلو کې 95 يا

 ډيرې ترالسه کړي.

B کټګوري
د رايې اچونې هغه مرکزونه چې هلته تر 1000 ډيرې 

اچول شوي وي او يوه کانديد د اچولو شويو رايو په سلو کې
95 يا ډيرې ترالسه کړي.

A کټګوري
د رايې اچونې هغه مرکزونه چې هلته

600 يا ډيرې اعتباري رايې اچول شوي وي

د نمونې په توګه کتل شوي د رايې بکسونه: 85د نمونې په توګه کتل شوي د رايې بکسونه: 177د نمونې په توګه کتل شوي د رايې بکسونه: 96

A1 د پلټنې ټيم

سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون، "د ټاکنيزو شکايتونو د 8 سپټمبر 2009 نيټې د حکم په ځواب د پلټنې د پروسې په اړه حقايق پاڼه“
www.iec.org.af/assets/pdf/factsheet/eng/fs14E.pdf وکتل شو 10\14\2009؛ د ټاکنو خپلواک کميسيون، "د لومړيو دريو کټګوريو د رايې اچونې د مرکزونو نړۍ" 

www.iec.org.af/assets/pdf/audited/random_¬rst_sample_audit.pdf وکتل شو 10\14\2009؛ 
د ټاکنو خپلواک کميسيون، "د لومړيو دريو کټګوريو د رايې اچونې د مرکزونو نړۍ" 

www.iec.org.af/assets/pdf/audited/random_¬rst_sample_audit.pdf وکتل شو 10\14\2009؛

A2  د پلټنې ټيم B1  د پلټنې ټيم B2  د پلټنې ټيم C1  د پلټنې ټيم C2  د پلټنې ټيم

د درغليو څيړنه: د پلټنو کټګوريوي

د لومړنيو څېړنو وروسته د شكایتونو كمېسيون د ټاكنو كمېسيون ته تر 
پوښتنې الندې ۳۴۹۸ بكسونو د راى پاڼو بيا شمېرل او پلټنې دنده وسپارله 

تر څو ټاكنيزو درغليو ته ځواب وویل شي.283 

د پلټنې پروسه
ځنګه چې دا کار ناشونی وه چې د درغليو ټول تورونه په مناسبه موده 
کې وپلټل شي، دي دوو کميسيونونو موافقه وکړه چې د رایې ورکولو د 
مرکزونو د نمونو په اساس، چيرې چې د ټاکنيزو سرغړونو جدي نښي 

موجودي وي، د پلټني او بيا شميرلو پروسه ترسره کړي.284 دا کار مناسب 
وخت په الس ورکړي تر څو که دویم پړاو ټاکنو ته اړتيا وليدل شي، هغه 

ترسره کړي.285 دا نمونه اټکل په سلو کې ۱۰ د هغو اټکل شویو رایي پاڼو 
شمير دی چې په ۳۴۹۸ بکسونو کې موجودي وي.286 

د ۲۰۰۹ كال د اكتوبر پر نولسمه د شكایتونو كمېسيون اعالن وكړ، 
چې كاندیدانو ته غورځول شوې یوه خاصه فيصدي رایې به مستردې 

كړي. په نتيجه كې هيڅ یو كاندید ۵۰ جمع یو فيصدي رایې تر السه نشوې 
كړاى، چې گټونكى اعالن شي، نو ځكه د هغو دواړو كاندیدانو، چې د 

نورو په پرتله یې زیاتې رایې اخيستې وې، ترمنځ د دوهم ځل ټاكنو پرېكړه 
وشوه.287  

د ټاکنو د پایلو پلټنه
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دولتداري

حكومتي اداره
د ملگروملتونو د سرمنشي په وینا په افغانستان كۍ محدود سازمان شوې اداري جوړښت په اداري پوسټونو كې د 
وړ ليډر شپ كمى راكموي. په ادارې د خلكو د باور كموالي د افغانستان د دولت واك او قانونمندي راكموي "چې 

له امله یې روانه جګړه رامنځته كيږي." 288
د USAID د یو راپور له مخې د افغانستان فعلي ملكي ادارې د وړتيا د وسایلو د كموالي سره مخ ده، چې د وړ 
او مسلكي مامورینو د اړینو سمونونو رامنځته كولو او ولس ته د عامه خدماتو دوركولو وړتيا لري، له كمي سره 
مخ ده، په قانوني، سازماندهي او اداري چاروكې پراخه كمزوریانې د اداري سمونونو مؤثریت ته گواښ پېښوي. 

ملکي دولتي مامورین ال هم د هغوی د مالتړ په بنياد مقرر کيږي او یا په خپل مقام پاته کيږي.289 
USAID په ادارې چارو کې د اصالحاتو له پاره د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت له ابتکار څخه مالتړ 
کوي. USAID د ملكي خدماتو د مرستې لپاره مالي سرچينې برابروي، چې په دغه كې مسلكي مامورینو ته د 

پوهاوي او د هغوى د وړتيا لوړولو له الرې د حكومتي ادارې تقویه كول شامل دي.290 
دUNDP  دوړتيا دلوړولو دپروگرامونو له الرې په ادري سمونونو كې مرسته كوي.291 دUSAID  دراپور 
له مخې دوړتيا لوړولو ددغه پروگرام موخه دافغانانو دمشرۍ الندې دوزارتونو مؤثریت زیاتول دي. چې دغه 

پروگرام په ځانگړې ډول الندې موخې لري:292 
د افغان مسلكي مامورینو وړتيا زیاتول ترڅو د جگړو د كلونو، طالبانو د واكمنۍ نه راپيدا شوې ستونزې او   •

اداري فساد له منځه یوسي 
د وزارتونو ترمنځ همغږي رامنځته كول، وزارتونه عصري كول او د هغوى اداري جوړښت سمول   •

د افغانستان په دولت كې د بدلون، راویښېدو او د مامورینو وړتيا ته وده وركول    •

د بهرنيو چارو د وزرات د راپور له مخې، دمخدره موادو او د قانون دتنفيذ نړیواله )INL( څانگه ۳۵ مشاورین 
لري، چې د مخدره موادو پر ضد د مشاوریت ډلې له پروگرام او د مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره د كولمبو د 
عامه پوهاوي پروگرام سره په گډه د مخدره موادو وزارت )MCN( لوړتيا د پورته وړلو له الرې په مركز او 
والیاتو كې د مخدره موادو د لمنځه وړلو پروگرام تقویه كوي. دا مشاورین د MCN د وړتياوو د لوړولو مسؤوليت 

په غاړه لري چې په مرکز او والیاتو کې د مخدره موادو په خالف د پرواګرمونو مالتړ وکړي.293

ننگونې 
د ملگرو ملتونو د سرمنشي په وینا د هېواد په كچه د امنيت نشتوالی او اداري فساد د اداري سمونونو په پروسه 
منفي اغېز كوي. د امریكا متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې د افغانستان د حكومتي ظرفيتونو د لوړاوي لپاره ډېرې 
هڅې كړي دي، خو په دغه اړه ډېر كم پرمختگ شوى دى.  د ملگرو ملتونو سرمنشي د یو باثباته افغان دولت په 

الر كې یو شمېر موجودې ننگونې په گوته كړي دي:294
د وړ او مسلكي افغانانو كمى  •

د فساد موجودیت او د قيادت نشتوالى   •
د اداري كلتور كمى   •

د زړو دښمنيو پرېښودلو او د دولت په اړتياوو د تمركز كولو لپاره د افغان سياستوالو كم ميالن   •

د ورځ په ورځ خرابېدونكي امنيتي چاپيریال كوم چې پر قانون د والړو ادارو پرمختگ ته گواښ پيدا كوي، 
مسلكي افغانان د ترفېع د زوړ سيستم او د كمو معاشونو له امله په دولتي ادارو كې دندې كولو ته عالقه نه ښيي. 
همدا المل دى، چې د مسلكي ادارو د سمونونو پروگرام، د حكومتي مامورینو د معاشونو په زیاتولو، د فعلي 

مامورینو د وړتياوو جاج اخيستلو او د لياقت پر اساس په ترفېع كولو متمركز دي.295

امنيت

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

جنسي برابري

ظرفيت

د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي (اى اين ډي ايس)

فساد ضد

د چاپېريال

دولتداري
پرمختيا
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دولتداري

د قانون حکومت
لكه چې په جدول 3.4 كې ښودل شوي دي، دافغانستان د تړون له مخې د ANDS  د قانونمندۍ موخو السته 
راوړلو لپاره مارچ ۲۰۱۱ نېټه ټاكل شوې ده.296 د دغې موخې د السته راوړلو په الر كې د پرمختگ هيڅ راپور 

نه دى وركړل شوى. 

په قضایي برخه كې سمونونه
د افغانستان د ملي عدلي سكتور تگالره په قضایي سيستم كې د سمونونو د راوستلو لپاره الر نقشه ده. دغه د 
ملي قضایي سيستم له الرې پياده كيږي.297 د ملگرو ملتونو د سرمنشي د راپور له مخې د ملي قضایي پروگرام 
مؤثریت په دې سره اړه لري، چې څومره د څارنوالۍ دفترونو ته اړتيا ده، د مامورینو د مقررولو لپاره د اوليتونو 

ټاكل دي.298 
 USTC-A او USAID ،د راپور له مخې د څېړنو فدرالي اداره، د مخدره موادو ادارې، د عدليې وزارت INL د
د افغانستان د وزارتونو لپاره د الرښود حيثيت لري تر څو چې د افغانستان د دولت د تقویې له الرې د افغانستان د 

جرمونو قانون پلى كړي.299

دقانون جوړونې په اړه تازه معلومات 
لكه څرنگه چې په جدول 3.5 كې ښودل شوي، په ۲۰۰۴ كال كې د افغانستان د اساسي قانون له پاس كېدو وروسته 

له ۱۵ زیات د جنایي جرمونو سره تړلي قوانين تصویب شوي دي.300 
هغه قوانين چې تازه پاس شوي، د تروریزم سره د مبارزې، د اختطاف او د انساني قاچاق قوانين دي، چې 
دواړه په ۲۰۰۸ كال كې پاس شوي دي. د محكمو لپاره منځمهالي اصول په ۲۰۰۴ كال كې وضع شول خو د 

بهرنيو چارو د وزارت د راپور له مخې جنایي اصول ال تراوسه په رسمي توگه نه دي خپاره شوي.301 
د INL د راپور له مخې دوى اوس هم د افغانستان دولت ته د وضع شوو قوانينو د درست عملي كولو لپاره 
 INL مشاورین وركوي. ځكه چې د افغانستان د جنایي جرمونو اصول په بېالبېلو بڼو سره خپل كړل شوي دي. د
مشاورین د افغانستان د دولت سره د نویو قانون جوړونې عملي كېدل یقيني كول او د نيولو او محاكمه كولو لپاره 

موجود قوانين د وضع شویو قوانينو سره سم په عملي كولو كې مرسته كول شامل دي.302 

د قانون د حاکمیت لپاره ستراتیژیک لومړیتوبونه

حالت د افغانستان تړون موخې
د بشپړیدلو لپاره ټاکل شوي 

نیټه
د اساسي قانون سره سم به د ټولو مسلكي او اقتصادي قوانينو لپاره یو چوكاټ جوړ شي، كوم چې به ټولو قضایي او د قانون جوړونې ادارو په واك 

كې وركړل شي. 
مارچ 2011نوی راپور نشته

د قضاء د برخې ټولې ادارې به د افغانستان په ټولو والیتونو كې په كار پيل وكړي او ددعوو د فيصله كولو متوسط وخت به، چې څومره كېداى شي 
راكم كړل شي. 

مارچ 2011نوی راپور نشته

مارچ 2007نوی راپور نشتهد فساد له قانون نه د غلطي استفادې او د بشپړې پروسې كموالي سره تړلې دنظارت پروسه به زر پيل شي.
مارچ 2011نوی راپور نشتهد فساد له قانون نه د غلطي استفادې او د بشپړې پروسې كموالي سره تړلې د نظارت پروسه به پياده شي.

د قضایي سيستم د مسلكي توب، باور او د كليدي ادارو د تقویې لپاره سمونونه رامنځته كول )د عدليي وزارت، قضا، د لوی څارنوال دفتر، د کورنيو 
چارو وزارت او د ملي امنيت ریاست(.

مارچ 2011نوی راپور نشته

www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng. "،سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيایي ستراتيژي: دولتداري، د قانون حاکميت، او بشري حقوق
pdf؛ مخ ۶۵. د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان تړون،" ۱\۱۳ - ۲\۱\۲۰۰۶، مخ ۸.  

جدول 3.4
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دولتداري

د بېلگې په ډول د INL د قضا د سكتور د حمایې پروگرام وخت په وخت خپل نصاب د افغانستان د وروستي 
پاس شوي قانون سره سر وركوي، ځانگړي تربيوي كورسونه جوړوي، ترڅو چې څارنواالن او د جنایي جرمونو 
پلټونكي پوليسو معلومات تازه كړي.303 د قضا سكتور د حمایې پروگرام مشاورین د نویو وضع شویو قوانينو او 

زړو قوانينو، چې لوى څارنوالۍ یې د نه عملي كېدو شكایت كړى وي په اړه ځانگړي كورسونه دایروي.304 
د بهرنيو چارو وزارت  راپور وركړى، چې د راپور وركونې په دغه دوره كې به د عدليې وزارت تفتيش 
هر موجود قانون چې )دموجود اساسی قانون نه مخكې موجود و( ارزیابي كوي.  له دې عالوه به د تقنين د اړتيا 

سره سم نوي قوانين ارزیابي كوي.305
د جنایي جرمونو د سمونونو كاري گروپ، JSSP او د ملگرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ادارې د 
جنایي پروسې د اصولو یو دوباره د نظره تېره شوې مسوده تقنين ته وړاندې كړه، ليكن مسوده پارلمان ته نه ده 
وړاندې شوې. د INL د راپور له مخې دغه مسوده څو سوه پاڼې اوږدوالى لري او په دواړو دري او انگرېزي ژبو 

ليكل شوې.  دا تعدیل شوي مسوده همدا رنګه په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت او INL ته ورکړ شوي ده.306
د INL په وینا، تقنين له JSSP او UNODC سره د اړتيا سره د CPC د تعدیل شوي مسودي د محتوی 
اوموخې په اړه همکاري کوي. تقنين دا مسوليت لري چې پریکړه وکړي کوم وړاندې کړی شوي تعدیالت باید 

ومنل شي.307 
ځينې هغه ننگونې چې INL د CPC د مسودې ليكلو پرمهال ورسره مخامخ شو په الندې ډول دي:308

د زړو او نویو قوانينو مجموعه، د CPC له ارزیابۍ مخكې یوې پراخې ارزیابۍ او تحليل ته اړتيا لري  •
د ۲۰۰۴ كال د اساسي قانون سره ورته والى، دهغو حقوقو په گډون، چې د افغانستان په محاكمو كې نه دي   •

وړاندې شوي 
محدود تحليلي قانوني سابقه د وضاحت لپاره د افغانستان د عدلي سكتور د ملگرو وضاحت ته اړتيا لري  •

د افغانستان د جنایي جرمونو سره اړوند تصویب شوي قوانین، ۲۰۰۴-۲۰۰۹
د وضع كېدو كال  د قانون عنوان 

2004د پيسو مينځلو پرخالف قانون
۲۰۰۳ په ۲۰۰۶ كې تعدیل شود مخدره موادو پرضد د مبارزې قانون 

2005تروریزم ته د پيسو وركولو سره د مبارزې قانون 
2004د پيسو مينځلو او د هغوی څخه ترالسه شوي ګټو په خالف د کمپاین قانون

2004د محاكمو لپاره منځمهالي اصول 
2004د اداري فساد او رشوت پر خالف د مبارزې قانون 

2005د زندانونو او توقيف خانو په اړه قانون 
2005د پوليسو قانون 

2005د ناریه وسلو، مهماتو او چاودېدونكو موادو قانون  
2005د پوځي محكمو د سمون قانون 

2005د پوځي محكمو قانون 
2006د پوځي جرمونو د پروسې قانون 

2006د پوځي دیوانونو اصول 
2008د تروریزم پر خالف قانون  

2008د اختطاف او انساني قاچاق پر خالف قانون  

سرچينه: INL، د سيګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب، ۱۰\۵\۲۰۰۹. 

جدول 3.5

تقنین: د عدليي وزارت د قانون د مسودو 
برابرولو څانګه، د INL په اساس. دا څانګه په 

۱۳۴۱ )۱۹۶۲( هجري کال کې تاسيس شوه چې 
د هغه وخت د لومړي وزیر له دفتر سره د ټولو 
ملي قوانينو په مسوده او کتنه کې مرسته وکړي، 
اساسْا دا چې له اساسي قانون، اسالمي قانون، او 
نړیوال قانوني معيارونو سره اړخ لګوي او دا د 

ټکر مخه ونيسي. 

سرچينه: د عدليي وزارت، www.moj.gov.af، وکتل شو ۱۰\۱۹\۲۰۰۹. 
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دولتداري

په څو ژبو مسوده ليكل په ځانگړي توگه په دري او انگليسي ژبو تر څو چې د افغانستان د عدلي سكتور   •
استازي او نړیوال قانوني مشاورین، په مجوزه قانون جوړونې په بشپړ ډول پوهه شي 

د تخنيكي قانوني اصطالحاتو، اصولو او نظریاتو درسته او پر وخت ژباړه كول    •
پر اړوندو اسالمي اصولو پوهېدل او پر دوى د نړیوالو كنوانسينونو، كوم چې افغانستان امضاء كړي دي پر   •

تاثير پوهېدل 

بشری حقوق
لكه څرنگه چې د افغانستان په تړون كې ذكر شوي دي، دافغانستان دولت غواړي، چې د بشر د حقونو خپل 

ریكارډ ښه كړي  په دې اړه د هيڅ ډول پرمختگ راپور نه دى وركړل شوى. په جدول 3.6كې د افغانستان د 
بشر حقونو په اړه د دولت ټاكل شوې موخې په گوته شوي دي.309 

په دې څو كلونو كې د شيعيه د ښځو د اصولو د قانون په پاس كولو سره نړیوالو د افغانستان د ښځو حالت 
ته پام ورواړولو. د اوسني حقونو د قدم په قدم د لمنځه تللو د قانون په اړه د الهام سره مخې ته راغلل  په ۱۹ 

جوالى ۲۰۰۹ كال كې د افغانستان ولسمشر د ښځو په وړاندې دتاو تریخوالي د كمولو په خاطر یو قانون السليك 
كړ. د ملگرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په وینا دغه قانون جنسي تيري، لكه زنا بالجبر، په زوره واده، په كم 

عمرۍ كې واده، په زور كار او د پيسو په بدل كې زنا كول ناقانونه گرځوي.310
په عام ژوند كې پر ښځو او جينكو جنسي زور زیاتى د ښځو او سړو د مساوي حيثيت په رامنځته كولو 

كې تر ټولو ستر خنډ دى. د ملگرو ملتونو د سر منشي د راپور له مخې پر ښځو او جينكو د تيري كوونكو پر 
وړاندې كلتوري زغم چې رواجونه، د خلكو رویې او نور دودونه یې قوي كوي د ښځو په وړاندې د زور زیاتيو 

منل قوي كوي، چې له دغه امله ښځې په ټولنه كې د كمزوري رول درلودو ته اړ كيږي.311 په افغانستان کې 
د ښځو په اړه د نورو معلوماتو په اړه، د اقتصادي او ټولنيز پراختيا په برخه کې د دریو مياشتو مهمي الس ته 

راوړنې وګورئ.

د بشري حقوقو لپاره ستراتیژیک لومړیتوبونه 

حالت د افغانستان تړون موخې
د بشپړیدلو لپاره ټاکل شوي 

نیټه
مارچ 2011نوی راپور نشتهد دولت وړتيا د بشر د حقوقو د قانون سره سم چلند وكړي او خپل مسؤليتونه سرته ورسوي 

د دولت امنيتي ځواكونه به یو لړ اقدامات كوي، چې په كې مسلكي اصولو ته د درناوي له الرې په نا قانونه توگه د خلكو نيونه، توقيف، شكنجه 
كول او د خلكو د ملكيتونو د عفت مخه نيول

مارچ 2011نوی راپور نشته

مارچ 2011نوی راپور نشتهد بشر حقونه به د دولت او همدارنگه د بشر د حقونو د خپلواك كمېسيون له خوا په خپل واكه توگه ارزیابي كيږي.

سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، د افغانستان تړون، ۱\۳۱ - ۲\۱\۲۰۰، مخ ۷.  

جدول 3.6



91د متحده ایاالتو د ګانګرس لپاره راپور  I اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹

دولتداري

د راپور ورکولو په دي دوره کې، ملگرو ملتونو د عدليې وزارت سره د بشر د حقونو د مالتړ د یوې 
څانگې په جوړولو كې مرسته وكړه. د دغې څانگې موخه د افغانستان حكومت سره د هغو تگالرو او پاليسو 

په عملي كولو كې مرسته كول دي، چې د نړیوالو تړونونو له امله افغانستان دهغو موادو په منلو او عملي كولو 
مجبور دى.  د بېلگې په ډول ملگرو ملتونو په كابل او خواوشا سيمو كې د توقيف مركزونه وكتل، تر څو چې 

د دوى حالت وگوري او د بندیانو د خپلو خپلوانو سره اړیكې نيول او قانوني اسانتياوې او ځان ته د دفاع د حق 
حاصلول یقيني كړي. ملگري ملتونه دافغانستان د عدلي ادارو مالتړ كوي، تر څو چې د دوى وړتيا هغه حد ته 

ورسيږي، چې دوى وكوالى شي، چې د بشر د حقونو د نړیوالو معيارونو سره سم چلند وكړي.312

فرهنګي او قانوني خنډونه په افغاني ټولنه کې د ښځو د بشپړي برخه اخيستي مخه نيسي. )د متحده ایاالتو د هوایي ځواک انځور، 
ډګرمن ستاسي ان شافران(

امنيت

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

فساد ضد

جنسي برابري 

ظرفيت

د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي (اى اين ډي ايس)

د چاپېريال

دولتداري
پرمختيا
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ



93د متحده اياالتو د کانګرس لپاره راپور   I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹  

اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

اقتصادي او ټولنيز پرمختګ
د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي )ANDS( پر اقتصادي وده ټينگار كوي او دغه د بيا رغونې له ودې له 
درې پايو يوه پايه گڼي.313 د اقتصادي او ټولنيز پرمختگ كوم عناصر چې په دغه برخه كې د څېړنې الندې نيول 
شوي، په كې اقتصادي وده، ضروري خدمات، صنعت، د مخدره موادو پرخالف مبارزه او د افغانستان ښځې په 

كې شاملې دي.

اقتصادي وده
د اقتصادي ودې لپاره ستراتيژي په خصوصي سكتور د زيات انحصار وړاندوينه كوي.314 د يو باثباته اقتصادي 
چاپيريال د رامنځته كولو او ممد مالياتي سيستم لپاره ANDS  د اقتصاد د پرمختگ لپاره يو لړ ځانگړي اوليتونه، 

چې په كې د انفالسيون كنترول او د قوانينو سمونونه، چې د افغانستان د دولت مسؤليت دى، په گوته كړي.315 

د افغانستان پيسه
د امريكا د ماليې وزارت د راپور له مخې په ۲۰۰۲ كال كې له رواجېدو وروسته افغانۍ د ډالر په مقابل كې يو 
څه ثبات لري  ليكن په ۲۰۰۸ او ۲۰۰۹ كې د انفالسيون شرح د دوه رقمي عدد په اندازه پورته الړه او د دغه 
كار اصلي المل په نړيواله كچه د سون د موادو د نرخونو پورته كېدل او وچكالي وه، چې د حبوباتو د فصلونو 
په حاصل يې منفي تاثير وكړ.316 انځور 3.45  ښکاروي چې د ځينو اجناسو قيمتونو انفالسيون څومره د ۲۰۰۲ 

کال او ۲۰۰۹ ترمينځ توپير درلود.

افغانۍ په ټول افغانستان کې منل کیږي؛ په 
سرحدونو کې، ایراني ریال او پاکستانۍ روپۍ په 

لویه کچه کارول کیږي، د مالیې وزارت راپور 
ورکوی.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۹\۳۰\۲۰۰۹.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، 9\30\2009.
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د چاپېريال

دولتداري
پرمختيا



ځانګړى عمومي پلټونکى   I   د افغانستان بيا رغونه 94

اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

بانكداري 
د امريكا د ماليې وزارت د راپور له مخې وروسته له هغې چې د افغانستان پارلمان په ۲۰۰۴ كال كې د بانكونو 
قانون پاس كړو، بانكونه په تېزۍ سره وده كوي، په افغانستان كې دوه دولتي بانكونه، اووه د خارجيانو بانكونه او 

اته د افغانانو بانكونه شتون لري.317 
بانكي سيستم د افغانستان بانك له خوا، چې د افغانستان مرکزی بانک دی، اداره كيږي. د افغانستان بانك د هېواد 
د اقتصادي سکټور د ثبات او تندرستي مسؤليت په غاړه لري.318 په ۲۰۰۹ كال كې دافغانستان بانك د پنځه و ستونو 
ستراتيژيك پالن چې له ۲۰۰۹ نه تر ۲۰۱۴پورې په بر كې نيسي نشر كړ.319  جدول 3.7 د پنځه ستونو د پالن 

سره تړلي كارونه تشرېح كوي.
د ماليې وزارت د راپور له مخې د افغانستان بانكونو رئيسان وايي، چې امنيت د بانکدارۍ لپاره اوس هم تر 
ټولو ستره ننگونه ده. د ناقانونه پيسو د كارونې لپاره زاړه قوانين او د بانكونو د كارونې د ترهگرو سازمانونو 

مخنيوى، له بانكدارۍ سره اړوند نور مسايل دي.320
په رواجي ډول افغانستان د "بانكدارۍ كلتور" نه درلود، چې له دې سره داوږد مهال لپاره په بانك كې دپيسو 
د ايښودلو وېره، د بانك د قرضو په اړه ناكافي معلومات او باندينيو پيسو ته د نه الس رسي، هغه عوامل دي، چې 
د دغه سكتور لپاره يې ستونزې پيدا كړي دي.321 د بانكونو رئيسان د مركزي بانك په حيث دافغانستان بانك سره 
تړلي يو لړ ستونزو لكه د دغه بانك په څارنه كې كمزوريانو ته اشاره كوي او وايي، چې دغه كمزوريانې ستونزو 
ته الر هواروي. له دي حقيقت سره سره چې شخصي بانكونه عيسوي تاريخ كاروي، د افغانستان بانك د شمسي 

تاريخ كارولو ته ال هم دوام ورکوي.322

كورنى ناخالص توليد
د۲۰۰۹ - ۲۰۱۰پر مهال په افغانستان كې د كورني ناخالص توليد وده %۸.۳ اټكل شوې په داسې كال كې چې 
دغه وده په ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ كې %۳.۴ وه.323 دماليې وزارت د راپور له مخې په ۲۰۰۸ - ۲۰۰۹ كال په كورني 
عوايدو كې تر ټولو لويه ونډه د خدماتو صنعت و، په تېره بيا د اقتصادي خدماتو او مخابراتو، خو همدا رنګه 
د مرستندويانو ادارو لپاره د ترانسپورتي خدماتو او دترجمو له دركه. دويمه ستره ونډه د كرنې د سكتور او په 

د DAB د پنځو-ستنو ستراتیژي

فعالیتونهد ستنې عنواند ستنې شمیر
له مالي وسايلو څخه کار اخيستل، چې په هغوی کې د خالص د مالي پاليسي اغيزمنتوب ته وده ورکول1 ستن

مارکيټ عملياتونه، د ذخيرې غوښتنې، او د پور ورکولو 
اسانتياوي دي

مالي سکتور ته د بيالبيلو رنګونو ورکولو او مالي توليداتو او د مالي منځګړيتوب ژورول2 ستن
خدمتونو له الري غوړول؛ په کوچنيو او منځنيو شرکتونو تمرکز 

کول، د منځنۍ او اوږدي مودي د پور ورکولو ميکانيزمونو په 
کار اچول

د سازمانونو کفايت د يوه موثر سازماني تشکيل جوړولو او د د ظرفيت جوړولو ګړندی کول3 ستن
کيفی او کمي منابعو او موخو په تامين سره ښه کړئ

معلومات په موثره توګه راټولول او په وخت سره د لنډو فيصلو د معلوماتو اداره لوړول4 ستن
کول

له لوړي شوری او دولت سره په اړيکو کې تر ټولو غوره الري د ښه شرکتي پرمخ بيولو ته اهميت ورکول۵ ستن
په کار واچوي

سرچينه: DAB، "د ۲۰۱۴-۲۰۰۹ لپاره ستراتيژيک پالن: د نرخونو ثبات ته وده ورکول او د يوه غښتلي مالي سيسټم جوړول،" ۲\۲۲\۲۰۰۹. 

جدول 3.7

په افغانستان کې د بهرنیانو ملکیت بانکونو 
مرکزي دفترونه د نړي په هیوادونو کې دي: هند 

)د هند د پنجاب نیشنل بانک(، ایران )آریان(، 
پاکستان )برک، حبیب، د پاکستان نیشنل بانک(، 

متحده عربي امارات )الفالح(، او بریتانیا )ستندرد 
چارترد(.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۹\۳۰\۲۰۰۹.
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ځانگړي ډول د غنمو له حاصله الس ته راغله.  صنعت )تر ډيره حده توليدات( په كورني عايد كې دريمه ستره 
ونډه درلوده.324 انځور ۳.۴۶ په کورنی ناخالص توليد کې د دي ګروپونو تخميني ونډه ښيي.

كارموندنه
اگر چې په دې اړه پوره جزئيات نشته، د متحده اياالتو نړيوالې پرمختيايي اداري )USAID( د يو راپور له مخې 
د افغانستان ۲۵ميليونه نفوس ۴۰ په سلو كې كار نه لري. USAID په دې باور ده چې وزگارتيا د زياتېدونكې 

بې ثباتۍ يو ستر المل دى.325
د افغانستان په وزارتونو كې د وړتيا د كمي او د ملي سرشمېرنې سره د تړليو مسائلو له امله د بې روزگارۍ 
كره فيصدي معلومول ستونزمن دي. نه خو نړيوال بانك او نه هم نړيوال وجهي صندوق په افغانستان كې په باقاعده 

ډول دكار موندنې احصايه اخلي.326

اړین خدمتونه 
نرم  د  سره  اوبه(،  او  ټرانسپورټيشن  انرژي،  )لكه  عناصرو  انفراسټرکچر  سختو  د   ANDS د  خدمتونه  اړين 
انفراسټرکچر كوم چې انساني او اداري وړتياوې تشرېح كوي )د تعليم او روغتيايي خدمتونو په شمول( ته ويل 
كيږي. ANDS په دې باور دى، چې د تلپاتې اقتصادي پرمختگ لپاره په دغو ساحو كې موجودې ستونزې حلول 

اړين دي.327

انرژي 
هيڅوك نه پوهيږي، چې څومره افغانان برېښنا ته الس رسى لري، افغان دولت وايي، چې دغه يو ستونزه ده. 
اټكلونه ښيي، چې له ۱۵نه تر ۱۷ فيصدو پورې افغانان د غير منظمو برېښنا جوړوونكو مركزونو څخه راغلې 

برېښنا ته الس رسى لري.328
ANDS په دې باور دى، چې د برېښنا په سكتور كې پرمختگ "د اقتصادي ودې لپاره تر بل هرڅه زيات 
اړين" دى.329 جدول 3.8 دمختلفو فكتورونو تشرېح كوي، د كومو له الرې چې ANDS په دغه سكتور كې 

پرمختگ اندازه كوي.

 

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. شميرې اټکل دي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، 9\30\2009.
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انځور 3.46

د انرژي سکټور د ودي لپاره ستراتیژیک اولیتونه 
د ANDS د بشپړیدو نیټهحالت د ANDS موخې 

برېښنا به  لږ تر لږه ۶۵ په سلو كې د ښاري سيمو 
كورونو او ۹۰ په سلو كې ښاري مركزونو ته، چې خلك 

په كې استوگن نه وي ورسيږي.

اټکل ۱۵ نه تر ۱۷ فيصده كورنۍ دغيرمنظمو برېښنايي مركزونو له 
الرې برېښنا ته الس رسى لري.

مارچ 2010

برېښنا به په كليوالو سيمو كې ۲۵ فيصده كورنيو ته 
ورسيږي 

لږ تر لږه له ۵،۵ نه تر ۶ فيصده افغانان په ليرې پرتو واليتونو كې د 
غير منظمو برېښنايي مركزونو له الرې برېښنا ته الس رسى لري.

مارچ 2010

يادونه: USAID "کليوال واليتونه" د "هغه واليتونه چې هلته تر ۲۵ فيصد لږ خلک د مارکيټونو په مرکزونو کې اوسيږي" په توګه تعريف کوي.

www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20National%20Development%20Strategy_eng. "،سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي
pdf, مخ ۸۰-۷۹؛ د سيګار پلټنه، د انرژي په اړه پوښتنو ته ځوابونه، ۹\۱۶\۲۰۰۹. ځيني ډيټا له USAID څخه اخيستل شوي.   

جدول 3.8
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

ښوونه او روزنه 
په دغه سكتور كې د ANDS موخه داده، چې هر افغان ښوونې او روزنې ته يو شان الس رسى ولري. لكه څرنگه 
چې ANDS بيان كړى "داسې ښوونيز سكتور چې داسې اشخاص ټولنې ته وړاندې كړي، چې اړوند مهارتونه او 
علم ولري د اوږده مهال اقتصادي ودې لپاره اړين دي."330  جدول 3.9  د ANDS له خوا جوړ شوي ښوونيزو 

موخو تفصيالت وړاندې كوي.
په ۲۰۰۹ كال كې ۵۳،۵ په سلو كې )۶،۷ ميليونه( كوچنيان ښوونځي ته الړل. د ښوونې او روزنې وزارت 
اټکل کوي هغه كوچنيان چې ښوونځيو ته ځي په سلو كې ۳۷ يې نجونې دي.  د USAID  دراپور له مخې ۵،۳ 
ميليونه افغان كوچنيان اوس هم ښوونځيو ته الس رسى نه لري او په هيڅ ډول روزنيز پروگرام كې راجسټر نه 

دي.331 انځور ۳.۴۷ د جنس په اساس په ټولګيو د ثبت شويو زده کوونکو شمير ښيي.

د والیتونو په كچه ښوونه او روزنه 
د USAID د راپور له مخې افغانستان د ښوونې او روزنې يو مركزي سيستم لري، چې د ښوونې او روزنې 
وزارت له خوا اداره كيږي. په دغه سيستم كې لومړنۍ او ثانوي زده كړې، ځوانانو او د بالغانو سواد آموزي او 

تخنيكي او حرفوي زده كړې شاملې دي.332 
په جنوبي واليتونو كې د ښوونې او روزنې په وړاندې ننگونې له نورو ځايونو زياتې دي. USAID راپور 

ورکوي چې په كابل، هرات، او ننگرهار كې ښوونيزې چارې ترنورو واليتونو زياتې دي.333
د USAID د راپور له مخې ښوونيز سيستم ته دالس رسي لپاره كمپيوتر يوه ښه الره ده. دامريكا متحده اياالتو 
په نهو والياتو كې دانترنيټ له الرې دقابلو لپاره د ښوونې او روزنې د تربيې يو پروگرام لري. اولنۍ نمونه د كار 
د لنګون په دريمه مرحله تمركز كوي د روزنې د موډل تر څنګ، د دغې موخې لپاره USAID پروگرام لپاره ۵۱ 
كمپيوټرې وركړي دي. كمپيوټر او د ټرېننگ پروگرامونه به په بدخشان، باميان، غور، هرات، جوزجان، كابل، 
خوست، پكتيا او تخار كې وكارول شي.  USAID په نظر كې لري، چې د انترنيټ له الرې قابلو ته د مشورو په 

اړه مهارتونه او د نوي زېږېدلو كوچنيانو په اړه معلومات وركړي.334

د ښوونې او روزنې په الر كې ننگونې 
د USAID د راپور له مخې په افغانستان كې ښوونيز سيستم له يو لړ ننگونو سره مخ دى.335 ځينې دغه ننگونې 

په الندې ډول دي:
امنيت او په ښوونځيو بريدونه    •

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. شميرې اټکل دي.
USAID شميرې د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په اختيار کې ورکوي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 10\2\2009.
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انځور 3.47

د زده کړي د مواقعو د پیاوړي کولو لپاره ستراتیژیک اولیتونه
د ANDS د بشپړیدو نیټهحالتد ANDS موخې 

لږ تر لږه ۱.۸ ميليونه افغانانو ته د باسوداي 
پرواګرامونو ته د الس رسي اجازه ورکوي، چې په 

هغوی کې په سلو کې ۶۰ ښځي، اقليتونه، کوچيان، او 
معيوب کسان شامل دي.

نيژدي په سلو کې ۱۸ بالغاني ښځي سواد 
لري؛ د بالغو سړيو شمير ۵۰ په سلو کې دی.

مارچ 2010

د پرمختايي لپاره حداقل موخې: ټول افغان ماشومان به 
د لومړيو زده کړو بشپړ کورس ته الس رسي ولري.

په ۲۰۰۹ کې نيژدي ۵۳.۵ په سلو افغان 
ماشومان ښوونځي ته ځي.

2020

www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20 "،سرچينې: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي
National%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ ۸۰-۷۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتني ته د USAID ځواب، USAID .۲۰۰۹\۲\۱۰ دا شميري د افغانستان د 

ښوونې او روزنې وزارت د پالن جوړولو رياست په اختيار کې ورکوي.

جدول 3.9
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بې سوادي   •
په ښوونځيو كې د نجونو پر خالف د زور زياتي گواښونه   •

د ښوونكو د زده كړې د كچې ټيټوالى او د تعليمي اسنادو نه درلودل  •

په هېواد كې بې ثباتي د افغانستان په ښوونيز سيستم ناوړه اغېزه كوي. په تيرو دوو کلونو کې، د امنيتي 
ملحوظاتو له امله ۶۷۳ ښوونځي سوځول شوي، بريدونه پرې شوي او يا تړل شوي دي. د ښوونې او روزنې 
وزارت وايي، چې د دغه ښوونځيو د تړل كېدو له امله لږ ترلږه ۳۰۰.۰۰۰ افغانان زده كوونكي له زده كړو بې 

برخې شوي دي.336 
د ښځينه ښوونكو كمى يوه بله ستونزه ده. په هيواد کې د ۴۱۵ روزنيزو ولسواليو خواوشا ۲۰۰ يې ښځينه 

ښوونكې نه لري. د ښځينه ښوونكو نه موجوديت د ښځينه زده كوونكو دزده كړو چانس كموي.337 

د امریکا د متحده ایاالتو هڅې 
USAID په لويه كچه دزده كړو سره دتړليو ابتكارونو مالتړ كوي. ټولې پروژې د هېواد په كچه د زده كړو په 

پرمختگ متمركزې دي.338 جدول ۳،۱۰ د USAID روزنيزې پروژې تشرېح كوي.

روغتيايي خدمتونه 
د افغانستان د عامې روغتيا وزارت په وينا د افغانستان د وگړو روغتيايي حالت د ټولې سيمې له خلكو ډېر خراب 
دى؛ USAID وايي، چې په نړۍ كې دافغانستان روغتيايي حالت له بل هر چا خراب دى.339 ځيني نمونوي 

احصايي په الندې توګه دي: 

په ښوونیز سكتور كې د USAID هڅې 
دفعالیتونو تشرېح د پروژې عنوان 

دښوونكو لپاره د زده كړو د سيستم جوړول 
)BESST(

د BESST د ښوونې او روزنې وزارت ښوونكو ته د دندې پر مهال د ټرېننگ وركولو پروگرام ۵۰۰۰۰ ښوونكو ته چې د افغانستان د ښوونكو يو پر دريمه 
برخه جوړوي، په ۱۱ واليتونو كې پياده كوي، په دغه پروگرام كې ښوونكو ته د ښوونې او روزنې او  اصول تدريس زده كړې وركول كيږي.  په دغه 

پروگرام كې مديرانو ته په اداره كې ټرېننگ وركول كيږي، ويډيوگانې او راډيويي ښوونيز پروگرامونه دښوونكو لپاره جوړيږي او د ښوونې او روزنې وزارت 
سره د ظرفيتونو په لوړوالي، د سيستم د جوړولو او د استخدام او پالن سكتورونو په جوړولو كې مرسته كوي. 

په افغانستان كې د ټولنې په مرسته د لوړو زده 
)PACE-A( كړو ملگرتيا

PACE- A د افغانستان د دولت سره د ټولنې په مرسته په ښوونې او روزنې كې، په هغو سيمو كې، چې ښوونځي نه وي مرسته كوي.  دا مهال PACE-A په 
څه د پاسه اتلس ۱۸ واليتونو كې ۵۰۰۰۰ زده كوونكو سره مرستې كوي دوى د تېز لوستلو او حساب ازموينو له الرې د زده كوونكو سويې برابروي.

سواد اموزي او د ټولنې د تقويې پروگرام  
 )LCEP-2(

LCEP-2 د ښوونې او روزنې وزارت سره د دغه وزارت د سواد اموزي په پروگرام كې مرسته كوي، تر څو چې د ځوانانو او بالغو خلكو سره دكار موندلو 
په اړه مرسته كوي. دغه پروگرام د افغانستان په ۴۴ ولسواليو كې د ۹۹۴ ټولنو كې ۳۹۱۶ مركزونه جوړ كړي دي. 

د انتر نټ له الرې د افغانستان د معياريووالى 
)AeQa(

AeQa په افغانستان كې د لوړو زده كړو له ۱۹ ادارو سره د ښه معيار د السته راوړلو لپاره كار كوي. دوى د انترنټ په مرسته د زده كړو لپاره مركزونه 
جوړوي. دوى د سيمې، اروپا او امريكا د نورو پوهنتونو سره د ديجيټل كتابتونونو، د سافټ وير پالټ فورمونو، د انگليسي ژبې، د شاگردانو د اماده گۍ، 

ادارې، لوړو زده كړو، ليډرشپ او ادارې په برخو كې د ظرفيتونو د لوړولو لپاره كار كوي.
)ISK( ښوونځي په افغانستان كې له اول تر دولسم پورې د امريكا په سټينډرډ زده كوونكي روزي. دغه پروگرام د امريكا د منځني واليتونو د لېسو او ښوونځيو د كابل نړيوال ښوونځى ISK د

تواميت د پينځه كلونو لپاره تر السه كړى او همدارنگه د ښوونې او روزنې وزارت او د افغانستان كابينې د خصوصي ښوونځيو په توگه د ۲۰ كلونو پورې 
راجسټر كړي دي.

)HEP( د لوړو زده كړو پروژه د افغانستان د حكومت سره د لوړو زده كړو د معيار اوچتولو او په ځانگړي ډول د ښوونكو د تربيې په برخه كې مرسته كوي. دغه د لوړو زده كړو پروژه
پروژه د ښوونكو سره د ښوونيزو مهارتونو په لوړولو كې د ښوونې او روزنې د اصولو، د اصول تدريس، د مضمون په اړه دمعلوماتو له الرې مرسته كوي. 

د دې كار يو كليدي اړخ د يو اكاډيميك كلتور رامنځته كول د لوړې سويې د تدريس او مسلكي فعاليتونه دي. دغه پروژه په واليتي مركزونو كې دښوونې او 
روزنې ۱۶ فاكولتې په بر كې نيسي. 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹.

جدول 3.10
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افغانستان د نړۍ دهغو څلورو هېوادونو څخه يو دى، چېرته چې د فلج ناروغي اوس هم موجوده ده.340   •
د ۵ كلونو نه د كمو ماشومانو او ميندو مړينه اوس هم په نړۍ كې په افغانستان كې زياته ده.341  •

له نيمايي زيات افغان كوچنيانو قدونه ددوى له عمرونو كم دي.342  •

د دې لپاره چې د عامې روغتيا وزارت ته د باوري او مؤثرو خدمتونو د برابرولو موقع په الس وركړل شي 
USAID د روغتيا او تغذيې سكتور لپاره د ستراتيژي )HNSS( د جوړولو وړانديز كوي  د HNSS له مخې 
به د عامې روغتيا وزارت قانوني اصول، چې په دغه وزارت كې واكمن دي وڅېړي. د عامې روغتيا وزارت به 

همدا رنګه د روغتيا په برخه كې د نويو تگالرو، ستراتيژيانو او پالنونو د وضع كولو لپاره تحقيقات وكړي.343
د ۲۰۰۹ كال په كلني راپور كې د عامې روغتيا وزارت اعالن وكړ، چې د ۲۰۰۹ نه تر ۲۰۱۳ پورې د 
ANDS د ستراتيژي له مخې يې د روغتيا اساسي اړتياوو ته لومړيتوب وركړى دى. د عامې روغتيا وزارت په 
دغه ستراتيژي كې هر اړخيزه ستراتيژي او پالن جوړ كړى. په دغه ستراتيژي كې به د افغانستان دولت موجوده 

جوړښتونه او موډلې په كار واچوي تر څو الندې ذكر شوې موخې الس ته راوړل شي:344
د تمركز نه د ويستلو لپاره يو ميكانيزم او الره معرفي كول   •

د عمل كولو تمركز د ملي ستراتيژي سره تړل   •
د عملي كولو پالن او ارزيابۍ لپاره يوه اداري وسيله برابرول  •

په داسې حال كې چې د ماليې وزارت له بودجې او ترمينالوژي مالتړ وشي د بودجې ټولې منابع شاملول  •
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د محاسبې کوډونه کارول )تر څو له اوسني مالی اداري سيستمونه سره   •

په يوه ليکه شي(
باالخره په ملي كچه د روغتيا د اكاونټونو پيلول   •

د افغانانو په روغتيايي حاالتو كې پرمختگ د څو انديكاتورانو له الرې اندازه كيږي، چې ANDS وضع كړي 
دي. جدول ۳،۱۱ په دغه سكتور كې ځينو هغو انديكاتورونو ته اشاره كوي، چې ANDS وضع كړي همدارنگه 

په دغه جدول كې تر ۳۰ سپتمبر ۲۰۰۹ پورې د ځينو انديكاتورونو احصائيه هم وركړل شوې ده.

د زېږون پر مهال د میندو او كوچنیانو مړینه 
ANDS د ميندو او كوچنيانو مړينه د روغتيا په برخه كې د دوه انديكاتورونو په توگه ټاكلي دي. خو د دواړو په 
اړه معلومات ډېر محدود دي. د كوچنيانو د مړينې په اړه ارقام او اعداد تر ۲۰۰۶ كال او د ميندو مړينه له ۲۰۰۲ 
كال راپديخوا نده اندازه شوې. د USAID د راپور له مخې د نړيوال معمول سره سم بايد د ميندو مړينه د هر ۸ 
نه تر ۱۰ كلونو پورې اندازه شي. د ۲۰۱۳ كال چې د ANDS ضرب االجل دى نه درې كاله وروسته كيږي يوه 
سروې پالن شوې ده. USAID وايي د دوى پرمختگ د نورو انديكاتورونو لكه له زېږېدو وروسته د كوچني د 

روغتيا ساتنه، د ډاكټر په مرسته د كوچني زېږېدنه او د كوچنيانو نه راوړلو لپاره د وقفو اضافه كېدل.345  

ننگونې 
د USAID دراپور له مخې د روغتيا سكتور د پرمختگ لپاره امنيت يوه ننگونه ده. نورې ننگونې د روغتيا د 
مسلكي كاركوونكو كمى او د روغتيا لپاره د بوديجې كمى شامل دي. ټولنيزو فكتورونو د افغانانو په روغتيا ناوړه 
اغېزه كړې ده. غربت، بېسوادي، خوراكي موادو ته نه الس رسى د مردارو اوبو د ويستلو نه انتظام او اوبو ته نه 

الس رسى ټول په روغتيا ناوړه اغېزه كوي.346

د ANDS د راپور سره سم، د HNSS  عملي 
کول به د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته 

وکړي چې ځینو مهمو روغتیایي مسالو ته ځواب 
ووایي:

•  د ډیرو مهمو پروګرامونو لپاره د پیسو نشتوالی
•  د پیسو ترالسه کولو لپاره په بهرنیو منابعو 

تکیه کول
•  په نامناسب ډول روزل شوي روغتیایي 

کارکوونکي
•  په کلیوالو سیمو کې د الیقو ښځینه روغتیایي 

کارکوونکو نشتوالی
•  ویشل شوي نفوس او جغرافیایي خنډونه

•  د ځانګړو روغتیایي خدمتونو لپاره د ټیټي کچي 
کار کول

•  د خدمتونو د کیفیت بیالبیلې سطحي
•  په ځینو والیاتو کې خراب امنیت

•  د مالي ساتني د یوه اغیزمن میکانیزم نشتوالی 
سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي،" 

www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20
National%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ ۸۰-۷۹؛ 

.12–11

د روغتیا او تغذیې په برخه کې ستراتیژي: د 
روغتيايي څارني يوه پاليسي چې د عامې روغتيا 
وزارت لخوا بشيړي شوي څيړنو باندې بنا شوي 
وي. د ستراتيژي موخه دا ده چې د وزارت وړتيا 
لوړه کړي چې د افغانستان د روغتيايي څارني په 

سيستم کې يو لړ ستونزو ته ځواب ووايي.

سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي،" 
www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20

National%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ 12؛
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د روغتیایي خدمتونو د زیاتولو لپاره ستراتیژیك اولیتونه 

حالتد ANDS موخې 
د ANDS د 
بشپړیدو نیټه

لږ تر لږه ۹۰ په سلو كې افغانان به روغتيايي 
اسانتياوو ته الس رسى ولري.

۶۷په سلو كې د دوه ساعتونو په مزل او ۸۵ په سلو كې له څلور څخه 
تر شپږو ساعتونو مزل نه وروسته روغتيايي اسانتياوو ته الس رسى 

لري.

مارچ 2010

مارچ 2010سروې به په ۲۰۱۳ كې بشپړه شي. د نور بحث له پاره ليکنه وګورئ.د زېږون پر مهال د ميندو مړينه به  كمه شي.
له پينځه كلونو نه د كم عمر ټولو كوچنيانو ته 

به واكسين وركړل شي.
۹۵ په سلو كې كوچنيان د فلج، ۸۳ په سلو كې دشپږو نورو لويو 
ناروغيو پر خالف واكسين شوي دي: شری، توبرکلوز، مالريا، 

تيتانوس، ديفتری، او انفلونزا ب.

مارچ 2010

دكوچنيانو مړينه به تر ۲۰ په سلو كې راكمه 
شي.

مارچ 2010له ۲۰۰۶ نه وروسته احصائيه نشته. د نور بحث له پاره ليکنه وګورئ.

د پرمختايي لپاره حداقل موخې: د زيزون په 
وخت د ماشومانو مړينه د ۲۰۰۳ کال يو په 

دريمې سطحې ته ټيټول.

2020له ۲۰۰۶ نه وروسته احصائيه نشته. د نور بحث له پاره ليکنه وګورئ.

د پرمختايي لپاره حداقل موخې: په افغانستان 
کې د HIV او AIDS د خپريدولو مخنيوی.

 HIV/AIDS نړيوال بانک او د افغانستان اسالمي جمهوری دولت د
د مخنيوي د پروژي په يوه ۱۰ ميليونه ډالره پروژه همکاري کوي 

)۲۰۰۷-۲۰۱۰(

د HIV/AIDS، توبرکلوز، او مالريا لپاره نړيواله بوديجه،د دي 
مرضونو د مخنيوي، عالج، څارنې، او مالتړ د فعاليتونو لپاره ۱۰،۰۸ 

ميليونه اضافي بوديجه ورکوي.

2020

www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20 "،سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي
National%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ ۱۱۲-۱۱۱؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹.

جدول 3.11

د دغه ننگونو د لمنځه وړلو لپاره USAID د ټولنې له مشرانو سره كار كوي تر څو په چارو كې د دوى 
گډون يقيني كړي او د روغتيايي خدمتونو ساتنه وكړي. USAID همدارنگه د روغتيايي كاركوونكو شمېر اضافه 

كړى.347 

اوبه او د گنده اوبو د لېږد سيستم 
د اوبو لپاره د ANDS ستراتيژيك لر ليد د اوبو د منابعو په اداره او پرمختگ د )IWRM( سيستم له الرې 
ټينگار كوي.348 ليكن IWRM سيستم د ټولنيز، سياسي او اقتصادي عناصرو يو سره تړلي مالتړ ته اړتيا لري. 
د USAID د راپور له مخې، په دغو درې واړو ع+ناصرو موجود محدوديتونه دافغانستان وزارتونه او نړيوالې 
مرستندويه ادارې د ملي سيستم پر ځاى په ځانگړو كارونو تر سره كولو تمركز وكړ.349 جدول 3.12 د اوبو د 

سکټور لپاره د ANDS اندازي لست کوي.

ترانسپورټيشن
د ترانسپورت سكتور لپاره د ANDS انديكاتورونه د سړكونو په جوړولو، د هوايي ډگرونو په ودې او د اورگاډو 
د ليكو په جوړول په بر كې نيسي.350 د ټاكلي وخت په دغه دوره كې د اور گاډي او هوايي ډگرونو په اړه كوم 

راپور نه دى وركړل شوى. جدول ۳.۱۳ د ANDS  د انديکاتورنو په اړه ځيني تازه معلومات وړاندې کوي.
نړيوال بانك د افغانستان د سركونو سيستم د نړۍ ديو تر ټولو خرابو سركونو په قطار كې راوستى دى. حلقوي 
سرك د هېواد ښارونه يو بل سره تړلي وو، په جزوي توگه دجنگ له امله خراب شو، چې له امله يې افغانان 
بې سركه پرېښودل.351 كله چې دوباره جوړ شي ۶۰ په سلو كې افغانان به د سرك په ۵۰ كيلو مترۍ كې ژوند 

ولري.352 

د روغتیایي خدمتونو ابتدایي ډول: د روغتيايي 
څارني يو معياري سطح که بايد د ټولو افغانانو په 

اختيار کې وي

سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي،" 
www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20

National%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ ۱۱۲؛
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USAID د حلقوي سركونو په جوړولو كې له هر چا وړاندې دى، چې د دغه سرك د جوړولو موخه د نورو 
سړكونو نښلول دي. ANDS د سرك د بشپړېدو لپاره د ۲۰۰۸ كال د مارچ مياشت نېټه ټاكلې وه، ليكن د سرك 
ځينې برخې له بشپړېدو پاتې دي. په غرب كې د المان-باالمرغاب )۴۳ كيلو متره( او ارماليك-المان )۵۰ كيلو 
متره( صفر په سلو كې بشپړ شوي. په شمال كې د دوشي پلخمري )۵۰ كيلومتره( پروژه ۳ په سلو كې بشپړ شوى. 
په مقايسوي توگه د مزار شريف – هرات )۵۱۱ كليومتره( سرك ۹۰ په سلو كې سرته رسېدلى.353 انځور ۳،۴۸ 

د۳۰ ستمبر ۲۰۰۹ پورې د حلقوي سرك او د هغه د بشپړېدو د حالت وړاندوينه كوي.
د USAID د راپور په اساس، سركونو ته د الس رسي د زياتېدو له امله د كليوالو ماركيټونو حالت ته وده 
وركړي.  د بدخشان د لري پرتي سيمي مارکيټ، د بهارک بازار په اړه، د خرڅوونکو شمير چې خپل توليدات 
خرڅوي، له ۳ نه ۳۰ ته لوړ شوی دی. د چارمغزو د صادراتو كچه )کابل او بهرنۍ نړۍ ته( د پروسږكال د۲۷۰ 

ټنو نه ۲.۰۰۰ ټنو ته پورته تللې.354
د USAID د راپور له مخې پخو سړكونو په سيمه كې د سفر كولو وخت را كم كړى او کروندګر يې د دې 

د اوبو او ګنده اوبو د ویستلو لپاره ستراتیژیک اولیتونه
د ANDS د بشپړیدو نیټهحالت د ANDS موخې 

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت به د اوبو د منابعو د 
اداري منسجم شوي سيستم جوړ او په کار واچوي.

په اوس وخت کې، د فعاليتونو تمرکز سيمه ييز 
دی.

روانې

تقريبْا د کابل ۵۰ فيصد اوسيدونکي او ۳۰ فيصد نور 
افغانان به د نلونو اوبو او د ګنده اوبو د ايستلو اسانتياوو 

ته الس رسي ولري.

ښاري نفوس: تر ۶۰ فيصد ډير پاکو اوبو ته الس 
رسۍ لري؛ ۱۲ فيصد د ګنده اوبو د ايستلو مناسب 

اسانتياوي لري.

کليوال نفوس: ۳۰ فيصده خلک پاکو اوبو ته الس 
رسۍ لري؛ ۱۰ فيصد خلک د ګنده اوبو د ايستلو 

اسانتياوي ته الس رسۍ لري.

مارچ 2010

لږ تر لږه د ۳۰ فيصده افغانانو د اوبو زيرمی به له لويو 
اوبو بندونو څخه الس ته راشي.

مارچ 2010د اوبو د پايپونو ته الس رسي ال هم محدود دی.

د پرمختايي لپاره حداقل موخې: ۵۰ فيصده افغانان به د 
څښاک اوبو ته السرسي لري.

2020پاکو اوبو د الس رسۍ فيصدي پورته وګورئ.

www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20 "،سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي
National%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ ۸۵-۸۴؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، USAID .۲۰۰۹\۲\۱۰ د کليو د بيا جوړولو او 

پراختيا وزارت او ANDS د ماخذ په توګه ورکوي.

جدول 3.12

جدول 3.13

د ترانسپورټیشن سیسټم د بیارغوني لپاره ستراتیژیک اولیتونه 
   د ANDS د بشپړیدو نیټه   په ۳۰ سپتمبر ۲۰۰۹ باندې حالتد ANDS موخې 

د حلقوي سرک پروژه به په بشپړه توګه فعاله وي، د افغانستان 
په څلورو خواوو کې به سړکونه او له ګاونډې هيوادونو سړکونو 

سره نښلوي. 

د دي سرکونو نيژدي نيمايي په بشپړه توګه 
ترميم شوي دي.

مارچ 2008

د کابل نړيوال هوايي ډګر او د هراټ هوايي ډګر به د ملکي 
هوانوردي له نړيوالو معيارونو سره سم بشپړ شوی وي.

مارچ 2010نوی راپور نشته

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت به د افغانستان د اورګاډي 
پروژه په الره واچوي.

روانېنوی راپور نشته

-www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20Natio  سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي،"
al%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ ۸۰-۷۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹. 

په وچه کې ایسارو مخ پر ودي هیوادونو په مینځ 
کې، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د 
سمندر له غاړي ډیر لري پروت دی - تر ۲.۰۰۰ 

کلیومتره زیات لوړه ژوره اراضي. 

-http://web.worl "سرچينه: نړيوال بانک، "د افغانستان د ترانسپورت سکټور،
bank.org، وکتل شو ۱۰\۹\۲۰۰۹.
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

ترکمنستان

ازبکستان تاجکستان

پاکستان
ايران

چين

پکتيکا

لوګر

خوست

تخار
بدخشان

َبغالن

باميان

فارياب

وردک

کونړ

پکتيا

سمنګان

کندوز

نورستان

َلغمان

َفراه

نيمروز هيلمند
کندهار

ارزګان
زابل

غور

غزنی

بلخ

بادغيس
پروان

ننګرهار

پنجشير

هرات

دايُکندی

جوزجان

سر ُپل

کاُبل

کاپيسا

پروژه: کابل تر ميدان ښار
اوږدوالی: 46 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: کابل به ميدان شهر
طول: 46 کيلومتر
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 49 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: هرات تر مزار شريف
اوږدوالی: 511 کيلومتره
 بشپړ: 90%

پروژه: هرات تر مزار شريف
اوږدوالی: 511 کيلومتره
 بشپړ: 90%

پروژه: کندهار تر ګرشک
اوږدوالی: 114 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 116 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: کابل تر مزار شريف
اوږدوالی: 360 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 125 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 125 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 101 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: المان تر باالمرغاب
اوږدوالی: 143 کيلومتره
 بشپړ: 0%

پروژه: ارماليک تر المان
اوږدوالی: 50 کيلومتره
 بشپړ: 0%

پروژه: هرات تر ارماليک
اوږدوالی: 53 کيلومتره

 بشپړ: 100%

پروژه: دوشي تر پلخمري
اوږدوالی: 50 کيلومتره
 بشپړ: 3%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. شميرې اټکل دي. پاتي پروژي اوس مهال ځنډول شوي دي؛ ځکه نو د بشپړيدلو نيټې په اوس کې معلومې نه دي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 10\2\2009.

د نړيوالو مرستندويانو برخه
د متحده اياالتو د نړيوالې پرمختيايي مرستي برخه

د افغانستان د حلقوي سرک حالت
انځور 3.48

جوگه كړي، چې خپل حاصالت له خرابېدو پرته ماركيټ ته ورسوي. پخوا کروندګر اړ وو چې ماركيټونو ته د 
خپلو حاصالتو د رسولو لپاره ډريورانو ته ډېرې روپۍ وركړي، خو اوس دوى كوالى شي په كمو روپو خپل 

حاصالت ماركيټ ته ورسوي.355

ترکمنستان

ازبکستان تاجکستان

پاکستان
ايران

چين

پکتيکا

لوګر

خوست

تخار
بدخشان

َبغالن

باميان

فارياب

وردک

کونړ

پکتيا

سمنګان

کندوز

نورستان

َلغمان

َفراه

نيمروز هيلمند
کندهار

ارزګان
زابل

غور

غزنی

بلخ

بادغيس
پروان

ننګرهار

پنجشير

هرات

دايُکندی

جوزجان

سر ُپل

کاُبل

کاپيسا

پروژه: کابل تر ميدان ښار
اوږدوالی: 46 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: کابل به ميدان شهر
طول: 46 کيلومتر
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 49 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: هرات تر مزار شريف
اوږدوالی: 511 کيلومتره
 بشپړ: 90%

پروژه: هرات تر مزار شريف
اوږدوالی: 511 کيلومتره
 بشپړ: 90%

پروژه: کندهار تر ګرشک
اوږدوالی: 114 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 116 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: کابل تر مزار شريف
اوږدوالی: 360 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 125 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 125 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: د کندهار-هرات سرک
اوږدوالی: 101 کيلومتره
 بشپړ: 100%

پروژه: المان تر باالمرغاب
اوږدوالی: 143 کيلومتره
 بشپړ: 0%

پروژه: ارماليک تر المان
اوږدوالی: 50 کيلومتره
 بشپړ: 0%

پروژه: هرات تر ارماليک
اوږدوالی: 53 کيلومتره

 بشپړ: 100%

پروژه: دوشي تر پلخمري
اوږدوالی: 50 کيلومتره
 بشپړ: 3%

پروژه: د کابل-کندهار سرک
اوږدوالی: 85 کيلومتره
 بشپړ: 100%

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. شميرې اټکل دي. پاتي پروژي اوس مهال ځنډول شوي دي؛ ځکه نو د بشپړيدلو نيټې په اوس کې معلومې نه دي.

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، 10\2\2009.

د نړيوالو مرستندويانو برخه
د متحده اياالتو د نړيوالې پرمختيايي مرستي برخه

د افغانستان د حلقوي سرک حالت
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

مخابرات
د ANDS د مخابراتو په موخې ارزانه بيه د هر كلي او ولسوالۍ خلكو ته د مخابراتي خدماتو وركول دي.356  

جدول 3.14 د مخابراتي خدماتو سره تړلې ځينې موخې دي.
تخمينًا ۳۳په سلو كې )۱۰ميليونه( افغانان اساسي غږيزو خدماتو ته الس رسى لرِي؛ ۱۰۰.۰۰۰ يې تاريزو 
تليفونونو او نور يې د گرځنده تليفون سره تړلي دي. ليكن د مخابراتو وزارت وايي، چې هغه افغانان چې مخابراتي 
خدماتو ته الس رسى لري له دغې سلنې زيات او ۷۵په سلو كې دي. . دغه وزارت وايي، چې افغانان له دوستانو 

او كورنيو سره تليفونونه شريكوي او عامو تليفون خانو ته الس رسى لري.357
تليفون ته الس رسى له يو واليت نه بل واليت ته توپير كوي، د USAID دراپور له مخي. د گرځنده تليفونونو 
شرکتونو د زيات نفوس په سيمو كې د مخابراتو انفراسټرکچر جوړه كړې ده. د افغانستان لوي ښاري مركزونه لكه 

هرات، جالل اباد، مزارشريف، او د هېواد شمالي برخې زياتې تليفوني زېربناوې لري.358 
د USAID د راپور له مخې كليوالو سيمو ته د مخابراتي پرمختگونو غزول يو لوى گواښ دى. د افغانستان 
دولت په كليوالو سيمو كې د مخابراتو زيربنا ته د ودې وركولو لپاره يو صندوق جوړ كړى دى. تر۳۰ سپتمبر 
ته ويشلي  ولسواليو  يې شلو  ډالر  ميليونه  ډالر راغونډ كړي، چې ۲،۵  پورې دغه صندوق ۲۵ميليونه   ۲۰۰۹

دي.359
USAID د افغانستان اقتصادي حكومتداري او خصوصي سكتور حمايه كوي، چې د ۲۰۰۳ نه تر سپتمبر 
۲۰۰۹ پورې يې دغه پروگرام ته څه د پاسه ۱،۵مليارده ډالره وركړي. دغه پروگرام څلور خصوصي كمپنيو ته 

په اليسنسونو وركولو سره د مخابراتو ازاد سكتور په رامنځته كېدو كې مرسته وكړه.360
USAID د مخابراتو وزارت سره يو ميليون ډالره مرسته وكړه تر څو د ټولو وزارتونو او واليتي حكومتونو 
لپاره په سيمييزو ژبو ويبپاڼې جوړې كړي، چې خلكو ته د دولتي منابعو په اړه كره معلومات وركړي.361 زياتره 

ويبپاڼې انگليسي ژبه هم لري.362 
د  پيسې وركړي. دغه سيستم  لپاره هم  يې چلوي  د مخابراتو وزارت  ملي سټاليټ سيسټم چې  د   USAID
ويډيويي  اونيز  دوى  مخې  له  راپور  د   USAID د  نښلوي.  واليانو سره  له  واليتونو  له ۳۴  ولسمشر  افغانستان 

كانفرانس لري، چې له دغه امله په حكومتي مشينرۍ كې ډېر سياسي تړاو رامنځته شوى دى.363 

صنعت  
د امريكا متحده اياالتو په افغانستان كې د صنعت د ودې د بېالبېلو پروگرامونو له الرې تقويه كړه. د بېلگې په ډول 
د افغانستان د وړو او متوسطو سوداگريو د پرمختگ پروژې په افغانستان كې وړو سوداگرو ته دوركړې لپاره ۴۰ 

ميليونه ډالره السته راوړي.364 په دغه برخه كې دافغانستان ځينې لوى صنعتونه تشرېح شوي دي. 
 

د پیژندنې د اداري ملي ابتکار:
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت قوانین د دي 

غوښتنه کوي چې د مخابراتو ګډون کوونکي د 
خپلو ځانونو  په اړه تفصیلي معلومات ورکړي تر 
څو خدمات په الس راوړي. په دي خاطر چې ۱۰ 
میلیونه ګډون کوونکي دي )د ۳۰ سپټمبر ۲۰۰۹ 
پوري(، د معلوماتو یوه ډیره ستره ذخیره ال دمخه 
راټول شوي دي. د USAID راپور سره سم، دا 

معلومات کیدای شي د پیژندنې د ادارې ملي ابتکار 
لپاره ډیر ګټور وي، ځکه هغوی غواړي چې د 

افغانستان د نفوسو احصایي بشپړي کړي.
سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹.

د مخابراتو د سکټور د ودي لپاره ستراتیژیک اولیتونه 
د ANDS د بشپړیدو نیټهحالتد ANDS موخې 

مخابراتې خدمتونو ته د الس رسي غزول 
چې لږ تر لږه ۸۰ په سلو كې افغانانو ته 

ورسيږي

۳۳په سلو كې افغانان دغږيزو خدماتو سره ثبت 
دي او ۷۵په سلو كې مخابراتي خدماتو ته الس 

رسى لري.

2010

سټاليت خدمتونه )گرځنده الې( ۳۰۰۰زره كلو 
ته رسول  

۳۰۰۰2010 ټولنې گرځنده ټاورې كاروي 

www.ands.gov.af/ands/final_ands/src/final/Afghanistan%20 "،سرچينه: د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، "د افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي
National%20Development%20Strategy_eng.pdf, مخ ۸۰-۷۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹.

جدول 3.14
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زراعت 
د افغانستان د زراعت، اوبه خور او مالدارۍ وزارت )MAIL( د زراعت لپاره يوه نوې تگالره، چې د زراعت د 
پرمختگ ملي چوكاټ )NADF( بلل كيږي، جوړه كړې ده. دغه چوكاټ په ANDS كې د بيان شوي د زراعت 
او د كليوال پرمختگ د ساحو )ARDZ( پر اساس منځته راغلي دي. د USAID د راپور له مخې د زراعت د 
پرمختگ ملي چوكاټ د ANDS د زراعت او د كليوال پرمختگ د ساحو له پروگرام زيات پرمختللی دى او له 
دغه امله له دواړو يې ډېر پرمختگ كړى دى.  نړيوال بسپنه وركوونكي د زراعت او كليوال پرمختگ د ساحو 

پروگرام ته نوره بسپنه نه وركوي.365 
د زراعت، اوبه خور او مالدارۍ وزارت په الندې څلورو پروگرامونو تمركز كوي:366

دطبعي زېرمو اداره   •
زراعتی محصوالت او توليد   •

اقتصادي بيا توليد   •
د پروگرام حمايه او اداري تغيير    •

نو زراعتي محصوالت چې كورنۍ يې دځان لپاره زېرمه كوي نسبتًا هغه څه ته چې دوى يې پلوري دواليتونو، 
ولسواليو، محصوالتو او كليو په توپير سره له يو بل نه توپير كوي. د بېلگې په ډول په ننگرهار كې په ۹۸ په 
سلو كې په ځمكه غنم كرل كيږي له ۱۰ نه تر ۲۰ په سلو كې به سبزيجات او ۵ په سلو كې پياز كرل كيږي )ځكه 
دغه نغدي فصل گڼل كيږي(. د دې په پرتله په بلخ كې ۷۰ په سلو كې غنم، د كورني استعمال لپاره ساتل كيږي، 

ځكه ځمكې نسبتًا پراخه دي.367 

د زراعت  له ودې نه د امریكا د متحده ایاالتو مالتړ 
د امريكا متحده اياالتو په كليوالو سيمو كې د هېواد په كچه د زراعت او سوداگرۍ له پراخېدو څخه مالتړ كوي. 
USAID افغانستان كې د زراعتي سوداگرۍ د مالتړ لپاره ۴۰۲،۸ ميليونه ډالره مرسته كړې ده.368 جدول ۳،۱۵ 

په موجوده وخت كې په دغه سكتور كې د USAID ځينې هڅې تشرېح كوي.

د زراعت د ودې پر وړاندې ننگونې 
USAID د راپور له مخې له ۷۵نه تر ۸۵ په سلو كې )۲۷ نه تر ۳۵ميليونه افغانان( د زراعت په سكتور كې په 
كار اخته دي.369 له دغه جملې ۴،۸ ميليونه يې اوسمهال بې روزگاره دي. USAID د راپور له مخې په زراعتی 

سكتور كې د خلكو بې روزگاري الندې پايلې درلودلى شي:370
بې روزگار او گوښه ځوانان د تروريستانو لپاره د استخدام ښه زمينه ده.   •

لږ عايد د غريبۍ دوران ته تيزي وركوي.  •
د لږ عايد له امله ډېر خلك ښارونو ته كډه كوي.  •

په ښوونځيو كې د كوچنيانو كم شاملېدل، د دې سبب گرځي، چې خلك خپل كوچنيان په راډيكاله تعليمي ادارو   •
كې شامل كړي.

USAID وايي، چې له ډېرو گواښونو ډك افغان چاپيريال او د هغې په پايله كې رامنځته شوې بې ثباتي د 
زراعتي پروگرامونو د تطبيق په الر كې خنډونه راپيدا كوي. نتيجتًا USAID خپل پروگرامونه پر امنه سيمو 
كې تطبيقوي او د شخصي امنيتي شركتونو كارونه يې ډېره كړې او د خطرې له لمنځه وړلو لپاره يې په خپلو 

پروگرامونو د سره غور كول پيل كړي دي.371  

د شاتو د مچیو یو افغان ساتونکی په پنجشير کې د خپلو 
مچيو د کندو پالنه کوي. د دي کس لومړنۍ دوه ځمکې هغه 
ته د شاتو د مچيو د پروګرام په جريان کې ورکړ شوي وه، 

کوم چې د پنجشير واليت د زراعت رياست لخوا مالتړ 
کيږي. )د متحده اياالتو د هوايي ځواک انځور، بريدمن ميشل 

ب کيلير(
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

د خصوصي سكتور وده 
افغانستان د نړيوال بانك د ۲۰۱۰كال لپاره د سروې كوونكو ۱۸۱ هېوادونو كې ۱۶۰ نمبر راغى.372 دسمندر 
پورې خصوصي پانگې اچونې شركت )OPIC( په راپور كې راغلي، چې په افغانستان كې خصوصي پانگه 
اچونه مخ په زياتېدو ده، ليكن دومره تېز هم نه چې وړاندوينه يې شوې وه. زياتېدونكې نا امني، اداري فساد او د 

كليدي تجارتي قوانينو په پاس كېدو كې ځنډ دتېز پرمختگ د ډب كېدو المل دي.373 
د ماليې وزارت د راپور له مخې د خصوصي سكتور د ودې او پرمختگ په الر كې تر ټولو لويه ننگونه د 
قانونمندۍ نه عملي كېدل او دخپلې فايدې دولتي قوانين دي.USAID 374 ځينې نورې ننگونې هم يادي کړي: د غير 
يقيني برېښنا موجوديت، د ځمكې د گرو يا اجاره كول، قرضې اخيستل او اداري فساد د نورو فكتورونو په توگه په 
گوته كړي دي.375 د OPIC د خصوصي امنيتي شركتونو لگښت غير يقيني فزيكي انفراسټرکچر ) لكه برېښنا( او 

خدماتي زېربنا ) د اساسي بانكي سيستم په شمول( فكتورونو ته اشاره كړې ده.376

د USAID د زراعت روانې پروژې 
تشریحپروژه

-Wate  غور واليت كې دكليوال
shed بيا رغاونه 

د دې پروژې موخه په غور واليت كې د۷ واټر شيډونو رغول دي. پروژه په نظر كې لري، چې د سيمييزو طبيعي زېرمو د ادارې له الرې د ټولنې په مټ د واټر شيډونو 
بيا رغاونه تېزه كړي. د ښځو گروپونه د ښځو برخه اخيستنه تېزه كړې ده.

د افغانستان د زراعت د اتحاد 
پرمختلل 

اتحاد د زراعت دپوهاوي سيستم د رامنځته كولو لپاره كار كوي، چې له دغه الرې د زراعت د پوهې تحقيق او توسيعې ته وده وركړل شي. دغه پروژه په افغانستان كې د 
زراعت او وترنرۍ د فاكولتو او د كرهڼې او مالدارۍ وزارت د وړتيا په پورته وړلو تمركز كوي.

دافغانستان د اوبو، زراعت او 
ټکنالوژي بدلېدل 

دغه بدلون د پايدارې او په طبعي زېرمو والړ تكنالوژۍ كوم چې د اوبو ادارې ته وده وركوي او زراعتی محصوالت زياتوي، په نښه كوي. دغه پروگرام په نظر كې 
لري، چې د اوبو او ځمكې د كارونې تگالره او چوكاټ جوړ كړي، ترڅو په ملكي، واليتي او ملكي حكومتونو كې افراد د زراعت په سكتور او طبعي زېرمو كې تل پاتې 

اقتصادي ودې ته وهڅوي. باالخره دغه پروگرام په نظر كې لري چې د افغانستان د وزارتونو مامورين او پوهنتونونو سره د ملگرتيا له الرې په معلوماتو والړې فيصلو او 
خلكو ته د رسېدو د پروژو له الرې د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسوي.  

د افغانستان د كرنې د سوداگرۍ د 
ودې اتحاد 

د دغه درې كلن پروگرام موخه په كليوالو او نيمه ښاري سيمو كې له كورنيو سره په ماركيټ والړ زراعتی پرمختگ له الرې په خپلو پښو والړ عوايدو پراخوالى او وده 
شامله ده. دغه پروگرام د غور، هرات او باميانو واليتونو كې وړو کروندګرو ته د توسعې مواد او زراعتي خدمتونه مهيا كوي. د دې پروگرام موخې په غزني او مركزي 

افغانستان كې د زراعتي سيمو او د زراعتی سيمو ليرې دغريب، کروندګرو د عوايدو زياتول دي او په ماركيټ والړې كرنې كې دهغوى دوړتياوو لوړول دي. 
په هڅونه والړ اقتصادي متبادل: 

شمال، شرق او غرب
دغه پروگرام د پينځه كلونو مارچ ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۱۴ پورې د DAI او ACDI-VOCA او Mercy corps سره السليك شوى تعاوني قرارداد دى، چې د پرمختيا 

متبادل پروگرام دى، چې د شمال، شرق او د غرب په هغو سيمو كې چې ADP-E او ADP-N )لغمان، ننگرهار، كونړ، بدخشان، نورستان، بلخ، تخار او بادغيس 
واليتونو كې عملي كيږي( شامل دي. 

دا اتحاد د شپږو كرنيزو مركزونو )FSCS( يو اتحاد دى، چې په شپږو د نظر الندې واليتونو –غزني، هلمند، كندهار، لغمان، كونړ او زابل كې- ترې تر ۲۰۰۰۰ زرو د افغانستان د زراعتي خدمتونو اتحاد 
پورې افغان کروندګر فايده اخلي دغه مركزونه د فايدې لپاره دي، چې د خلكو ملكيت به وي، د ټرېننگ، ان پټ او اوټ پټ، اپوټ او د ماركيټ سره تړاو لري افغان 

کروندګر يو كامياب اقتصادي زراعت ته اړتيا لري. 
د پرخپلو پښو والړ زراعت ګړندی 

)ASAP( کول
د دې پروگرام موخه د يو متحرك او مختلف تجارتي زراعتي سكتور رامنځته كول دي، چې په كليوالو سيمو كې افغانانو ته دروزگار برابرول دي. ASAP د پيرودونكو 
کروندګرو تر منځ تړاو رامنځته كوي دغه پروژه به په فعال ډول اقتصادي فعاليتونه په نښه كړي او سرمايه گزاري به په كې وكړي، ترڅو هغه خنډونه، چې دسيمييزو 

محصوالتو د ودې مخه نيسي له منځه يو سي.
د زياتو زراعتي محصوالتو لپاره 
د افغانستان د مدرك پلس پروگرام 

)AVIPA(

AVIPA پلس د غنمو د تخم voucher پروگرام دى، دغه پروگرام بۀ په كندهار او هلمند واليتونو كې په زراعتي چوكاټ كې دوسله وال جنگ پر خالف د ټيكاو لپاره 
هڅې وكړي. AVIPA به په مخامخ ډول ۵۰۰ افغانانو ته روزگار وركړي او د زراعت وزارت سره به د دغه وزارت واليتي او ولسواليو په كچه د چارواكو سره اړيكې 

ټينگې كړي او د افغانستان د تجارتي ويش شبكې به په كار واچوي. 
د ودې لپاره متبادل پروگرام- جنوب 

غرب
د دې پروگرام موخه د فراه، ارزگان، نيمروز او هلمند واليتونو د افينو په كرنه، پروسس كولو او تجارت انحصار كموي. USAID به دټولنو سره د عوايدو د زياتولو او 

د قانوني اقتصاد له الرې د دوامداره كارونو په پيدا كولو كې مرسته وكړي او همدارنگه به ټولنيزې او اقتصادي زېربناوې، چې دغه مواقع پرې انحصار لري تقويه كړي. 
هغه نتايج چې له دغه پروگرام تمه كيږي، دبې ځمكو کروندګرو، غريبو كارگرانو، كونډو او هغه خلك، چې دافينو د توليد، پروسس كولو او تجارت كولو د گواښ الندې 

وي، ترڅو چې سيمييز تجارت ته وده وركړي د مخ پر ودې سيمييزو شركتونو لپاره كار وكړي او د يو لړ بازار موندنې، پروسس او تجارتي پرمختگونو له الرې عوايد 
زيات كړي.

سرچينې: د سيګار د معلوماتو پوښتني ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹؛ د سيګار د ارزوني پوښتني ته د USAID ځواب، ۱۰\۱۵\۲۰۰۹. 

جدول 3.15
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

 )MIGA( په افغانستان كې د قوانينو كمزورۍ ته په ځواب كې د څو اړخيزه سرمايه گزارۍ د تضمين ادارې
د افغانستان د پانگې اچونې اسانتيا )AIGF( رامنځته كړې ده. دAIGF  له الرې MIGA ديو تضمين كوونكې 
ادارې په توگه، چې د پيسو د انتقال، استمراك، جنگ، كورنۍ جگړې او د قرارداد د خالف ورزۍ په پايله كې 

رامنځته شوي خسارو تر ۹۰ په سلو كې خسارې پرې كوي په توگه كاروي.377 
USAID راپور وركړى چې د دوى پروگرامونه ډېرو ننگونو، چې خصوصي پانگه اچونه ورسره الس او 
گرېوان ده ته د حل الره پيدا كوي.  د USAID د اقتصادي ودې دفتر )OEG( په دي برخه كې د خصوصي 

سكتور دپرمختگ لپاره په درې برخو كې كار كوي.378
تجارت  د  بانكي څارنه،  او  تگالره  اسعارو  د  قوانينو سمونونو،  اقتصادي  د  تجارت:  او  اقتصادي تگالره   •

تگالره او اسانتياوې او د گمركونو د عصري كولو لپاره كار كوي.
د مالې سكتور پرمختگ: د وړو قرضو ادارې، تجارتي بانكونه، د قرضو كوپراتيفونه او د غير بآنكي د پيسو   •

اداري تقويه كول
تجارتي رقابت كول: واړه او متوسط تجارتونه تقويه كول، دولتي تجارتي شركتونه تقويه كوي، دځمكې په   •

اجاره نيول او يا گرو كولو ته وده وركوي او له صنعتي پاركونو مالتړ كوي

له ملگرو سره د بيمې د محصوالتو د  پانگوالواو د هغوى  OPIC راپور وركړى، چې دوى د امريكايي 
اخيستلو لپاره د روپو وركولو لپاره په گډه كار كوي، چې دوى پانگه اچونه ممكنوي، چې له دغه كار پرته بيا 

امكان نه لري.379 
OPIC د افغانستان د بيمې سره د مرستې كولو د خپل ځنډيدلي پروګرام خبره كوي او په افغانستان كې د 
يواځينۍ خصوصي تجارتي بيمې د شركت سره مرسته د حقوقي سكتور د پرمختگ لويه نښه گڼي. د بيمې او 
بانكي محصوالتو وده تجارتي خدمتونه زياتوي، چې له دغه امله كار موندنه زياتيږي او په ټوليزه توگه دهېواد 

اقتصاد ته وده وركوي.380 

دمخدره موادو پرضد مبارزه 
ANDS د خدره موادو پرضد مبارزه يوه كثير الوجهي ستونزه گڼي، ځكه كه په افغانستان كې د مخدره موادو 
  ANDS ټولنيزه كاميابي به له خطر سره مخامخ شي.381 كثيرالوجهي ستونزې د ANDS موضوع حل نه شي د
له يو نه زيات ستونونه متاثر کوي. د ANDS دراپور له مخې دمخدره موادو پر ضد مبارزه دڅلورو موخو دالسته 

راوړلو لپاره جوړه شوې ده:382
دمخدره موادو په تجارت كې خلل رامنځته كول   •

د عوايدو كليوالو قانوني الرو چارو ته وده وركول   •
د ناقانونه مخدره موادو غوښتنه كمول ) او په مخدره موادو د اخته خلكو درملنه كول(   •

د مركزي او واليتي حكومتونو په كچه د مخدره موادو د مبارزې تقويه كول   •

د اقتصادي او ټولنيز پرمختگ له ستون سره سم متبادل پرمختگ او عامه معلومات د مخدره موادو پر خالف 
دوه لومړني پروگرامونه دي. 

د USAID او د ملگرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دادارې )UNODC( د راپورنو له مخې د مخدره 
موادو سره تړلي فعاليتونه كميږي. د افينو كرل په ۲۰۰۹ كال كې ۲۲ په سلو كې او حاصل يې ۱۰ په سلو كې كم 

شوى. نرخونه يې په لسو كلونو كې له ټولو نه كمې كچې ته راښتكه شوي.383 

د شخصي سکتور د پرمختګ اضافي مالتړ د 
 )UNDP( ملګرو ملتونو د پرمختیایی پروګرام

لخوا د هغوی د تجارت او شخصي سکتور د 
پرمختګ پروګرام له الري تامین کیږي، کوم چې 
د اقتصادي ودي، د کار د فرصتونو جوړول، او 
غریبي د کمولو له پاره کار کوي. نړیوال بانک 

د شخصي سکتور د پرمختګ د مالتړ پروژي 
له الري له هغې مالتړ کوي، کوم چې د بریښنا 

د ظرفیت لوړولو، د ځمکي خدمات، اوبه، او 
مخابراتو باندې تمرکز کوي تر څو د ښه تجارتي 

پانګې اچونې چاپیریال ته پاملرنه وکړي.
سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۹\۳۰\۲۰۰۹.

امنيت

سيمييزه همکاري

مخدره موادو ضد

فساد ضد

جنسي برابري

ظرفيت

د افغانستان د ملي پرمختيا ستراتيژي (اى اين ډي ايس)

د چاپېريال

دولتداري
پرمختيا

له دي امله چې ANDS له مخدره موادو سره 
مبارزه د یوې څو اړخیزي مسلي په توګه پیژني، 
دا راپور له مخدره موادو سره د مبارزې هڅي له 
یوه نه زیاتو ځایونو کې ذکر کوي. د کوکنارو له 

مینځه وړلو، د مخدره موادو ضبط کولو، او اړوند 
امنیتي مسالو په اړه د تفصیالتو لپاره مهرباني 

وکړي او د امنیت برخه وګورئ.
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

له دې سره سره د ملگرو ملتونو احصايې د مخدره موادو په كاركوونكو كې له امدن او د صادراتو له كميو هم 
خبر وركوي. له مخدره موادو دپاكو واليتونو شمېر او د مخدره موادو د نيولو پېښې هم مخ په زياتېدو دي، ليكن 
UNODE وايي، چې مخدره مواد اوس هم دافغانستان د پرمختگ د هڅو په الر كې يوه ننگونه ده.384 د دوى د 

اندازې سره سم ۱۲۳.۰۰۰هكتاره ځمكه اوس هم د افينو د كر كيلې لپاره كارول كيږي.385
د مخدره موادو تجارت په دولت كې اداري فساد ته الره هواروي د كوم له امله چې خلك په حكومت باور له 

السه وركوي. هغه روپۍ چې د مخدره موادو السته راځي د افغانستان بانكونه كمزوري كړي.386 
د دغو ستونزو برسېره د مخدره موادو كاروبار د نشه يانو شمېر زياتوي، چې د دوى اكثريت يا خو مهاجرين 
او يا هم ډېر غريبانان دي. د مخدره موادو د كارونې له امله AIDS, HIV او په زياته اندازه د دغو موادو كارونه 

رامنځته كيږي.387 

متبادل پرمختگ
د USAID د راپور له مخې داسې شواهد موجود دي، چې د متبادل پرمختگ پروگرامونو د افينو دپيداوار په 
كمې كې رول لوبولى دى. USAID د امريكا د متحده اياالتو لپاره د متبادل پرمختگ پروگرام اداره كوي. د۳۰ 
سپتامبر ۲۰۰۹ كال پورې دغه ډول دوه پروگرامونه يو يې د ټول شمالي، شرقي او غربي واليتونو او بل يې د 
جنوب غرب واليتونو لپاره دى. د متبادل پرمختگ ټول پروگرامونه د قانوني كار موندنې مواقع زياتوي او په 
سيمه كې د توليداتو قانوني خرڅالو ته الره هواروي. ليكن USAID د راپور د اقتصادي او جغرافيايي حاالتو 
په نظر كې نيولو سره د هرې سيمې لپاره تياريانې شوي دي.388 ۳،۱۶ جدول د USAID د متبادل پرمختگ د 

روانو پروگرامونو شرحه وړاندې كوي.

عامه معلومات 
د امريكا متحده اياالتو له ۲۰۰۶ كال راپدېخوا د مخدره موادو پرضد د مبارزې د پروگرامونو مالتړ كوي.انځور 
۳.۴۹ د وخت په تېرېدو د دغو پروگرامونو پرمختگ ښيي. د مخدره موادو او د قانون د تطبيق نړيوالې څانگې د 
راپور له مخې د مخدره موادو پر خالف په مبارزې باندې د عامه معلوماتو د تاثير اندازه كول ستونزمن كار دى، 
 UNODC ځكه چې څوك نه پوهيږي، چې د دغو هڅو د خپلولو له امله څومره كوكنار نه دي كرل شوي. ليكن د
احصايې ښيي، چې ۵۵ په سلو كې کروندګرو د افينو د نه كرلو المل د INL د مالي حمايې د عامه معلوماتو پېغام 

ښودلي:389 

دمتبادل پرمختگ فعالیتونه 
تشریحفعالیت

د ابيارۍ او د ضاحكشى د سيستم او د ولسواليو د سركونو جوړونهد انفراسټرکچر د پرمختگ پروگرامونه
هغه كار چې د لوړې بې روزگارۍ ستونزه هواروي د پيسو لپاره د كار پروگرام 

کروندګرو ته د پرمختللې ټكنالوجي ته د الس رسي او ادارې ټرېننگ وركول كيږيکروندګرو ته د ټيكنالوژي ټرېننگ او رسول
کروندګر د سبزيو، ميوو، وچو ميوو، ونو، غنمو او نورو فصلونو كرلو ته هڅولد زيات قيمت لرونكو فصلونو حمايه 

کروندګرو ته د ښو تخمونو او کيمياوي سري برابرولد تخمونو ويشل 
کروندګرو ته د ځنگلونو، د ميوو د ونو د كرلو او د باغونو د خدماتو وركولد ميوو او د ځنگلونو د ونو ويشل 

د ځانگړو پروگرامونو له الرې د ځناورو روغتيا ته پام كول او روغ څاروي ساتلد څارويو د روغتيا او وترنري خدمات

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹.

جدول 3.16

له کوکنارو پاك والیتونه : واليتونه هغه وخت 
"له کوکنارو پاک" اعالن کيږي چې د واليت د 

ځمکي تر ۱۰۰ هکتاره لږ ځمکه د افيونو د توليد 
لپاره کارول شوي وي. 

سرچينه: UNODC، "د افغانستان د افيونو سروي: 2008,” 8/2008, مخ 4.
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اقتصادي او ټولنيز پرمختګ

په افينو لگول شوي حكومتي بندېز ته درناوى )۳۳په سلو كې ځواب وركوونكي(   •
د افينو په كر د اسالم له نظره بنديز )۱۶په سلو كې ځواب وركوونكي(   •

شورى يا د مشرانو د پرېكړې كولو فيصلې   •
ټولنې ته په افينو د اخته خلكو خطر   •

له اول جوالي تر ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹ كال پورې د عامه معلوماتو كمپاين د افغانستان د ۲۵ واليتونو لپاره پالن 
او منظور شو. دا د كوكنارو د كرلو لپاره د عامه مالتړ په كمولو متمركزې وي.390

د پېغامونو د اضافه كولو پروگرام، د عامه معلوماتو يو بل ابتكار اوس هم جريان لري. دا د افغان ټولنې مشرانو 
ته د مخدره موادو پرضد پېغامونه او نورو ته د دغه پېغامونو د رسولو لپاره ټرېننگ وركوي.391

له کوکنارو پاك واليتونه 
د UNODC  يو راپور وايي، چې د افغانستان له ۳۴ واليتونو ۲۰ واليتونه له كوكنارو پاك دي. درې نور واليتونه 

)هرات، بدخشان او نيمروز( د كر په راتلونكي موسم كې بۀ له كوكنارو پاك شي.392 
له كوكنارو پاك او يا د كم مقدار كوكنارو درلودونكي واليتونو كې اوس هم د مخدره موادو پرخالف د مبارزې 
پروگرامونه عملي كيږي. INL وايي، چې په دغو واليتونو كې د عامو معلوماتو له الرې د كم مقدار كوكنارو د 
كرلو كلتور ته وده وركول د مخدره موادو د تجارت په خالف د خلکو نظريات اصالح کيږي. د كوكنارو د تجارت 
پر خالف مشاورتي گروپ، چې INL يې مالتړ كوي د مخدره موادو له وزارت سره په گډه كار كوي چې واليتي 

ابتكارونه قوي كړي.393
د مخدره موادو لپاره غوښتنه كمول هم په دغو واليتونو كې دوام لري. د مخدره موادو غوښتنه كمول له 

كوكنارو په پاكو واليتونو كې هم دوام لري، افيون اوس هم يوه ملي ستونزه ده.394 

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د INL ځواب، 10\5\2009.

•  •  •  •  •   •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   
2006 2007 2008 2009 2010

2006:
قرارداديان د مخدره موادو په وړاندې

د مبارزي په اړه د عامه معلوماتو 
فعاليتونه سرته رسوي. (د چاپ شويو 

موادو خپرول، راډيويې خپرونې). 
د کوکنارو د محو کولو پروګرام 

(PEP) ټيمونو د واليتونو واليانو 
ته مشورې ورکول پيل کړل.

2007:
د کولمبو پالن د مخدره موادو په وړاندې 
د مبارزي د پيغام رسولو د روزنې لپاره 

سيمه ييزو مشرانو د پيسو ورکول 
تصويب کړل. د PEP ټيمونه د مخدره موادو 

په وړاندې د مبارزي په مشاورتي ټيمونو 
(CNAT) بدل شول، د عامه معلوماتو 

لپاره نور مسؤوليت ورکړ شو.

-
2008:
CNAT او د کولمبو پالن په واليتو کې تر

 کرلو مخکې يو جامع کمپاين په الره واچاوه چې
 کروندګر وهڅوي چې کوکنار و نه کري.

 د عامه معلوماتو نورې هڅي: د راډيو، تلويزيون،
 او ګرځنده تياتر پروګرامونه د مخدره موادو په

 وړاندې د مبارزې له پيغامونو سره.
-

2009:
د CNAT او کولمبو پالن کار دوام لري.

 CNAT خپل فعاليتونه په سيمه او اوو
 واليتونو کې پرمخ بيايي.

2010:
د کولمبو پالن، CNAT، او نور د عامه

 معلوماتو کارونو ته ادامه ورکوي او په نظر
 کې لري چې د راډيو، تلويزيون او نوي

 رسنيو پيغامونه (تر ډيره حده د ليکني لنډو
 پيغامونو له الري) خپل کارونه پراخ کړي.

انځور 3.49د مخدره موادو په وړاندې د مبارزي په اړه د عامه معلوماتو فعاليتونه، 2006-2010

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د INL ځواب، 10\5\2009.
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فعاليتونه سرته رسوي. (د چاپ شويو 

موادو خپرول، راډيويې خپرونې). 
د کوکنارو د محو کولو پروګرام 

(PEP) ټيمونو د واليتونو واليانو 
ته مشورې ورکول پيل کړل.

2007:
د کولمبو پالن د مخدره موادو په وړاندې 
د مبارزي د پيغام رسولو د روزنې لپاره 

سيمه ييزو مشرانو د پيسو ورکول 
تصويب کړل. د PEP ټيمونه د مخدره موادو 

په وړاندې د مبارزي په مشاورتي ټيمونو 
(CNAT) بدل شول، د عامه معلوماتو 

لپاره نور مسؤوليت ورکړ شو.

-
2008:
CNAT او د کولمبو پالن په واليتو کې تر

 کرلو مخکې يو جامع کمپاين په الره واچاوه چې
 کروندګر وهڅوي چې کوکنار و نه کري.

 د عامه معلوماتو نورې هڅي: د راډيو، تلويزيون،
 او ګرځنده تياتر پروګرامونه د مخدره موادو په

 وړاندې د مبارزې له پيغامونو سره.
-

2009:
د CNAT او کولمبو پالن کار دوام لري.

 CNAT خپل فعاليتونه په سيمه او اوو
 واليتونو کې پرمخ بيايي.

2010:
د کولمبو پالن، CNAT، او نور د عامه

 معلوماتو کارونو ته ادامه ورکوي او په نظر
 کې لري چې د راډيو، تلويزيون او نوي

 رسنيو پيغامونه (تر ډيره حده د ليکني لنډو
 پيغامونو له الري) خپل کارونه پراخ کړي.

د مخدره موادو په وړاندې د مبارزي په اړه د عامه معلوماتو فعاليتونه، 2006-2010

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د INL ځواب، 10\5\2009.
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قرارداديان د مخدره موادو په وړاندې

د مبارزي په اړه د عامه معلوماتو 
فعاليتونه سرته رسوي. (د چاپ شويو 

موادو خپرول، راډيويې خپرونې). 
د کوکنارو د محو کولو پروګرام 

(PEP) ټيمونو د واليتونو واليانو 
ته مشورې ورکول پيل کړل.

2007:
د کولمبو پالن د مخدره موادو په وړاندې 
د مبارزي د پيغام رسولو د روزنې لپاره 

سيمه ييزو مشرانو د پيسو ورکول 
تصويب کړل. د PEP ټيمونه د مخدره موادو 

په وړاندې د مبارزي په مشاورتي ټيمونو 
(CNAT) بدل شول، د عامه معلوماتو 

لپاره نور مسؤوليت ورکړ شو.

-
2008:
CNAT او د کولمبو پالن په واليتو کې تر

 کرلو مخکې يو جامع کمپاين په الره واچاوه چې
 کروندګر وهڅوي چې کوکنار و نه کري.

 د عامه معلوماتو نورې هڅي: د راډيو، تلويزيون،
 او ګرځنده تياتر پروګرامونه د مخدره موادو په

 وړاندې د مبارزې له پيغامونو سره.
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2009:
د CNAT او کولمبو پالن کار دوام لري.

 CNAT خپل فعاليتونه په سيمه او اوو
 واليتونو کې پرمخ بيايي.

2010:
د کولمبو پالن، CNAT، او نور د عامه

 معلوماتو کارونو ته ادامه ورکوي او په نظر
 کې لري چې د راډيو، تلويزيون او نوي

 رسنيو پيغامونه (تر ډيره حده د ليکني لنډو
 پيغامونو له الري) خپل کارونه پراخ کړي.

د مخدره موادو په وړاندې د مبارزي په اړه د عامه معلوماتو فعاليتونه، 2006-2010
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ځانګړي زده کړه

د ملگرو ملتونو د ښځو د پرمختگ صندوق )UNIFEM( وايي، چې 
افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ د تر ټولو خطرناكو ځايونو يو دى. افغان 
ښځې، جايداد، زده كړې او معلوماتو ته كم الس رسى لري په ځانگړي 

ډول په وروسته پاتې واليتونو كې.395 ځيني ابتدايي احصايي:
۸۷ په سلو كې واده شوې د فاميلي تاوتريخوالي سره الس او گريوان   •

دي.396
يوازې ۱۸ په سلو كې هغه ښځې چې له ۱۵كلونو زيات عمر لري   •

لوستې دي، چې ددغه عمر سړي ۵۰ په سلو كې لوستي دي.397
يوازې ۱۰ په سلو كې كليوالې ښځې لوستې دي، چې د دوى شمېره د   •

لوستو سړو نه چې ۷ په سلو كې ده زياته ده: 7%(.398
تخمينًا ۱۳په سلو كې افغاني ښځې كونډې دي، چې ۹۶ په سلو كې   •

كونډې نالوستې دي.399

د قانون په وړاندې برابرى
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د يو گروپ پرخالف تبعيض او يا يو 

گروپ ته د بل په پرتله زيات امتياز وركول غير قانوني كار دى. د اساسي 
قانون ۲۲مه ماده وايي، چې "سړي او ښځې دقانون په وړاندې يو شان 

دي." په داسې حال كې هغه څه چې په تيوري كې دي همېشه په عمل كې 
نه پياده كيږي.400

د شیعیو د شخصي احوال قانون 
د شيعيه وو د شخصي احوال قانون )۲۰۰۹( د افغانستان د شيعيه و ښځو 

د ژوند کولو يوه ښه بېلگه ده. شيعيه د افغانستان ۱۵ په سلو كې نفوس 
جوړوي.401 د USAID د يو راپور له مخې د دغه قانون له مخې ښځې 

اړ دي، چې د كار كولو لپاره د خپلو مېړونو اجازه واخلي او جنسي 
جنايتكاران كه متاثره شوې ښځې ته خون بها وركړي له سزا ليرې ګڼل 

كيږي.402
د شيعيه د شخصي احوالو قانون د واده، طالق، د ښځې د مرگ په 

صورت كې د بل واده ميراث، د گرځېدو راگرځېدو د حق، د واده په صورت 
كې د جنسي اړيكو او ديواليه كېدلو په اړه قانوني تگالره وړاندې كوي. 

USAID د راپور له مخې نوى قانون د اساسي قانون سره مخامخ په ټكر 
كې دى او په ځانگړي توگه د اساسي قانون له ۲۲مې مادې سره. د قانون 

 USAID لومړنۍ مسوده افغان ولسمشر په مارچ ۲۰۰۹ كې السليك كړه، د
راپور وايي، اگر چې قانون له سره ارزيابي شوى، خو په ښځو موجود 

بنديزونه ال پرځاى پاتې دي.403

د افغانستان د ښځو لپاره په ملي كچه كاري پالن 
د افغانستان د كابينې له خوا په اپرېل ۲۰۰۹ كې تصويب شوى دغه پالن 
د افغانستان د دولت لپاره د ښځو په اړوند ۱۰كلن د پاليسي چوكاټ دى.  
داسې تمه كيږي، چې دغه پالن د ښځو د تابعيت د حقوقو د خوندي كولو 

لپاره د افغانستان د دولت مالتړ كوي.404 
دغه پالن د ښځو چارو وزارت، چې د ښځو د دفاع او حقوقو تر 

ټولو لويه اداره ده له الرې د افغانستان د ټولو وزارتونو له الرې عملي 
كيږي.405 د حكومت د وزارتونو سره په گډه د افغانستان د ښځو چارو 

وزارت د دې لپاره كار كوي، چې د حكومت تگالره، بوديجې او خدماتو 
كې دې په دواړو سړو او ښځو تاثيرونه په نظر كې ونيول شي. د ښځو 

چارو وزارت د نورو وزارتونو او نړيوالو سازمانونو سره لوظنامې 
السليك كوي تر څو چې د سړو او ښځو لپاره يو شان حقونه تضمين 

كړي.406 جدول ۳،۱۷ د ځينو هغو لوظنامو چې د ښځو چارو وزارت په 
۲۰۰۹ كې السليك كړى، تفصيل وړاندې كوي. 

امنيتد افغانستان ښځي
دولتداري

پرمختيا

له مخدره موادو سره مبارزه

منطقوي همکاري

د اداري فساد په خالف مبارزه

د جنسيت برابري

وړتيا

چاپيريال

د NAPWA قرارداد، ۲۰۰۹ 
موخهد ښځو چارو د وزارت ملګري
د افغانستان د ملکي خدمتونو 

کميسيون
په دولت او سياسي مقامونو کې د ښځو برخه اخيستل 

هڅوي
د ښځو د برابر حقوقو پوهاوي په ټول هيواد کې خپور د حج او اوقافو وزارت

کړي او د عامه خلکو لپاره کمپاينونه په الر واچوي.
UNIFEM او د افغاني ښځو 

شبکه
د NAPWA په تطبيق کولو سره د مدني ټولنې اداري 

پياوړي کول
د افغانستان د ښوونې او روزنې 

وزارت
په ښوونځيو او پوهنتونونو کې د نجونو او بالغانو ښځو د 

شمول کچه اوچته کړي

سرچينه: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰۹.

جدول 3.17
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ځانګړي زده کړه

د سیمو په لحاظ ازادیانې
د ښځو لپاره مواقع د سيمو په لحاظ يو له بله تغيير كوي. د ښځو چارو 

وزارت د راپور له مخې، څومره چې په يو واليت كې امنيت زيات وي 
په هماغه اندازه په هغه واليت كې په دولتي ادارو كې ښځې زياتې وي. د 
USAID راپور وايي، چې په پرامنه واليتونو كې ډېرې نجونې ښوونځيو 

ته ځي او ډېرې ښځې روغتيايي اسانتياوو ته الس رسى لري.407 غټ 
ښارونه په امن کې دی؛ هغه ښځي چې په غټو ښارونو )د كابل، هرات 

او مزار شريف په شمول( ژوند کوي، په دولتي چارو كې دگډون زياتې 
مواقع په الس كې لري. USAID وايي اساسي ازاديانو او حقوقو په دغه 

سيمو كې پرمختگ كړى دى.408 
په لرې پرتو والياتو )لكه هلمند، پکتيکا، زابل، اورزگان او خوست( 

كې ښځې بيا هغه اسانتياوې او ازاديانې، چې په ښاري سيمو كې يې لري، 
هلته نه لري. د USAID دراپور له مخې په دغو سيمو كې د ښځو ژوند 

د كلتوري اصولو نه د اساسي قانون مطابق چليږي. د بېلگې په ډول په 
كليوالو سيمو كې ښځې شايد په كرنيزو چارو كې مرسته وكړي، ليكن 

كلتوري اصول، چې سړى بايد فاميل ته ګټه وكړي مانا داده چې ښځه به 
د كور كار كوي، چې هغې ته به يې معاوضه نه وركول كيږي. په كليوالو 

سيمو كې ښځې په كم عمر او يا هم په زوره د واده كولو له گواښ سره 
مخ دي. په لرې پرتو سيمو كې د ښځو پر شخصي ژوند زيات محدوديتونه 

شتون لري.409 
جدول ۳،۱۸ د ښځو، د مساوي حقوقو لپاره د امريكا د متحده اياالتونو 

د هڅو بېلگې دي.

د کابل په یوه کور کې يوه ښځه غالۍ او له مريو ډک سرميزي جوړوي چې په مارکيټ يي خرڅ کړي. )د سيګار انځور(

جدول 3.18

د افغانستان د ښځو لپاره د USAID مالتړ 

احتمالي تاثیرپروگرام یا فعالیت 
د ۲۰۰۹ كال تر جوالى USAID د افغانستان 
د انجونو او ښحو لپاره ۴۴۵مليونه ډالره مرسته 

وركړې.

دا پانګه دافغانستان پر ښځو او انجونو د يو فوق 
العاده تاثير وړتيا لري .

 "دژوند لپاره زده كړې" په دغو ټولګيو كې ښځو 
ته دسواد زده كړې، حساب او روغتيايي چارو په 

اړه معلومات وركول كيږي. 

له ۸۰۰۰ نه زياتو ښځو په دغه كالسونو كې 
برخه اخيستې ده. 

USAID د ازادې ميډيا د مالتړ لپاره ښځينه 
ژورنالستانو ته له ډېر وخت راهيسې ټرېننگ 

وركوي.  

له ۲۰۰۲ كال راهيسې ۵۰۰ ښځينه 
ژورنالستانو ته USAID ټرېننگ وركړى. 

د USAID د راپور له مخې د افغانستان قابله گانو 
سازمان د افغان دولت سره د قابله گانو د مهارتونو 

د لوړولو لپاره او د دې لپاره چې قابله گانې د 
پرمختگ د پروسې برخه ده، كار وكړي. 

څه د پاسه ۱۰۰۰ افغاني ښځې د قابله گانو د 
سازمان غړې دي. 

 ،http://afghanistan.usaid.gov/en/Program.33.aspx "افغانستان: په منځ کې پريکول" ،USAID :سرچينه
وکتل شو ۱۰\۲۳\۲۰۰۹؛ د سيګار د پلټنو رياست، د پوښتنو ځواب، ۱۰\۲۳\۲۰۰۹: ډيټا د USAID په اختيار کې 

ورکړ شوي؛ USAID، "د عامې روغتيا  وزير محمد امين فاطمې د افغاني قابله ګانو د ټولنې لومړنې ټولنه پرانيستله"، 
.۲۰۰۹\۴\۵



د راتلونکې نسل روزنه  
دوه افغان هلکان د هلمند په ناوه ښوونځي کې خپل د ښوونځي مواد ښکاروي. د 

متحده ایاالتو سمندرې ځواکونو د ښوونځیو مواد د یاغیانو په خالف د مبارزي په 
عملیاتو کې په جنوبې افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه وویشل. 

)انځور د متحده ایاالتو د سمندري پوځ، ډلګی مشر جیمیری هریس(
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د نورو ادارو نظارت

د نورو ادارو نظارت  
په هرو دریو میاشتو كې د افغانستان د بیا رغونې عمومي پلټونکی له نورو دولتي سازمانونو غواړي، چې د 
څار ټول راپورونه، چې دوى بشپړ كړي او یا یې بشپړوي، د نوموړي دفتر ته ولېږدوي. الندې وركړل شوي 

سازمانونه په افغانستان كې د نطارت فعالیتونه سر ته رسوي او نتیجه یي سیګار ته ورکوي:
)DoD OIG( د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر  •

)DoS OIG( د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر  •
)GAO( د دولت د احتساب دفتر  •

)USAID OIG( د نړیوالې پرمختیا لپاره متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر  •
)USAAA( د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره  •

د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه
۴.۱ جدول د بیا رغوني او امنیت اړوند د نظارت هغه 

اتهپروژي ښکاوري چې په دي دریو میاشتو کې بشپړې شوي وي. 

د متحده ایاالتو د نورو ادارو لخوا په نیژدي وختونو کې بشپړ شوي  د نظارت فعالیتونه
د پروژې عنوان د خپریدلو نیټهد پروژې نمبراداره

DoD OIGD-2009113-9/30/2009په جنوب ختیځه آسیا کې د مالتړ عملیاتو لپاره طبي تجهیزات استعمال شول
DoD OIGD-2009100-9/30/2009د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه  دریمه مرحله-د افغانستان د ملي پولیسو لپاره د اخیستل شویو تجهیزاتو حساب ورکول
DoD OIGD-2009-1099/25/2009د دفاع وزارت د تروریزم سره د مبارزي لپاره د ټکنالوژي پروګرام د مالتړ لپاره قراردادونه
DoD OIGD-2009-0998/12/2009د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه  دریمه مرحله-د افغانستان د ملي اردو لپاره د اخیستل شویو تجهیزاتو حساب ورکول

DoS OIG-MERO09-MERO-30068/31/2009اداره کول - افغانستان  WPPS د )DS( سیاسي امنیت
DoS OIG-MERO09-MERO3005-8/31/2009قراردادونه - افغانستان )WPPS( د شخصي امنیت تفصیالت

GAOGAO-09-1015T9/9/2009افغانستان او پاکستان: د متحده ایاالتو د ادارو تر مینځ هڅو نظارت
GAOGAO-10-0110/1/2009 ال هم په افغانستان او عراق کې د USAID د احتمالي پیښي له پاره قرار داد کول: د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، او

قراردادیانو د پرسونل او قراردادیانو په څرک معلومولو کې له ننګونو سره مخ دي 

یادونه: MERO = د منځنۍ ختیځ منطقوي دفتر.

سرچینه: د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛ DoS OIG-MERO، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛  GAO، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛ USAAA، د سیګارد 
معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛ USAID OIG,، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛

جدول 4.1
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روان نظارت 
تر ۳۰ سپټمبر پوري، ادارو د نظارت ۲۸ فعالیتونه د پرمختګ په حال کې درلودل. دا فعالیتونه د ادارو په اساس 
لست شوي دي، او د هغوی څرګندونه هماغسي راوړل شوی لکه چې سیګار ته سپارل شوي وه، او په عین حال 
کې ځیني میخانیکي بدلونونه چې د دي راپور له مخکنیو برخو سره ورته والي پیدا کړي: مخففات او لنډوني د 
بشپړو نومونو په ځای کارول شوی دی؛ معیاري لیکدود او امال او انشا کارول شوي؛ او د لومړی شخص پر ځای 

دریم شخص بیارغونې کارول شوي دي. 
جدول 4.2

د متحده ایاالتو د نورو ادارو د نظارت روان فعالیتونه
د پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoD OIGD2009-D000LC-0237.0006/11/2009د عراق د آزادي د عملیاتو او د تلپاتي آزادي عملیاتو په مالتړ کې د هوایي کارګو ترانسپورټیشن قراردادونه
DoD OIGD2009-D000LC-0230.0006/5/2009 د دفاع وزارت د ورکړ شویو بودیجو مسؤولیتونو او مصارفو په اړه د ادارو تر مینځ پلټنه د بهرنیو چارو وزارت لپاره د

افغان ملي پولیسو د روزنې او څارني لپاره.
DoD OIGD2009-D000AE-0102.00012/9/2008  د دفاع وزارت د پرمختللیو چاودیدونكو موادو او ماینونو پر خالف سیستمونو قرارداد
DoD OIGD2007-D000FD-0198.00110/10/2008د عراق او افغانستان لپاره د پلټنې ځانگړى شوى بودیجه د بهرنیو نظامي خرڅالو ټرسټ بودیجې له الري بیا اعالنول

DoS OIG-MERO09-MERO3004-۲۰۰۹ په افغانستان كې د مخدره موادو پرضد د پروگرام مؤثریتاپریل
DoS OIG-MERO09-MERO3009-۲۰۰۹ سره په ګډه(جون DoD OIG د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې او څارنې پروگرام )له

GAO3513999/17/2009په افغانستان كې د عملیاتي قرارداد د مالتړ د دفاع وزارت له خوا نظارت
GAO3207129/2/2009 د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې دامریكا هڅې
GAO3513958/21/2009په افغانستان كې دامریكایي پوځي عملیاتو لپاره لوجیستیكي مالتړ
GAO3513938/21/2009د عملیاتو پر مهال د دفاع وزارت د روغتیایي اړتیاوو مقررات
GAO3207098/17/2009 د افغانستان امنیتي چاپیریال
GAO3513858/11/2009  د حمایوي ټولیو لپاره جنگي مهارتونه
GAO3513767/30/2009  د هوایي جنگي ځواكونو او د هوایي حمایوي ځواكونو اماده گي
GAO3513877/30/2009د پوځ او سمندري ځواك د روزنې وړتیا
 GAO3513887/26/2009 عراق او افغانستان كې دعملیاتو دمالتړ لپاره آماده او روزل شویو پوځیانو مهیا كول
GAO3206805/8/2009 په افغانستان كې د څښلو اوبو، د فاضله اوبو او د اوبو خور پروژې
GAO3206623/16/2009 د زراعت د پروگرامونو ته په پیسو برابرولو، مقاصدو، نتایجو، نظارت او ارزیابۍ پر هڅو USAID په افغانستان كې د

متمركزې وي.
GAO3206571/29/2009 په افغانستان كې د مخدره موادو پر ضد د امریكا مبارزه
GAO12079011/25/2008د افغانستان او عراق قرارداد ورکول

USAAAA-2008-ALL-0531.0007/26/2009افغانستان - )CERP( د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام
USAAAA2009--ALL-0106.0002/2/2009)د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو قراردادي -- کابل او جالل اباد )افغانستان
USAAAA-2008-ALL-0401.0009/1/2008)د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو قراردادي --کندهار او ساالرنو )افغانستان
USAAAA-2008-ALL-0320.0001/28/2008)د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو قراردادي )بګرام

USAID OIGافغانستان كې د شخصي امنیتي قراردادیانو څارنهنه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي\ USAID په
USAID OIGافغانستان د ښوونځیو او كلینیكونو د ودانیو چې د ښوونځیو او كلینیكونو د جوړېدو او بیا رغونې د پروگرام نه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي\USAID د

)SACCARP( الندې جوړ شوي 
USAID OIGافغانستان د ملكي خدماتو د مالتړ پروگرام نه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي \USAID د
USAID OIGافغانستان د انفراسټرکچر او بیارغوني پروګرام الندې تمویل نه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي/USAID د انرژي د سکتور د ځانګړو فعالیتونو پلټنه چې د

شوي 
USAID OIGافغانستان د ښوونکو لپاره د ښوونې او روزنې جوړولو د مالتړ سیسټم جوړولو پروژي پلټنهنه دي ورکړ شوينه دي ورکړ شوي/USAID د

سرچینه: د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛ DoS OIG-MERO، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛  GAO، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛ USAAA، د سیګارد 
معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛ USAID OIG,، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹؛
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4.2 جدول د بیا رغوني او امنیت اړوند د نظارت د روانو فعالیتونو لست وړاندې کوي چې د ۳۰ سپټمبر 
۲۰۰۹ پوري د نورو دولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. 

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر
د ۲۰۰۹ كال د مى تر میاشتې د دفاع وزارت عمومي پلټونکي د دفاع وزارت د غړي او د فدرالي نظارت د 
سازمانونو په استازیتوب د وضع شویو قوانینو پالن د جنوب غربي اسیا، چې د ۲۰۰۹ كال د وضع شویو اصولو 

نظارت په كې شامله ده، نوي معلومات خپاره كړل.  
د جنوب غربي اسیا د نظارت په جامع پالن كې د دفاع وزارت، خارجه وزرات او د USAID د عمومي 
پلټونکو، دعراق دبیا رغونې لپاره عمومي پلټونکی او د سیګار د نظارت انفرادي راپورونه په كې شامل دي. په 
دغه كې همدا رنگه د پوځ د پلټنې اداره، د بحري قواوو د پلټنې اداره او د دفاع د قراردادونو د پلټنې ادارې په 
كې د هغې ونډې له امله چې دوى یې د پوځ د تقویې او مؤثریت په الر كې تر سره كوي، هم شامل دي.  دغه 
جامع پالن د دفاع وزارت له پلټونکو نه نورو هغو سیمو لكه دعراق د ازادۍ پالن، د قراردادونو اداره، د آالتو بیا 
برابرول او د بیا رغونې مالتړ ته وغځول شو. له دې عالوه په مى ۲۰۰۹ كې خپاره شویو معلوماتو كې قوماندان 
او د امریكا د مركزي قوماندې درخواست چې د دفاع وزارت د عمومي پلټونکې له خوا په جنوب غربي اسیا كې 
د ذخایرو د حساب كتاب دوباره جایزه واخلي شامل دي. د دفاع وزارت عمومي پلټونکی د جنوب غربي اسیا د 

نظارت د پالن په بیا مطالعه بوخت دي. 
 DOD د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی تر مشرۍ الندې د جنوب غربي اسیا د گډ پالن گروپ د فدرالي او د
OCO تر منځ همغږي رامنځته كوي او موجود مسایل یې له منځه وړي. گروپ خپله لسمه غونډه په اگست ۲۰۰۹ 
كال كې وكړه. د افغانستان او عراق د جگړې ډېرو قراردادونو استازو د نظارت هڅې او ورسره تړلې ستونزې، 
چې دوى د خپل لومړني كار په نتیجه كې په گوته كړې وې، باندې بحث وكړو. د د دفاع وزارت عمومي پلټونکی، 
سیګار او د پوځ د پلتنې ادارې د قوماندان د بیړنۍ ځواب له پروگرام سره په افغانستان كې د نظارت د منابعو د 

زیاتولو او په عراق او افغانستان كې د ابتدایي قواوو نه د باركمولو باندې هوكړه وكړه. 
د دفاع وزارت عمومي پلټونکی په جنوب غربي اسیا كې په افغانستان او عراق كې د نورو تحقیق كوونكو او 
پلټونکو د ټاكلو له الرې خپل حضور زیات كړو. اضافي كار کوونکی، د كانگریس غوښتنه، د دفاع وزارت او 
پوځي سابقه دارو مامورینو غوښتنه اضافي پرسونل ته اړتیا لري.  د دفاع وزارت د نظارتنې عمومي مسؤل په 
قطر، كویټ، عراق او افغانستان كې د نظارت او تحقیق د مالتړ لپاره د پلټنې په برخه كې د دغو ساحوي دفترونو 

وړتیا اضافه كوي.  
په ۳۰ سپتمبر ۲۰۰۹ كال كې د دفاع وزارت عمومي پلټونکی ۴۹ د نظارت فعالیتونه درلودل او ۱۳ راپورونه 
یې خپاره كړل، چې د ازادي بخښوونكي عملیات یې حمایه كول.  د دغو ۴۹ روانو پروژو له جملې څلور چې په 
افغانستان كې د امنیت او بیا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور كې ځاى پر ځاى شوي دي. د دغو 13 روانو 
پروژو له جملې څلور چې په افغانستان كې د امنیت او بیا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور كې ځاى پر ځاى 

شوي دي.
په ټولیزه توگه په ۲۰۰۹ مالي كال كې د دفاع وزارت عمومي پلټونکي، چې كوم فعالیتونه سرته ورسول یا 

روان دي الندې ساحې یې په بر كې ونیولې:
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)ASFF( د افغانستان د امنیتي ځواكونو د صندوق كارونه او حساب وركونه  •
د ساختماني موادو كفایت    •
د جایداد حساب وركونه    •
د قراردادونو اداره كول    •

د قراردادیانو د الس رسۍ عام كارونه    •
د زغره كولو وړتیاوې    •
د سوخت د موادو اداره    •

د غیر تاكتیكي موټرو اخیستل او کارونه   •
د IT د االتو كارونه    •

د موادو او سامانونو له یو ځاى نه بل ځاى ته لېږد    •

په افغانستان او عراق كې د جنگ د وخت قراردادونو یو درخواست ته په ځواب كې د دفاع وزارت عمومي 
پلټونکی یو پلټنه پیل كړو چې موخه یې په كابل كې امریكایي ځواكونو )USFOR-A( ته د یو كمپاونډ جوړولو 
نه راوالړو مسایلو ته ځواب ویل وو. له دې سربېره د كانگرس یوې غوښتنې ته په ځواب ویلو سره، د خارجه 
وزارت عمومي پلټونکي د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي سره په گډه یو پلټنه پیل كړى و، چې د ASFF  روپۍ 

چې د دفاع وزارت، خارجه وزارت د افغان ملي پولیسو لپاره وركړې وي بیا كتنه وكړي. 

د نظارت فعالیتونه 
د عراق د آزادي د عملیاتو او د تلپاتي آزادي عملیاتو په مالتړ کې د هوایي کارګو ترانسپورټیشن قراردادونه

)د پروژي نمبر. D2009-D000LC-0237.000, پیل شوه جون ۱۱، ۲۰۰۹( 
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر دا پریکړه کوي چې آیا د عراق د آزادي عملیات )OIF( او OEF په مالتړ 
کې د هوایي کارګو ترانسپورټیشن قراردادونه د اړوند فدرالي او دفاع وزارت له مقرراتو سره سم اداره شوي او 
که نه. په ځانګړي توګه، د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر به دا پریکړه کوي چې دا پریکړه چې له هوایي 
ټرانسپورټ څخه کار واخیستل شي عادالنه وه، او دا چې آیا د لیږدلو اوامر د اخیستونکو د انتخاب له معیارونو 
سره سم ورکړل شوي او که نه، او دا چې لیږل شوي کارګو د هوا له الري د مقرراتو سره سم په ورکړل شوي 

وخت کې شوي وه او که نه.

د دفاع وزارت د ورکړ شویو بودیجو مسؤولیتونو او مصارفو په اړه د ادارو تر مینځ پلټنه د بهرنیو چارو وزارت لپاره د افغان 

ملي پولیسو د روزنې او څارني لپاره. 

)د پروژي نمبر. D2009-D000JB-0230.000, پیل شوه جون ۵، ۲۰۰۹(
د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزات عمومي پلټونکي په دي وخت کې یوه مشترکه پلټنه د ګانګریس د غوښتنې 
په ځواب کی عملي کوي. د دي پلټنې موخه دا ده چې د ASFF د پیسو حالت وګوري چې د دفاع وزارت د بهرنیو 
چارو وزارت ته د ملي پولیسو د روزنې لپآره ورکړي دي. په ځانګړي توګه، د دفاع وزارت عمومي پلټونکی به 
قرارداد، اړوند کاري احکام، د کار د سرته رسولو امر، او هر هغه قرارداد یا د کار امر تبدیلي چې د روزنې او 
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څارنې لپاره وه بیا کتنه وکړي، تر څو دا ډاډینه ترالسه شي چې هغوی د اړوند فدرالي مقرراتو او د دفاع وزارت 
د اړتیاوو سره برابري دي. په دي سربیره، د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر به د قراردادیانو بلونه وګوري 
تر څو دا ډاډینه ترالسه شي چې ادعا شوي مصارف د عملي شوي خدماتو په مقابل کې د اجازي وړ، اختصاص 
وړ، او منلو وړ وه. د بهرنیو چارو د وزارت عمومي پلټونکی به د دفاع وزارت عمومي پلټونکی سره په دي پلټنه 
کې مرسته کوي او د ملکي پولیسو د روزونکو د قرارداد اغیزمنتوب، د کارکوونکو، روزنې او قرارداد اداره 

کول به ارزیابي کوي. 
د دفاع وزارت د پرمختللیو چاودیدونكو موادو او ماینونو پر خالف سیستمونو قرارداد   

)د پروژي نمبر. D2009-D000AE-0102.000, پیل شوه ډیسمبر ۹، ۲۰۰۸( 
د دفاع وزارت عمومي پلټونکی معلوموي چې  ایا د پرمختلیلو چاودېدونكو موادو او ماینونو سیستم، چې په عراق 
او افغانستان كې وكارول شو دالسته راوړلو، د دفاع وزارت او فدرالي قوانینو سره سم، اداره شوي او وده ورته 

وركړل شوې او که نه.  

د عراق او افغانستان لپاره د پلټنې ځانگړى شوى بودیجه د بهرنیو نظامي خرڅالو ټرسټ بودیجې له الري بیا اعالنول

)د پروژي نمبر . D2009-D000FD-0198.001, پیل شوه اکتوبر ۱۰، ۲۰۰۸د هغو مشاهدو په اساس چې 
په لومړې کې اعالن شوي پروژي )D2007-D000FD-0198.000( د ساحوی پلټنې په جریان کې ولیدل 
شو، د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر پریکړه وکړه چې یوه اضافي پروژې ته اړتیا لیدل کیږي چې د ساحوي 
کار په جریان کې په ګوته شوي موضوعات په بیل ډول تر بحث الندې ونیسي. د دفاع وزارت عمومي پلټونکی 
FMS ته د روپو انتقال او په )D-2009-063( راپور كې په اداري فیس راټولولو تمركز وكړو. د دفاع وزارت 
عمومي پلټونکی معلوموي چې ایا د عراق او افغانستان د امنیت او بیا رغونې لپاره ځانگړي شوي بودیجه په خارج 
كې د مېشته پوځیانو د صندوق له الرې اداره شوي او كه څرنگه. لیكن د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دویمي 
اهداف په خارج كې د پوځیانو د صندوق له خوا په ځانگړي ډول محاسبه شوي، د مقاصدو لپاره كارول شوي او 

د دفاع وزارت په اقتصادي راپور كې ذكر كېدو ته راكم كړي دي.   
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په منځني ختیځ كې د باندینیو چارو وزارت دعمومي پلټونکی سیمه ییز دفتر  

د نظارت فعالیتونه 
په افغانستان كې د مخدره موادو پرضد د پروگرام مؤثریت

)پروژه نمبر MERO-3004-09,  پیل شوه اپریل ۲۰۰۹(
هدف: په افغانستان كې د مخدره موادو د پالن او ادارې لپاره د امریكا هڅې چې )۱( د امریكا مسؤلیتونه او 
لگښتونه، )۲( د خلكو سره د مرستو پروژې، )۳( د مرستو د همغږۍ میكانیزم او تگالره، او )۴( لوى خنډونه، 

چې د امریكا د موخو السته راوړل متاثر كوي په كې شامل دي. 

د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې او څارنې پروگرام )له DODIG سره په ګډه(

)پروژه نمبر -MERO3009-09,  پیل شوه جون۲۰۰۹(
هدف: د ټولو اړتیاوو ، موادو او د افغانستان ملي پولیسو د روزنې د پروگرام د خالصې بیا ارزیابي قرارداد، د 
قرارداد موخې او د كار ترتیب، د كاركردگۍ د اندازه كولو لپاره كوم اندیكاتورونه ټاكل شوي دي او څرنگه. د 
باندینیو چارو وزارت د Dyncorp د كاركردگۍ نظارت او د قرارداد لگښت اداره كړو.  دغه كار بۀ د قرارداد 
ریكارډ حالت ادراه، كنترول لگښت او د دغه قرارداد ارزښت د خارجه وزارت او دفاع وزارت سره ارزیابي 

كړي. 

دحكومت د احتساب اداره 
دتېرو درې میاشتو په دوران كې GAO په افغانستان او پاكستان كې دبېالبېلو سازمانونو تر منځ دامریكا د نظارت 
په اړه یوې استماعیې كې خپل بیان وركړ. په دغه استماعیه كې هغه كلیدي موضوعات چې GAO د اپریل ۲۰۰۹ 
كال كې ولسمشر ته په خپل منځمهالي راپور كې یاد كړي وو، ذكر شوي وو. همدا رنگه په دغه راپور كې د 
GOA د پخواني، كارموندنو، سفارشات هم شامل وو، چې څرنګه د احتساب د نورو ټولنو سره همغږي كوي او 

په پاكستان او افغانستان كې د موجودو ننگونو د كمولو لپاره كوم اقدامات كوي. 
له دې پرته GAO په پراخو موضوعاتو د افغانستان سره تړلي لس نور موضوعات شامل كړل:

د افغانستان بدلیدونکی امنیتي چاپېریال   •
یو وړ افغان ملي اردو جوړول   •

عراق او افغانستان كې د عملیاتو د مالتړ لپاره د روزل شویو پوځیانو مهیا كول   •
د هوایي جنگي ځواكونو او نورو موخو لپاره د وړتیاوو مهیا كول   •
د روانو عملیاتو لپاره د دفاع وزارت د وړتیاوو د روزنې برابرول   •

د پوځي حمایې د ټولیو لپاره د جنگي مهارتونو روزنه  •
په افغانستان كې د امریكایي عسكرو لپاره لوجیستیك   •

د عملیاتو پر مهال د دفاع وزارت د روغتیایي اړتیاوو مقررات  •
په افغانستان كې د عملیاتي قرارداد د مالتړ د دفاع وزارت له خوا نظارت  •

امریكایي پوځیان دعراق او افغانستان په ځینو خالصو ځایونو كې ناكاره شیان سوځوي  •
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د نظارت فعالیتونه 
په افغانستان كې د عملیاتي قرارداد د مالتړ د دفاع وزارت له خوا نظارت

)پروژه نمبر. 351399, پیل شوي ۱۷ سپټمبر ۲۰۰۹( 
دا پروژه دفاع وزارت ته د كافي شمېرې روزل شوي پرسونل د مهیا كولو قابلیت وركوي. هغه ننگونې چې 

دنظارتنې پر مهال ورسره د دفاع وزارت مخ كیږي او هغه درسونه چې د عراق او افغانستان نه اخیستل شوي.

د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې دامریكا هڅې

)پروژه نمبر 320712, پیل شوی ۲ سپټمبر ۲۰۰۹( 
دا ارزیابي به د ملي اردو لپاره د امریكا په موخو متمركزه وي، چې امریكا څومره لگښت كړى او مسؤلیت ته یې 
اوږه وركړې. همدا رنگه د ملي اردو د ساتلو او تكمیل لپاره لگښت؛ امریكا د ملي اردو د جوړښت لپاره څومره 

موخې كړي؛ او نورو بسپنه وركوونكو د ملي اردو سره څه ډول مرسته كړي.

په افغانستان كې د امریكایي پوځي عملیاتو لپاره لوجیستیكي مالتړ

)پروژه نمبر 351395, پیل شوي ۲۱ اګست، ۲۰۰۹(
دغه ارزیابي د دفاع وزارت د جوړښت او افغانستان ته او له افغانستان د باندې او په افغانستان كې دننه د سازو 
سامان په لېږد متمركزه ده. هغه ننگونې چې شاید پر وېش یې تاثیر كړى وي او هغه درسونه چې له نورو عملیاتو 

زده شوي دي. 

د عملیاتو پر مهال د دفاع وزارت د روغتیایي اړتیاوو مقررات

)پروژه نمبر 351393, پیل شوي ۲۱ اګست، ۲۰۰۹( 
دغه ارزیابي به په هغه حدودو كې چې دفاع وزارت تعیین كړي او د روانو عملیاتو لپاره روغتیایي اړتیاوې په 
نخښه كړي، ددغه ضروریاتو د پوره كولو لپاره دوى له كومو گواښونو سره مخ دي او د دغو ضروریاتو د پوره 

كولو لپاره دوى كوم سامان االت لري.

د افغانستان امنیتي چاپیریال 

)پروژه نمبر 320709, پیل شوي ۱۷ اګست، ۲۰۰۹(
دغه ارزیابي به د امریكا د پوځیانو په موجودیت كې په تغییر راتللو باندې تمركز وكړي. امنیتي حاالت چې د 
دښمن له خوا په پیل شویو بریدونو او د امنیتي حاالتو له امله د امریكا هڅو ته موجودې ننگونې سره مقایسه 

كیږي.

د حمایوي ټولیو لپاره جنگي مهارتونه 

)پروژه نمبر 351385, پیل شوي ۱۱ اګست، ۲۰۰۹( 
دا ارزیابي د خدمتونو د څانگې په فعالیتونو چې څرنگه حمایوي ټولیو ته ځانگړي روزنه وركوي، چې په كې د 

روزنې د اړتیاوو حد معلوم وي او د روانو عملیاتو اخیستل شوي عبرتونه په كې شامل دي.
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د هوایي جنگي ځواكونو او د هوایي حمایوي ځواكونو اماده گي 

)پروژه نمبر 351376, پیل شوي ۳۰ جوالی، ۲۰۰۹( 
دغه ارزیابي بۀ د هوایي جنگي ځواكونو او د هوایي حمایې ځواكونو په پیاوړتیا، چې د جنگ لپاره په وړتیا تمركز 
وكړي، چې په كې روان جنگي عملیات د افغانستان په شمول د كمیو د حلولو، چې په كې د قواوو جوړښت او د 

پرسونل برابرول شامل دي تمركز وكړي.

د پوځ او سمندري ځواك د روزنې وړتیا

)پروژه نمبر 351387, پیل شوي ۳۰ جوالی، ۲۰۰۹( 
دغه ارزیابي به د DOS د پوځ او سمندري ځواكونو په فعالیتونو تمركز وكړي، چې دوى د عراق او افغانستان 
لپاره د روزنې د اړتیا توپیر تعین كړى دى او په عراق او افغانستان كې یې د پوځیانو د بدلېدونكو اړتیاوو لپاره 

ظرفیتونه عیار كړي دي.

عراق او افغانستان كې دعملیاتو دمالتړ لپاره آماده او روزل شویو پوځیانو مهیا كول 

)پروژه نمبر 351388, پیل شوي ۲۶ جوالی، ۲۰۰۹( 
دا ارزیابي بۀ د دفاع وزارت د روانو اړتیاوو لپاره د امادگي په كچه، د اړتیاوو د پوره كولو لپاره د نورو پوځیانو 

د ځاى پرځاى كېدو او اداره كولو او د دفاع وزارت د نورو ژمنو د پوره كولو په اړتیا تمركز وكړي.

په افغانستان كې د څښلو اوبو، د فاضله اوبو او د اوبو خور پروژې  

)پروژه نمبر 320680, پیل شوي 8 می، ۲۰۰۹(
دغه ارزیابي به د افغانستان د اوبو د سكتور د پرمختگ په هڅو كې په مرستو او خلكو ته د ANDS د تگالرې 

سره سم د پاكو اوبو، فاضله اوبو او د اوبو خور د خدماتو په وركولو تمركز كوي.  

په افغانستان كې د USAID د زراعت د پروگرامونو ته په پیسو برابرولو، مقاصدو، نتایجو، نظارت او ارزیابۍ پر هڅو 

متمركزې وي.

)پروژه نمبر 320662, پیل شوي 16 مارچ، ۲۰۰۹( 
دغه ارزیابي بۀ د USAID د زراعتي پروګرامونو د بودیجو، موخو، نتایجو، څارنو، او د ارزیابي په هڅو باندې 

تمركز كوي.

په افغانستان كې د مخدره موادو پر ضد د امریكا مبارزه  

)پروژه نمبر 320657, پیل شوي 29 جنوري، ۲۰۰۹(
دغه ارزیابي بۀ په قضایي سمونونو، د مخدره موادو په لمنځه وړنه، عامه معلوماتو او د مخدره موادو د ماركیټ 

په له منځه وړلو تمركز كوي. 
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د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره 
د نظارت فعالیتونه 

د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام )CERP( - افغانستان

)د پروژې کوډ A-2009-ALL-0531.000, پیل شوي ۲۶ جوالی، ۲۰۰۹(
د قوماندان د عاجل غبرگون پروگرام كافي داخلي كنترول درلودلى تر څو چې پروگرام په ښه طریقه عملي كړي 

ددغه پلټنه ارزښت كمېدلو.  

د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو قراردادي -- کابل او جالل اباد )افغانستان(

)د پروژې کوډ A-2009-ALL-A-2009-ALL-0106.000, پیل شوي ۲ فروری، ۲۰۰۹(
دا پلټنه په افغانستان كې سرته رسېږي. دا به معلومه كړي، چې قرارداد شوي سامانونه او خدمات په صحیح ډول 

وركړل شوي او اداره شوي دي.

د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو قراردادي --کندهار او ساالرنو )افغانستان(

)د پروژې کوډ A2008--ALL-0401.000, پیل شوي ۱ سپټمبر، ۲۰۰۹(
دا پلټنه په افغانستان كې سرته رسېږي. دا به معلومه كړي، چې قرارداد شوي سامانونه او خدمات په صحیح ډول 

وركړل شوي او اداره شوي دي.

د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو قراردادي )بګرام(

)د پروژې کوډ A2008--ALL-0320.00, پیل شوي ۲۸ جنوري، ۲۰۰۸(
دا پلټنه په افغانستان كې سرته رسېږي. دا به معلومه كړي، چې قرارداد شوي سامانونه او خدمات په صحیح ډول 

وركړل شوي او اداره شوي دي.

د نړیوالې پرمختیا لپاره متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر 

د نظارت فعالیتونه 
په USAID \افغانستان كې د شخصي امنیتي قراردادیانو څارنه 

هدف: د دې موخه دا معلومول دي، چې په افغانستان كې USAID ورسره ملگرو شركتونو، شخصي امنیتي 
شركتونو څومره پیسې لگولي او ایا د دغو شركتونو د مصرف كوم مؤثر څار وجود درلود. دا معلوموي چې د 
USAID \افغانستانملگرو شركتونو چې كومو قراردادیانو سره قراردادونه كړي وو ایا هغه مسؤول او مسلح خلك 
وو. دا معلوموي، چې د شخصي امنیتي شركتونه د اول اكتوبر ۲۰۰۶ نه تر ۳۰ جون ۲۰۰۹ پورې د كوم ډول 

امنیتي حوادثو سره مخ شوي.
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د USAID\افغانستان د ښوونځیو او كلینیكونو د ودانیو چې د ښوونځیو او كلینیكونو د جوړېدو او بیا رغونې د پروگرام 

)SACCARP( الندې جوړ شوي  

هدف: دا معلوموي چې ښوونځي او كلینیكونه، چې د كومو موخو لپاره جوړ شوي وو ایا د هغو لپاره كارول كیږي 
او د دغې تاثیر په افغانستان كې د ښوونځیو او كلینیكونو په ملكیت مطالعه كوي. 

د USAID\ افغانستان د ملكي خدماتو د مالتړ پروگرام 

هدف: دا معلوموي، چې د USAID \ افغانستان د انساني خدمتونو د مالتړ پروگرام، چې د افغانستان د ملكي مرستو 
له الرې پیاده كیږي خپل اصلي هدف السته راوړى او كه نه. 

د انرژي د سکتور د ځانګړو فعالیتونو پلټنه چې د USAID/افغانستان د انفراسټرکچر او بیارغوني پروګرام الندې تمویل 

شوي 

د  افغانستان  د  موخه، چې  اصلي  فعالیتونو  دسکتور  انرژي  د  USAID/افغانستان  که  معلومول چې  دا  هدف: 
انفراسټرکچر او بیارغوني پروګرام الندې ورکړ شوي، ترالسه کیږي.

د USAID/افغانستان د ښوونکو لپاره د ښوونې او روزنې جوړولو د مالتړ سیسټم جوړولو پروژي پلټنه

هدف: دا معلومول چې که USAID/افغانستان د ښوونکو لپاره د ښوونې او روزنې د مالتړ سیسټم پروژه خپلې 
اصلې موخې ترالسه کوي. 

د نورو ادارو څیړنې
سیګار په باقاعده ډول په افغانستان كې د نورو حكومتي ادارو سره په څېړنو كولو كې همغږي كوي. تر ۳۰ 
سپټمبر ۲۰۰۹ پورې، پینځه پرانستل شوي دوسیې د بهرنیو چارو د وزارت د عمومي پلټونکې د دفتر د څیړنکو 
لخوا )DoS-OIG-INV(تر څیړنې الندې وي. جدول ۴.۳ تر ۳۰ سپټمبر، ۲۰۰۹ پوري د پرانیستل شویو او 

تړل شویو  تحقیقاتو شمیر ښیي.

څیړنیز فعالیتونه: د نورو ادارو څیړنې
ټولې دوسیېتړل شوي دوسېېپرانیستي دوسیياداره

DoS-OIG-INV505
505ټول

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS-OIG-INV ځواب، ۹\۳\۲۰۰۹.

جدول 4.3

د معاینو بشپړ شوي فعالیتونه: د نورو ادارو معاینې
هدفد پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoS OIG-ISP09-ISP-3059۲۰۰۹ د ډیوې راډیو اپریل
ته کتنه

دا کتل او معلومول چې آیا د ډیوه راډیو پالیسي او پروګرام 
موخې په اغیزمنه توګه ترالسه کیږي، تر څو هغه تحلیل 

شي او د پالیسي په تطبیق او د پروګرام په اداره کولو کې د 
ښه والي لپاره سپارښتنې وړاندې شي.

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS-OIG-ISPځواب، ۹\۳\۲۰۰۹.

جدول 4.4

د معاینو روان فعالیتونه: د نورو ادارو معاینې
هدفد پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoS OIG-ISP09-ISP3051-۲۰۰۹ په افغانستان کې اپریل
ماینونو د ایستلو 

پروګرام

په افغانستان کې د ماینونو د ایستلو پروګرامونو د تطبیق او 
اغیزمنتیا ارزیابي کول 

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS-OIG-ISPځواب، ۹\۳\۲۰۰۹.

جدول ۴.۵
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د معاینو بشپړ شوي فعالیتونه: د نورو ادارو معاینې
هدفد پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoS OIG-ISP09-ISP-3059۲۰۰۹ د ډیوې راډیو اپریل
ته کتنه

دا کتل او معلومول چې آیا د ډیوه راډیو پالیسي او پروګرام 
موخې په اغیزمنه توګه ترالسه کیږي، تر څو هغه تحلیل 

شي او د پالیسي په تطبیق او د پروګرام په اداره کولو کې د 
ښه والي لپاره سپارښتنې وړاندې شي.

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS-OIG-ISPځواب، ۹\۳\۲۰۰۹.

جدول 4.4

د معاینو روان فعالیتونه: د نورو ادارو معاینې
هدفد پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoS OIG-ISP09-ISP3051-۲۰۰۹ په افغانستان کې اپریل
ماینونو د ایستلو 

پروګرام

په افغانستان کې د ماینونو د ایستلو پروګرامونو د تطبیق او 
اغیزمنتیا ارزیابي کول 

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS-OIG-ISPځواب، ۹\۳\۲۰۰۹.

جدول ۴.۵

د نورو ادارو معایني

بشپړې شوي معاینې
جدول 4.4 د هغو معاینو لست وړاندې کوي چې تر ۳۰ سپټمبر، ۲۰۰۹ پوري بشپړې شوي وي. یوه معاینه د 
بهرنیو چارو وزارت د معاینو د عمومي پلټونکي )DoS OIG-ISP( لخوا په دي تیرو دریو میاشتو کې بشپړه 

شوه. 

روانې معاینې
سیګار همدا رنګه له نورو ادارو سره همغږي شوه چې په افغانستان کې معاینې ترسره کوي. په تیرو دریو میاشتو 

کې، DoS OIG-ISP یوه نوي معاینه پیل کړه، چې په ۴.۵ جدول کې لست شوي ده. 



 د سیګار رسمي ټآپه
 د سيګار رسمي ټاپه د متحده اياالتو او افغانستان ترمنځ د هڅو د ارتباط استازيتوب کوي څو د بيا
 رغونې احتساب او نظارت وکړي. د ټاپې په منځ کې د پورتنۍ غاړې په برابر فقره په دري کې ده
 او، په انګليسي کې ژباړل شوې، چې د “سيګار” مانا لري. ټاپې په منځ کې د کښتنۍ غاړې سره
.فقره په پښتو کې ده او د انګليسي ژباړې له مخې همدا مانا لري

پيژندنه: د بدلون کال
د عوايدو لوړيدل 
د امنيت په برخه کې د عراق واک پراخول 
د افغانستان د بيارغوني وروستی حال 
د افغانستان پلټني 
د افغانستان معايني 
د بيا رغوني ټيمونه 
د نړيوالې ټولنې دنده 

 د اداري فساد ضد هڅي

امنيت
د فغاليتونو مخه نيسي  امنيتي وضعيت ال هم د بيارغوني 
د سيمه ييزو عالقمندو اوسيدونو ابتکار 

د قانون جوړوني پرمختګونه

انساني ضياع
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پيژندنه: د بدلون کال
د عوايدو لوړيدل 
د امنيت په برخه کې د عراق واک پراخول 
د افغانستان د بيارغوني وروستی حال 
د افغانستان پلټني 
د افغانستان معايني 
د بيا رغوني ټيمونه 
د نړيوالې ټولنې دنده 

 د اداري فساد ضد هڅي

امنيت
د فغاليتونو مخه نيسي  امنيتي وضعيت ال هم د بيارغوني 
د سيمه ييزو عالقمندو اوسيدونو ابتکار 

د قانون جوړوني پرمختګونه

انساني ضياع

 ضميمې
 او پايليکونه
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ضميمې

د پي ايل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې د دې راپور د سيګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 
برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

نظارت کول
عمومي پلټونکى بايد نېغ په نېغه د بهرنيو چارو برخه ۱۲۲۹ )ای()۱(

سکرټر او يا د دفاع سکرټر ته راپور ورکړي او يا د 
هغوى د عمومي نظارت الندې وي.

د بهرنيو چارو سکرتر او 
د دفاع سکرتر ته راپور 

ورکوي

ټولې برخې

مسووليتونه
د افغانستان د بيا رغونې نظارت.ــبرخه ۱۲۲۹ )ايف()1(

دا به د عمومي پلټونکي وظيفه وي چې د هغو پېسو 
چې اختصاص شوي او يا په بله مانا په ا فغانستان 
کې د بيا رغونې لپاره په الس ورکړل شوي، او د 
هغو پروګرامونو، عملياتو او قراردادونو هم چې د 

دې پروګرامونو په کارولو سره ترسره شوي، د چلند، 
سمبالولو او خرڅ نظارت وکړي او د پلټنو او تحقيقاتو 

انسجام يې وکړي.

 کتنه اختصاص شوې\ 
موجودې بوديجې

د هغو پروګرامونو، 
عملياتو، قراردادونو کتنه 

 چې اختصاص شوې\ 
موجودې بوديجې کاروي.

ټولې برخې

د داسې بوديجو د مسووليت او لګښت د حساب کتاب برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()ای( 
نظارت 

د اختصاص شويو\موجود 
بوديجو د مسووليتونو او 

لګښتونو کتنه

برخه ۲.۰ -- د 
 سيګار نظارت

 برخه ۳.۱ -- 
بوديجې

د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې بوديجو برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()بې( 
لخوا تمويل شوې وي

د بيا رغونې د هغو 
فعاليتونو کتنه چې د 

اختصاصونو او خېراتونو 
لخوا تمويل شوي وي.

برخه ۲.۰ -- د 
سيګار نظارت

د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې بوديجو برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()سي( 
لخوا تمويل شوې وي 

د هغو قرادادونو کتنه 
چې اختصاص شوې او 
موجودې بوديجې کاروي

يادونه ۱ 

د رياستونو، ادارو، او د متحده اياالتو د سازمانونو، او برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()ډي( 
شخصي او نادولتي سازمانونو ترمنځ د داسې بوديجو 

او ورسره تړلي معلوماتو د لېږدل نظارت او کتنه 

د اختصاص شويو\موجود 
بوديجو د داخلي او 

خارجي ليږد کتنه

ضميمه ب

جدول الف.۱

د راپور قانوني غوښتنېضميمه الف 
په ضميمو کې ورکړ شوي پاڼې دي راپور ته راجع کيږي چې د سيګار د قانوني ګرځولو اليحې سره اړوند 
غوښتنو په اساس، د مالي کال ۲۰۰۸ د ملي دفاعي صالحيت ورکولو قانون پی ايل نمبر ۱۸۱-۱۱۰، برخه ۱۲۲۹ 
الندې )جدول الف.۱(، او د راپور ورکولو غوښتنې چې د عمومي پلټونکې لخوا د شپږ مياشتنې راپور ورکولو 
 .U.S.C ۵( لپاره په نخښه شوي دي، چې په عمومي توګه د ۱۹۷۸ کال د عمومي پلټونکي د قانون الندې او په

ضميمه ۲( )جدول الف.۲( کې ورکړ شوی دي.



127د متحده اياالتو د کانګرس لپاره راپور   I   اکتوبر ۳۰، ۲۰۰۹  

ضميمې

د پي ايل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې د دې راپور د سيګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 
برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

د داسې بوديجو په کارولو د تاريخچو سمبالتيا د دې برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()اي( 
لپاره چې په راتلونکي کې د داسې بوديجې]و[ پلټنې او 

معاينې اسانې کړي 

برخه ۲.۰ -- د د پلټنې تاريخچې سمبالول
سيګار نظارت

ضميمه ج
ضميمه د

د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختيا د برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()ايف( 
ستراتيژۍ په تطبيقولو کې د افغانستان د دولت او 
نورو مرستندويه هيوادونو سره د متحده اياالتو د 

ارتباط د اغېزمنتيا نظارت او کتنه 

نظارت او کتنه څرنګه 
چې تشريح شوي

برخه ۲.۱ -- پلټنې

د زياتو پېسو د ادا کولو  .  او د بل کوم مهم غير برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()جي( 
اخالقي يا ناقانونه عمل چې مرکزي مامورينو، 

قرارداديانو، او يا يې سرپرستي کوونکيو ادارو کړى 
وي څيړنه، او د داسې راپورونو، که اړينه وي، د 

عدليې محکمې ته سپارل. . .

د څيړنو ترسره کول او 
راپور کول څرنګه چې 

تشريح شوي دي

برخه ۲.۴ څيړنې 

نورې چارې چې د نظارت سره اړوندې وي .—برخه ۱۲۲۹ )ايف()2( 
عمومي پلټونکى بايد داسې سيسټمونه، پروسيجرونه، 

او کنټرولونه جوړ، سمبال او تر نظارت الندې وساتي 
چې عمومي پلټونکى يې د پراګراف )۱( الندې د 

وظيفو د ترسره کولو لپاره مناسب ګڼي. 

د سيسټمونو، 
پروسيجرونو، او 

کنټرولونو جوړول، 
سمبالول او نظارت کول

ټولې برخې

د ۱۹۷۸ د قانون الندې د عمومي پلټونکي وظيفې او برخه ۱۲۲۹ )ايف()3( 
مسووليتونه.—

برسېره پر دې،  .  عمومي پلټونکى بايد د عمومي 
پلټونکي د ۱۹۷۸ د قانون الندې د عمومي پلټونکيو 

وظيفې او مسووليتونه هم ولري. 

هغه وظيفې چې د عمومي 
پلټونکي په قانون کې 

مشخص شوې دي

ټولې برخې

د هڅو انسجام.—برخه ۱۲۲۹ )ايف()۴(
عمومي پلټونکى بايد د الندې هر يو سره همکاري 

وکړي او د هغوى همکاري هم ترالسه کړي: )الف( د 
دفاع د محکمې عمومي پلټونکى، )ب( د بهرنيو چارو 
د محکمې عمومي پلټونکى، او )د( د نړيوالې پرمختيا 

لپاره د متحده اياالتو د ادارې  عمومي پلټونکى. 

د دفاع او بهرنيو چارو 
 USAID د محکمو او
له عمومي پلټونکو سره 

همکاري

برخه ۴.۰ -- د نورو 
ادارو نظارت

مرکزي مالتړ او نورې سرچينې
د مرکزي ادارو څخه مرسته.— د مرکزي حکومت برخه ۱۲۲۹ )ايف()۵()ای( 

د هر رياست، ادارې، يا بل سازمان څخه د عمومي 
پلټونکي د کومو معلوماتو يا مرستې په غوښتلو 

سره، د دغې ادارې مشر بايد، تر کومه حده چې 
عملي کېدونکي او د کوم موجود قانون خالف نه 

وي، عمومي پلټونکي، يا د هغه استازي ته، دغسې 
معلومات يا مرسته ورکړي. 

څرنګه چې غوښتل شوى 
وي د مالتړ تمه وکړئ

 ټولې برخې

(جدول الف.۱ )دوام لري
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ضميمې

د پي ايل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې د دې راپور د سيګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 
برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

راپورونه
درې مياشتني راپورونه.—برخه ۱۲۲۹ )ايي()1( 

د هر مالي کال د دريو مياشتو د پاى نه تر ۳۰ ورځو 
زيات نه، عمومي پلټونکى بايد د کانګرس مناسبو 

کمېټو ته يو راپور وړاندې کړي چې د دغې دورې، 
او تر کومه حده چې امکان لري د دغې درې مياشتنۍ 
راپور د پاى د وخت څخه د راپور د داخلولو د وخت 

پورې په دې مهال کې د عمومي پلټونکي او د هغه 
د فعاليتونو د هغو پروګرامونو او عملياتو الندې 

چې بوديجه او پېسې د افغانستان د بيا رغونې لپاره 
ورکړل شوې وي يوه خالصه وړاندې کړي.  په هر 
راپور کې، د هغې دورې چې په دې راپور کې يې 
يادونه شوې وي، د هغو مسووليتونو، لګښتونو، او 
عايداتو يو تفصيلي بيان چې په افغانستان کې د بيا 

رغونې او بيا جوړونې د فعاليتونو سره ملګري وي، 
بايد په ګډون د الندې شامل وي: 

راپور - ۳۰ ورځې 
وروسته د هر کال د درې 

 مياشتنۍ

 د عمومي پلټونکي 
 فعاليتونه خالصه کول

 د ټولو مسووليتونو، 
لګښتونو، او عايداتو 

تفصيلي بيان 

 ټولې برخي
ضميمه ب

د اختصاص شويو/خيرات کې ورکړ شويو بوديجو برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()ای(
مسووليتونه او لګښتونه

د اختصاص شويو/خيرات 
 کې ورکړ شويو بوديجو
 مسووليتونه او لګښتونه

ضميمه ب

د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام په برخه ۱۲۲۹)ايي()۱()بي( 
پروګرام حساب چې تر دې نېټې د افغانستان په بيا 

رغونه کې لګول شوي، د دفاع د محکمې، د بهرنيو 
چارو د محکمې، او د نړيوالې پرمختيا لپاره د متحده 

اياالتو د ادارې، تر کومه چې تطبيقېدونکى وي، د 
هرې پروژې او پروګرام د بشپړولو د لګښتونو د يو 

اټکل سره ملګري. 

د لګښتونو پروژه په 
پروژه او پروګرام په 

پروګرام حساب د هرې 
پروژې يا پروګرام د 
نالګول شويو بوديجو 

ليست جوړول 

برخه ۳.۱ -- 
 بوديجې

يادونه ۱

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()سي( 
پروګرامونو او بوديجو ته د بهرنيو ملتونو يا نړيوالو 

سازمانونو لخوا ورکړل شوې وي د کومو بوديجې 
چې د متحده اياالتو د کوم رياست يا ادارې لخوا 

ورکړل شوې وي، او د داسې عايداتو مسووليتونه او 
يا لګښتونه 

د مرستندويه ادارو 
د بوديجو عايدات، 

مسووليتونه، او لګښتونه 

برخه ۳.۱ -- 
 بوديجې

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()ډي( 
پروګرامونو او پروژو ته د بهرنيو 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

برخه ۳.۱ -- 
بوديجې

جدول الف.۱ )دوام لري(
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ضميمې

د پي ايل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې د دې راپور د سيګار د درې مياشتني راپورونو اوغوښتنو معاينه 
برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه

د هغو ادارو يا سازمانونو فعاليتي لګښتونه چې برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()اي( 
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 

برخه ۳.۱ -- 
 بوديجې 

ضميمه ب

د هر هغه قرارداد، بوديجې، تړون يا د بوديجې د بل برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()ايف( 
کوم ميکانزم په صورت کې چې په پراګراف )۲(* 

کې يې يادونه شوې --- )۱( د قرارداد يا د بوديجې د 
 بل کوم ميکانزم رقم؛ 

(۲( د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم ميکانزم د ساحې 
 لنډ بحث؛ 

(۳( په دې اړه يو بحث چې څرنګه د متحده اياالتو 
د حکومت هغه رياست يا ادارې چې په دې قرارداد، 
بوديجه، تړون، يا د بوديجې په بل ميکانزم کې کار 

کوي د مهمو کانديدانو وړانديزونه وپېژندل يا وغوښتل 
چې دغه قرارداد، بوديجه، تړون، يا د بوديجې بل کوم 
ميکانزم ترسره کړي، د نورو مهمو ادارو يا اشخاصو 

د يو ليست سره چې د دې وړانديز ورته شوى يا 
 غوښتل شوى و؛ او 

(۴( د حق او منظورۍ هغه اسناد په کومو چې د دې 
پروسو د پرېکړې بنسټ و له هغو پروسو پرته چې 

بشپړه او پرانستې مقابله وړاندې کوي

د قراداد جزييات تشريح 
کړئ 

يادونه ۱

 عامه ترالسه کېدل.—برخه ۱۲۲۹ )ايي()3( 
عمومي پلټونکى بايد په يوه عامه ترالسه کېدونکې 

انټرنېټي ويبپاڼه د دې ضمني برخې د پراګراف )۱( 
الندې هر راپور په انګليسي او نورو هغو ژبو کې 

خپور کړي چې عمومي پلټونکى پوهېږي چې په 
افغانستان کې په پراخه پېمانه ويل کېږي او خلک 

پرې پوهېږي. 

د راپور خپرول څرنګه 
چې يې الرښودنه شوې 

www.sigar.mil 

دري او پښتو تر کار 
الندې دي

فورمه.—د دي فرعي برخې الندې غوښتل شوی هر برخه ۱۲۲۹ )ايي()۴( 
راپور بايد په ښکاره بڼه وړاندې شي، خو کيدای شي 
محرمي ضميمې ولري، که چيرې عمومي پلټونکې 

هغه ضروري وګني

د راپور خپرول څرنګه 
چې يې الرښودنه شوې

ټولې برخې

(جدول الف.۱ )دوام لري
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ضميمې

د ۱۹۷۸ کال د عمومي پلټونکي قانون د ۵ برخې الندې د شپږ ماشتني راپور ورکولو د غوښتنې سره سم، څنګه چې 
تعديل شوي دي )U.S.C ۵. ضميمه ۳(

برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
"د مهمو ستونزو، ناوړه استعمالولو، او برخه ۵)اي()1( 

نيمګړتياوو تشريح ”
د SWA/JPG له غړي راپورونو 

څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سيګار د پلټنو، څيړنو، او معاينو 
له راپورونو څخه د ستونزو، ناوړه 

استعمال، او نيمګړتياوو لست

برخه ۴.۰ -- د نورو 
 ادارو نظارت

د پوښتنو ليکونه په 
www.sigar.mil کې 

وګورئ
"د مهمو ستونزو، ناوړه استعمال، يا برخه ۵)اي()2(

نيمګړتياوو په اړه، د سپارښتنو او 
اصالحي کړنو تشريح"

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سيگار د پلټنو له راپورونو څخه د 
سپارښتنو لست

برخه ۴.۰ -- د نورو 
 ادارو نظارت

د پوښتنو ليکونه په 
www.sigar.mil کې 

وګورئ
"د هر پام وړ سپارښتنې په ګوته کول چې برخه ۵)اي()3(

په مخکينيو خالصه شوي راپورونو کې 
تشريح شوي وه او د کومو په اړه چې 

اصالحي کړني نه دي بشپړي شوي.

له مخکينيو خالصه شويو راپورونو 
څخه د ټولو نابشپړ شويو اصالحي 

کړنو لست برابر کړئ

تر کار الندې

"د هغو مسالو لنډيز چې تعقيب کوونکي برخه ۵)اي()4(
مقامونو ته راجع شوي او تعقيب او 

محکوميت چې د هغوی په نتيجه کې 
ترالسه شوی..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

 د سيگار د هغو څيړنو لست چې ليږل 
شوي دي

برخه ۴.۰ -- د نورو 
ادارو نظارت 

"د برخې ۶)بي()۲( الندېد ]دفاع وزير[ ته برخه ۵)اي()5(
ورکړ شوي هر راپور لنډيز )هغه بيلګې 

چې د معلوماتو د غوښتنې ځواب رد شوی 
وه يا معلومات نه وه ورکړل شوي(

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

 د هغو بيلګو لست چې د سيګار 
پلټونکو، څيړونکو، يا معاينه کوونکو 
ته د معلوماتو له ورکولو انکار شوی 

وه

برخه ۴.۰ -- د نورو 
ادارو نظارت 

"د هرې پلټنې راپور، معاينې راپور او برخه ۵)اي()6(
ارزونې راپور چې خپاره شوي دي، 
د موضوع په اساس ويشل شوي يو 

لست برابرول..." چې تر پوښتنې الندې 
مصارفو ارزښت په ډالرو او د بوديجو د 
ښه استعمال لپاره ورکړ شوي سپارښتنې 

څرګندي کړي

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سيګار د راپورونو لست

برخه ۴.۰ -- د نورو 
ادارو نظارت 

"په ځانګړي توګه د هر مهم او پام وړ برخه ۵)اي()7(
راپور لنډيز..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

 د سيگار د پام وړ راپورونو لنډيز 
برابرول

برخه ۴.۰ -- د نورو 
ادارو نظارت 

د مهمو راپورونو بشپړ 
www.sigar. لست په

mil کې موندالی شي

جدول الف.۲

دا الندې جدول د راپور ورکولو د هغو غوښتنو لست وړاندې کوې چې د عمومي پلټونکو لخوا په کال کې د دوه 
ځله راپور ورکول لپاره توصيه شوي دي، او په عمومي توګه د ۱۹۷۸ کال د عمومي پلټونکي قانون سره سم دی، 

لکه چې تعديل شوي )۵ يو.ايس.سی ضميمه ۳( )جدول الف.۲(.
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ضميمې

(جدول الف.۲ )دوام لري

د ۱۹۷۸ کال د عمومي پلټونکي قانون د ۵ برخې الندې د شپږ ماشتني راپور ورکولو د غوښتنې سره سم، څنګه چې 
تعديل شوي دي )U.S.C ۵. ضميمه ۳(

برخهد سيګار عملد سيګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
"احصاييوي جدولونه چې د پلټنې د برخه ۵)اي()8(

راپورونو ټول شمير او د تر پوښتنې الندې 
مصارفو ټول ارزښت په ډالرو باندې 

وښيي... ”

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د احصاييوي جدولونو جوړول چې 
د سيګار له راپورونو څخه د تر 

پوښتنې الندې مصارفو ډالري ارزښت 
څرګندوي

د SWA/JPG د غړيو 
 راپورونه وګورئ

تر کار الندې

"احصاييوي جدولونه چې د پلټنې برخه ۵)اي()9(
راپورونو، د معاينې د راپورونو، او 

ارزونې راپورونو ټول شمير ښکاروي 
او د ادارې له خوا د بوديجو د ال غوره 

استعمال او کار اخيستلو لپاره د سپارښتنو 
ډالري ارزښت څرګند کړي..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سيګار له راپورونو څخه احصاييوي 
جدولونه جوړ کړئ چې د ادارې لخوا 

د غوره استعمال لپاره کارول شويو 
بوديجو ډالري ارزښت څرګندوي

د SWA/JPG د غړيو 
 راپورونه وګورئ

تر کار الندې

"د پلټنې، معاينې او ارزونۍ د هر راپور برخه ۵)اي()10(
لنډيز چې د راپور ورکولو له دورې نه 

مخکې خپاره شوي دي او د کومو په اړه 
چې تر اوسه پورې اداري پريکړه د راپور 

ورکولو د دورې تر پايه پورې نه وي 
شوي، د هغو داليلو يوه تشريح چې ادارې 
پريکړي ولي نه دي شوي، او يو بيان چې 

د ادارې پريکړي د ترالسه کولو لپاره د 
خوښې وړ مهال ويش وړاندې کړي

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول 

 د سيګار د پلټنې 

د راپورونو يو لنډيز وړاندې کړئ چې 
په هغو کې د سيګار لخوا ورکړ شوي 

سپارښتنې اوس هم پرانيستي دي

د SWA/JPG د غړيو 
 راپورونه وګورئ

نشته

"د هري مهمي اداري پريکړي د تعديل د برخه ۵)اي()11(
داليلو تشريح اوڅرګندونه..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سيګار د پلټنې هغه راپورونه تشريح 
کړئ چې په هغوی کې په ادارې 

پريکړو د پام وړ او مهمي سموني 
شوي دي

د SWA/JPG د غړيو 
 راپورونه وګورئ

نشته

"د هر ډول د پام وړ ادارې پريکړو په اړه برخه ۵)اي()12(
معلومات چې له عمومي پلټونکې له هغوی 

سره په مخالفت کې وي..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سيګار د پلټنې هغه راپورونه تشريح 
کړئ چې په هغوی کې سيګار له 

اداري پريکړو سره مخالف وه

د SWA/JPG د غړيو 
 راپورونه وګورئ

د راپور ورکولو په دي 
دوره کې د مناقشې وړ 

پريکړي نه وي
"د ۱۹۹۶ کال د مالياتو د مديريت د ښه برخه ۵)اي()۱۳(

کولو فدرال قانون ۸۰۴ ]برخه[ برخې 
الندې تشريح شوي معلومات ..." )هغه 
بيلګې او داليل چې کله يوې ادارې په 

اصالحي پالن کې په نښه شوي نيټې نه دي 
پوره کړي(

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

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

ورکړئ

د SWA/JPG د غړيو 
 راپورونه وګورئ

 د راپور ورکولو 
په دي دوره کې د 

مناقشې وړ پريکړي 
نه وي

يادونه ۱ دا معلومات په دي دري مياشتنې راپور کې شامل نه دي. د قراردادونو لست په www.sigar.mil کې موجود دي.

* تر پوښښ الندې "د قراردادونو، مرستو، تړونونو، او د بوديجو مکانيزمونه" د پي ايل نمبر ۱۸۱-۱۱۰ په ۱۲۲۹)ايي( برخې په )۲( پراګراف کې تعريف شوي دي، لکه چې ـــ
"هر لوی قرارداد، مالي مرسته، تړون، يا د بوديجې مکانيزم چې د متحده اياالتو د دولت د هر رياست يا ادارې لخوا پکې برخه واخيستل کيږي، او په هغوی د افغانستان د بيا رغوني 

لپاره اختصاص شوي او يا بل ډول ورکړ شوي پيسي شاملي وي، که له هر ډول دولتي يا شخصي سازمان سره د الندې هر مقصد لپاره وي:
په افغانستان کې د فزيکي انفراسټرکچر جوړول يا بيا جوړول.

د افغانستان د سياسي يا ټولنيزي اداري تاسيس يا دوباره تاسيس.
د افغانستان خلکو ته د توليداتو يا خدمتونو برابرول."
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ضميمې

ضميمه ب 
د متحده اياالتو د دولت اختصاص شوي بوديجې )په ميليونو ډالرو( 

دا جدول ت.۱ د افغانستان د بيا رغونې د هڅو لپاره د اختصاص شويو بوديجو د پروګرام، يو کال، په حساب 
ليست وړاندې کوي.

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. په معلوماتو کې ښايي بين االداري 
لېږدونې شاملې وي. د بوديجو بنسټ د ادارې لخوا د پېسو په راپور شويو هغو 

معلوماتو دى چې د افغانستان د بيا رغونې لپاره ورکړل شوې دي.  که يوې ادارې 
د موجودو پېسو په اړه راپور نه وي ورکړى، نو د بوديجو بنسټ د ادارې لخوا د 
راپور شويو لوازماتو او لګښتونو په معلوماتو دى.  که يوې ادارې د لوازماتو او 

لګښتونو د معلوماتو په اړه راپور نه وي ورکړى، نو د بوديجو بنسټ د OMB پر 
ټاکل شويو پېسو دى.

سرچينې: د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع د محکمې ځواب، ۱۰\۱\۲۰۰۹، 
۱۰\۱۴\۲۰۰۹ او ۱۰\۱۵\۲۰۰۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو 

د محکمې ځواب، ۱۰\۱۳\۲۰۰۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنيو چارو د 
 USAID ځواب، ۱۰\۱۶\۲۰۰۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د INL/محکمې

ځواب، ۱۰\۹\۲۰۰۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د OMB ځواب، ۴\۲۰۰۹ او 
۷\۱۶\۲۰۰۹؛ د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته د USDA ځواب، ۴\۲۰۰۹؛ د سيګار 

د معلوماتو پوښتنې ته د انصاف د محکمې\DEA ځواب، ۷\۷\۲۰۰۹.

مالي کال ۲۰۰۹مالي کال 2008مالي کال 2007مالي کال 2006مالي کال 2005مالي کال 2004مالي کال 2003مالي کال 2002 ټولادارهد متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې
امنيت

)ASFF( د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجهDoD18,666.470.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.94
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.00روزنه او تجهيزات )د دفاع محکمه(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,058.5157.00191.00413.71396.800.000.000.000.00

)IMET( نړيواله نظامي ښوونه او روزنهDoS6.850.180.330.600.800.791.141.621.40
9.900.000.000.000.000.000.009.900.00نورېNDAA برخه ۱۲۰۷ انتقال

20,181.7357.18191.33564.311,682.601,908.937,407.542,761.525,608.34ټول: امنیت
دولتداري او پرمختيا

)CERP( د قوماندان د بيړني ځواب پروګرامDoD1,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.67
)ESF( د اقتصادي مالتړ بوديجهUSAID7,703.84117.51239.29894.821,280.29473.401,210.711,399.512,088.32

)DA( پرمختيايي مالتړUSAID891.7818.3042.54153.14169.58191.58166.81149.430.40
)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتياUSAID392.127.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.23
)CCC( د توليداتو د اعتبار اردوUSAID25.877.301.330.000.000.000.0013.024.22

)FSA( د ازادۍ د مالتړ قانونUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.00
USAID30.640.000.505.000.000.000.0022.322.81د متحده اياالتو د نړيوالي مرستي اداره )نورې(

 )NADR( ناتجارتي، تروريزم ضد، ماينونه ليرې کول، او اړوندDoS309.0644.0034.7063.7736.6218.2236.5826.6348.55
USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.70د واليتي بيا رغونې د ټيم مشاوران

5.710.701.001.001.000.621.390.000.00د خزانې محکمهد خزانې تخنيکي مرسته
11,558.72195.33534.041,331.131,911.49940.261,725.262,162.312,758.90ټول: دولتداري او پرمختیا

دمخدره موادو پرضد مبارزه 
)INCLE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون او د قانون نفاذDoS2,032.3460.000.00220.00709.28232.65251.74320.67238.00

)DoD CN( د نشه يي توکيو بندېز او د نشه يي توکيو پر ضد فعاليتونهDoD1,114.020.000.0071.80224.54108.05290.97189.62229.04
)DEA( 127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.80د عدليي وزارتد نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ اداره

3,273.7360.582.87295.52950.59364.36563.09550.88485.84ټول: دمخدره موادو پرضد مبارزه 
بشري

II پي ايل ۴۸۰ عنوانUSAID673.81159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.41
)IDA( په مصيبت کې نړيواله مرستهUSAID343.54197.0986.6711.164.240.040.0317.0227.29

)TI( د انتقال ابتکاراتUSAID34.038.6511.6911.221.600.000.000.000.87
)MRA( د مهاجرت او مهاجرو مرستهDoS502.23135.7763.0067.1047.1041.8054.0043.4650.00

)PKO( داوطلب سوله ساتلDoS69.3423.949.9020.0015.500.000.000.000.00
)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.20

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.09خواړه د پرمختګ لپاره
۱٦USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.00خواړه د تعليم لپاره
USDA21.600.000.000.000.000.000.0021.600.00ايمرسن بوديجه

1,924.90596.41245.72208.46165.16150.16123.50279.63155.86ټول: بشردوستانه
نظارت او عمليات

42.640.000.000.000.000.002.4914.3025.85نظارت
2,343.35155.0532.83203.51130.25131.90207.71434.451,047.64نورې

2,385.99155.0532.83203.51130.25131.90210.20448.751,073.49ټول: نظارت او عملیات
39,325.071,064.551,006.792,602.934,840.083,495.6110,029.596,203.0810,082.44ټولې بودیجې
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مالي کال ۲۰۰۹مالي کال 2008مالي کال 2007مالي کال 2006مالي کال 2005مالي کال 2004مالي کال 2003مالي کال 2002 ټولادارهد متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې
امنيت

)ASFF( د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجهDoD18,666.470.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.94
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.00روزنه او تجهيزات )د دفاع محکمه(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,058.5157.00191.00413.71396.800.000.000.000.00

)IMET( نړيواله نظامي ښوونه او روزنهDoS6.850.180.330.600.800.791.141.621.40
9.900.000.000.000.000.000.009.900.00نورېNDAA برخه ۱۲۰۷ انتقال

20,181.7357.18191.33564.311,682.601,908.937,407.542,761.525,608.34ټول: امنیت
دولتداري او پرمختيا

)CERP( د قوماندان د بيړني ځواب پروګرامDoD1,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.67
)ESF( د اقتصادي مالتړ بوديجهUSAID7,703.84117.51239.29894.821,280.29473.401,210.711,399.512,088.32

)DA( پرمختيايي مالتړUSAID891.7818.3042.54153.14169.58191.58166.81149.430.40
)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتياUSAID392.127.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.23
)CCC( د توليداتو د اعتبار اردوUSAID25.877.301.330.000.000.000.0013.024.22

)FSA( د ازادۍ د مالتړ قانونUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.00
USAID30.640.000.505.000.000.000.0022.322.81د متحده اياالتو د نړيوالي مرستي اداره )نورې(

 )NADR( ناتجارتي، تروريزم ضد، ماينونه ليرې کول، او اړوندDoS309.0644.0034.7063.7736.6218.2236.5826.6348.55
USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.70د واليتي بيا رغونې د ټيم مشاوران

5.710.701.001.001.000.621.390.000.00د خزانې محکمهد خزانې تخنيکي مرسته
11,558.72195.33534.041,331.131,911.49940.261,725.262,162.312,758.90ټول: دولتداري او پرمختیا

دمخدره موادو پرضد مبارزه 
)INCLE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون او د قانون نفاذDoS2,032.3460.000.00220.00709.28232.65251.74320.67238.00

)DoD CN( د نشه يي توکيو بندېز او د نشه يي توکيو پر ضد فعاليتونهDoD1,114.020.000.0071.80224.54108.05290.97189.62229.04
)DEA( 127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.80د عدليي وزارتد نشه يي توکيو په اړه د تنفيذ اداره

3,273.7360.582.87295.52950.59364.36563.09550.88485.84ټول: دمخدره موادو پرضد مبارزه 
بشري

II پي ايل ۴۸۰ عنوانUSAID673.81159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.41
)IDA( په مصيبت کې نړيواله مرستهUSAID343.54197.0986.6711.164.240.040.0317.0227.29

)TI( د انتقال ابتکاراتUSAID34.038.6511.6911.221.600.000.000.000.87
)MRA( د مهاجرت او مهاجرو مرستهDoS502.23135.7763.0067.1047.1041.8054.0043.4650.00

)PKO( داوطلب سوله ساتلDoS69.3423.949.9020.0015.500.000.000.000.00
)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بيړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.20

USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.09خواړه د پرمختګ لپاره
۱٦USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک

USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.00خواړه د تعليم لپاره
USDA21.600.000.000.000.000.000.0021.600.00ايمرسن بوديجه

1,924.90596.41245.72208.46165.16150.16123.50279.63155.86ټول: بشردوستانه
نظارت او عمليات

42.640.000.000.000.000.002.4914.3025.85نظارت
2,343.35155.0532.83203.51130.25131.90207.71434.451,047.64نورې

2,385.99155.0532.83203.51130.25131.90210.20448.751,073.49ټول: نظارت او عملیات
39,325.071,064.551,006.792,602.934,840.083,495.6110,029.596,203.0810,082.44ټولې بودیجې
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ضميمې

ضميمه ج 
د سيګار پلټنې او معاينې 

بشپړې شوي پلټنې 
سيګار د ۳۰ اکتوبر، ۲۰۰۹پورې پينځه پلټنې بشپړې کړې دي، چې په جدول ج. ۱ کې ورکړل شوې دي.  

تر ۳۰ اکتوبر، ۲۰۰۹ پورې د سيګار بشپړې شوې پلټنې
د راپور سرليکد خپريدلو نيټهراپور شمېرهاداره

په افغان ټولټاکنو کې په لوړ شمير د ښځو د برخه اخيستې په وړاندې خنډونه10/27/2009سيګار پلټنه ۰۱-۱۰سيګار
 د توقيف د کړنالرو مستندکول به د مخدره موادو پر وړاندې9/30/2009سيګار پلټنه ۰۷-۰۹سيګار

 د مبارزي د انصاف مرکز څخه له موخې سره سم کارولو کې مرسته وکړي
د افغانستان د ټاکنو د ظرفيت لوړل ستراتيژي او سرچينو ته اړتيا لري9/22/2009سيګار پلټنه ۰۶-۰۹سيګار
په افغانستان کې د قوماندان د بيړنۍ ځواب پروګرام ال ډيرې څرګندتيا، څارنې 9/9/2009سيګار پلټنه ۰۵-۰۹سيګار

او پالن جوړولو ته اړتيا لري
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزي د انصاف مرکز په جوړولو کې د ځنډ 8/27/2008سيګار پلټنه ۰۴-۰۹سيګار

لري کولو لپاره اقداماتو ته اړتيا ده

تر ۳۰ سپتمبر، ۲۰۰۹ پورې د سیګار روانې پلټنې
د پروژې عنوان د پيل نيټهد پلټنې شميرهاداره

د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( د پرسونل د اداره کولو بيا کتنهسپتمبر ۲۰۰۹سيګار- الف ۰۱۳سيګار
د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( د وړتياوو ارزيابي کول سپتمبر ۲۰۰۹سيګار- الف ۰۱۲سيګار
د افغاني ښځو او نجونو لپاره د بيل شويو بوديجو د کارولو بياکتنه  اګست ۲۰۰۹سيګار- الف ۰۱۰سيګار
په افغانستان کې د بيا رغونې د پروګرامونو لپاره د امنيت برابرولو لپاره د جوالی ۲۰۰۹سيګار - الف ۰۰۹سيګار

ادارو لخوا د قرارداديانو د استعمال بياکتنه
په والياتو کې له اداري فساد سره د مبارزي لپاره د افغانستان د ظرفيت  جوالی ۲۰۰۹سيګار - الف ۰۰۸سيګار

جوړولو لپاره د متحده اياالتو او نورو مرستندويانو د هڅو بياکتنه
له اداري فساد سره د مبارزي لپاره د افغانستان د ظرفيت  جوړولو لپاره د جوالی ۲۰۰۹سيګار - الف ۰۰۷سيګار

متحده اياالتو او نورو مرستندويانو د هڅو بياکتنه
په افغانستان کې د ولسمشرۍ او واليتي شورا ګانو د ټاکنو د تيارۍ او سرته اپريل ۲۰۰۹سيګار - الف ۰۰۶سيګار

رسولو لپاره د متحده اياالتو د مرستو بياکتنه
د افغانستان د انرژي له سکټور سره د مرستي لپاره د متحده اياالتو او نړيوالو اپريل ۲۰۰۹سيګار - الف ۰۰۴سيګار

مرستندويه پروګرامونو بيا کتنه
په افغانستان کې له لويس برجر ګروپ )Louis Berger Group( سره د مارچ ۲۰۰۹سيګار - الف ۰۰۳سيګار

متحده اياالتو د دولت د قراردادونو په اړه د قرارداديانو د کار سرته رسولو او 
اداري نظارت بياکتنه

د بيا رغونې بوديجو او پروژو لپاره د ادارو د مديريت نظارت، کړنالري، او مارچ ۲۰۰۹سيګار - الف ۰۰۲سيګار
پاليسيو بياکتنه

جدول ج.۱

جدول ج.۲

روانې پلټنې 
سيګار ۱۰ پلټنې لري چې روانې دي، لکه چې په جدول ج.۲ کې راغلي دي.  
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تر ۳۰ اکتوبر، ۲۰۰۹ پورې د سیګار بشپړې شوې معاینې
د ارزيابي ډولد راپور سرليکد خپريدلو نيټهراپور شمېرهاداره

د کاپيسا په واليت کې د کوهي د نجونو د ښوونځي د 10/26/2009سيګار معاينه -104سيګار
جوړولو د پروژي معاينه: په جوړولو کې ځنډ حل شو، خو 

خونديتوب مسالې پاتې دي

انفراسټرکچر

د کاپيسا په واليت کې د حبيب رحمان ښوونځي د جوړولو د 10/26/2009سيګار معاينه -103سيګار
پروژي معاينه: ډيزاين او خونديتوب پاملرنه غواړي

انفراسټرکچر

د کاپيسا په واليت کې د عبدالمنان ښوونځي د جوړولو د 10/26/2009سيګار معاينه ۲-10سيګار
پروژي معاينه: ناکافي پالن جوړونه، د خونديتوب ستونزي، 

او د کيفيت کمزوری کنټرول د پروژې پايلې متاثره کوي

انفراسټرکچر

د کاپيسا په واليت کې د فرخ شاه ښوونځي د جوړولو د 10/26/2009سيګار معاينه -101سيګار
پروژي معاينه: د قرارداد د ټولو غوښتنو له پوره کيدلو 

مخکې د پروژې بشپړيدل منظور شول

انفراسټرکچر

په کاپيسا واليت کې د محمود راقي تر نجراب پوري د 10/2/2009سيګار معاينه ۲-۹سيګار
سړک د پروژي معاينه: د قرارداد شرايط پوره شوي دي، 

خو د هغوي د جاري ساتلو په اړه انديښني شته

انفراسټرکچر

تر ۳۰ اکتوبر، ۲۰۰۹ پورې د سیګار روانې معاینې
د ارزيابي ډولد پروژې عنوان د پيل نيټهد معاينې شميرهاداره

د افغان امنيتي ځواکونو ګډه سيمييزه احاطه ـــــ فراه ته اکتوبر ۲۰۰۹سيګار I-۰۱۰سيګار
څيرمې سيمې انفراسټرکچر

انفراسټرکچر

د افغان امنيتي ځواکونو ګډه سيمييزه احاطه ـــــ د کندهار سپتمبر ۲۰۰۹سيګار I-۰۰۸سيګار
هوايي ډګر ته څيرمه سيمه

انفراسټرکچر

کابل د ۱۵۰ ميګاواټه بريښنا فابريکې او سويچينګ اګست ۲۰۰۹سيګار I-الف۰۰۴سيګار
مرکز جوړول

انفراسټرکچر

د فراه د واليتې بيا رغوني ټيم اداري او عملياتي جون ۲۰۰۹سيګار I-۰۰۲سيګار
اړخونه

اداره

انفراسټرکچرد فراه راډيو/تلويزيون د ستډيو د انفراسټرکچر پروژهجون ۲۰۰۹سيګار I-الف۰۰۲سيګار
انفراسټرکچرد ټوګ پل پروژهجون ۲۰۰۹سيګار I-ب۰۰۲سيګار
د پروان کاپيسا د واليتې بيا رغوني ټيم اداري او جون ۲۰۰۹سيګار I-۰۰۳سيګار

عملياتي اړخونه
اداره

جدول ج.۳

جدول ج.۴

بشپړي شوي معاينې
سيګار د ۳۰ اکتوبر، ۲۰۰۹پورې پينځه معاينې بشپړې کړې دي، چې په جدول ج.۳ کې ورکړل شوې دي.

روانې معاينې
سيګار د ۳۰ اکتوبر، ۲۰۰۹پورې اووه روانې معاينې لري، چې په جدول ج.۴ کې ورکړل شوې دي. 
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ضميمه د
د سيګار د شکايتونو شميره

راپور شوي شکايتونه
د هغو ۳۷ شکايتونو له ډلې چې په تيرو دريو مياشتو کې ترالسه شوي، ۱۶ شکايتونه د سيګار ډايرکټرانو ته 

سپارل شوي دي، ۷ شکايتونه نورو  ادارو ته راجع شوي دي، ۱ شکايت تر کتنې الندې دی، او ۱۳ تړل شوي 
دي، لکه په انځور د.۱ کې چې ښودل شوي دي. 

انځور د.۱

انځور د.۲

له هغه راهيسي چې د ۲۰۰۹ کال په می کې د شکايتونو شميرې په کار پيل کړی، سيګار ټولټال ۷۳ شکايتونه 
ترالسه کړي دي. انځور د.۲ د دي شکايتونو د سرچينو په اړه تفصيالت وړاندې کوي.

.سرچينه: د سيګار د معاينو رياست،10\22\2009

د سيګار د ځانګړي شميرې شکايتونه په دي دري مياشتو کې ترالسه شوي
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د سيګار ځانګړي شميرې د شکايتونو سرچينه

حضوري
3  
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ضميمه هـ
لنډيزونه او تعريفونه

تعريفلنډيز

ABPافغان سرحدي پوليس

ADBاسيايي پرمختيايي بانک

ADFاسيايي پرمختيايي بوديجه

ADPد متبادل پرمختيا پروګرامونه

ADTد زراعتي تجارت پرمختيايي ټيم

 AEG &
PSS

افغانستان اقتصاد دولتداري او شخصي سکټور پياوړی کيږي

AFPد بوديجو کلنی پروګرام

AFSAد افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانون

AGOد لوى څارنوال دفتر

AGOASد لوى څارنوال د دفتر د مرستې برخه

AIGFد افغانستان د پانګې اچولو د ضمانت اسانتيا

د عمومي پلټونکی مرستيال د پلټنو لپارهAIG  پلټنې

AIHRCد افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کميسيون

AJISانصاف او ټولنې ته السرسى

AMFافغان پوځي ځواکونه

AMSPد افغانستان د ښارواليو د پياوړي کولو پروګرام

ANAافغان ملي  اردو

ANAACد افغان ملي اردو هوايي ځواک

ANDSد افغانستان ملي پرمختيايي ستراتيژي

ANPافغان ملي پوليس

ANSFافغان ملي امنيتي ځواکونه

ARDZد زراعتي او کليو د پرمختيا ساحه

ARSICد افغانستان د سيمييز امنيت د ارتباط قومانده

ARTFد افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه

ARTF-RCد افغانستان د بيا رغونې د باور بوديجه- ستنيدونکي مصارف

ASFFد افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه

ASMEDد افغانستان د وړو او منځني کچو تجارتونو پراختيا

AUPافغان بی يونيفورم پوليس

BAFد بګرام هوايي ډګر

BWTد جنګيالي بنسټيزه روزنه

CARDجامع زراعتي او کليواله پرمختيا

CCCد اجناسو د اعتبار توليد

CDC MREد ناروغيو د کنترول او ماين د خطر د روزنې مرکزونه

CEOمشر اجراييوي افسران

تعريفلنډيز

CERPد قوماندان د بيړني ځواب پروګرام

CIAد استخباراتو مرکزي اداره

CIDد متحده اياالتو د اردو د جنايي تحقيقاتو قومانده

C-IEDد چاويدونکو موادو په وړاندې مبارزه

CJTFد جنايي انصاف هدف ځواک

د جنايي انصاف 
هدف ځواک 

ققنس

شريک ګډ هدف ځواک ققنس

CJTF-101۱۰۱ - شريک ګډ هدف ځواک ققنس

CMد وړتيا پړاوونه

CNATد مخدره موادو ضد مشاورتي ټيم

CNJCد مخدره موادو ضد انصاف مرکز

CNTد مخدره موادو مرکزي محکمه

COMPRI-A د چلند بدلولو لپاره ارتباط:  په افغانستان کې د خصوصي سکټور د روغتيا توليداتو
او خدمتونو ته السرسى پراخول

CPCد جنايي ګړنالرو قانون

CSHد ماشوم ژوندی پاتې کيدل او روغتيا

CSRP)د ملکي خدمت د سموني پروژه )نړيوال بانک

CSSPد سمونو د سيسټمونو د مالتړ پروګرام

CSTC-Aد ګډ امنيت انتقالي قومانده - افغانستان

CTAGد روزونکو ګډ مشاورتي ګروپ

CTC-Aد تروريزم خالف د روزنې مرک - افغانستان

CWDد عمومي وسلو له مينځه وړل

DAپرمختيايي مالتړ

DABد افغانستان بانک

DADد پرمختيا د مرستې ډيټابيس

DC&Pد ناروغيو کنټرول او مخنيوی

DCISد دفاعي جنايي تحقيقاتو خدمت

DEAد مخدره موادو د تنفيذ اداره

DEA CNد مخدره موادو د تنفيذ اداره له مخدره موادو په خالف مبارزه

DFRد مرستو ورکوونکي مالي کتنه

DIAG)د غير قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول )پروګرام

DICEد ډاټا او استخباراتو راغونډول او بدلول

DoD)د دفاع محکمه )متحده اياالت

DoD CN)د دفاع محکمه له مخدره موادو سره مبارزه )متحده اياالت

DoD E&EE)د دفاع محکمې بيړني او فوق العاده لګښتونه )متحده اياالت
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تعريفلنډيز

DoD IG)د دفاع محکمې عمومي پلټونکی )متحده اياالت

DoD OH-
DACA

د دفاع محکمې په بهرنيو ملکونو کې د مصيبت، بشردوستانه، اوملکي مرستي 
)متحده اياالت(

DoD OMA)د دفاع محکمې عمليات او څارنې )متحده اياالت

DoD T&E)د دفاع محکمې روزنې او تجهيزونه )متحده اياالت

د عدليې محکمه )متحده اياالت(د عدليي وزارت

DoN)د بحري قواوو محکمه )متحده اياالت

DoS)د بهرنيو چارو محکمه )متحده اياالت

ECCد ټاکنيزو شکايتونو کميسيون

EMCد ټاکنو د رسنيو کميسيون

EODد چاوديدونکو وسلو له مينځه وړل

ERMAد مهاجرينو او ليږدونکي بيړنۍ مرستي

ERWد جګړي څخه پاتي شوي چاوديدونکي مواد

ESFد اقتصادي مالتړ بوديجه

ETTد مربوطولو روزنيز ټيم

EUPOLد اروپايي ټولنې د پوليسو مشن

FBIد تحقيقاتو فدارلي اداره

FDDد ولسوالۍ د پرمختيا تمرکز

FEFAد افغانستان د ازادو او عادالنه ټاکنو سازمان

FMFد بهرنيو پوځونو مالي مرستي

FMR)د مالي اداري مقررات )د دفاع محکمه

FOBد مخکښتو عملياتو قرارګاه

FSAد آزادۍ د مالتړ قانون

FYمالي کال

GAOدحكومت د احتساب اداره

GDPناخالص کورنۍ توليد

 GHAIنړيوالې هڅي HIV/AIDS د

GIRoAد افغانستان اسالمي جمهوري دولت

HCRCد شکايتونو د اخيستلو د کتني کميټه

HHSد روغتيا او بشري خدمتونو څانګه

HMMWVد لوړ خوځښت، ګڼ هدفيزو ټايرونو موټر

HNSSد روغتيا او تغذيې د سکټور ستراتيژي

HOOد نظارت لوی دفتر

HSSPد روغتياي خدمتونو د مالتړ پروژه

IARCSCد اداري اصالحاتو او ملکي خدمت خپلواک کميسيون

ICCTFپه قرارداد کې د اداري فسار نړيوال کاري ځواک

IDAد نړيوالې پرمختيا ټولنه

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

IECد ټاکنو خپلواک کميسيون

تعريفلنډيز

IEDد چاوديدونکو موادو آله

IETد ابتدايي داخلې روزنه

IGعمومي پلټونکی

IMETنړيوال پوځي او روزنيزه زده کړه

IMFد پېسو نړيوال صندوق

INCLEد نړيوالو مخدره موادو کنټرول او د قانون نفاذ

INLد مخدره موادو او د قانون د تنفيذ د چارو نړيواله اداره

INLTCخپلواک ملي قانوني روزنيز مرکز

IO&Pنړيوال سازمانونه او پروګرامونه

IRIنړيوال ريپبليکن انسټيټوټ

IRPد انفراسټرکچر او بيا جوړونې پروګرام

ISAF)د امنيت نړيوال مرستندويه ځواک )ايساف

IWRMد اوبو د منابعو ګډه اداره

JCMBد انسجام او نظارت ګډه اداره

JICAد جاپان د نړيوالې همکارۍ اداره

JSSPد انصاف د سکټور د مالتړ پروګرام

KAFد کندهار هوايي ډګر

KMTCد کابل د پوځي روزنې مرکز

LBG/B&Vلويس برجر ګروپ/بليک اينډ ويتچ جواينټ وينچور

LGCDد سيمييزې دولتدارۍ او ټولنې پرمختيا

LOTFAد افغانستان لپاره د قانون د حاکميت د باور بوديجه

LTVسپک تخنيکي موټر

MACCAد افغانستان د ماين ضد د انسجام مرکز

MADد نشه يي توکيو ضد ميندي

MAIL)د زراعت، اوبه لګولو، او مالداري وزارت )افغانستان

MAPAپه افغانستان کې د ماين ضد پروګرام

MCIT)د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجي وزارت )افغانستان

MCN)د مخدره موادو ضد د مبارزي وزارت )افغانستان

MIGAد پانګې اچونې څو اړخيز ضمانت اداره

MOAد تړون يادداښت

MoD)د دفاع وزارت )افغانستان

MoE)د ښوونې او روزنې وزارت )افغانستان

MoF)د ماليي وزارت )افغانستان

MoI)د کورنيو چارو وزارت )افغانستان

MoJ)د عدليي وزارت )افغانستان

MoPH)د عامې روغتيا وزارت )افغانستان

MoPW)د فوايد عامي وزارت )افغانستان

MoTCA)د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ وزارت )افغانستان
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تعريفلنډيز

MoWA)د ښځو چارو وزارت )افغانستان

MRAد مهاجرت او مهاجرو مرسته

MRAPد ماين مقاوم د کمين څخه ساتل شوي

MTVنيمه تاکتيکی موټرونه

NACد شمالي اتالنتيک شورا

NADFد زراعت د پرمختيا ملي چوکاټ

NADR-ATAد تروريزم ضد، ماين څخه پاکولو او اړوند پروګرامونه ـــ 
د تروريزم خالف مرسته

NADR-CTFد تروريزم ضد، ماين څخه پاکولو او اړوند پروګرامونه ـــ 
د تروريزم خالف مالي مرسته

NADR-
EXBS

 د تروريزم ضد، ماين څخه پاکولو او اړوند پروګرامونه ـــ
د صادراتو او سرحدونو امنيت

NADR-HDد تروريزم ضد، ماين څخه پاکولو او اړوند پروګرامونه ـــ 
بشر دوستانه ماين پاکول

NADR-
NDS

 د تروريزم ضد، ماين څخه پاکولو او اړوند پروګرامونه ـــ
بی وسلې کول

NADR-
SALW

 د تروريزم ضد، ماين څخه پاکولو او اړوند پروګرامونه ـــ
وړي او سپکې وسلې

NADR-TIPد تروريزم ضد، ماين څخه پاکولو او اړوند پروګرامونه ـــ 
د تروريست د انسجام پروګرام

NATOد شمالي اتالنيتک د تړون سازمان

NCOنا کميشنه افسر

NDAAد ملي دفاع د اختصاصونو قانون

NGOنادولتي اداره

NMCCد ملي پوځي قوماندې مرکز

NPCCد ملي پوليسو قوماندې مرکز

NSPد ملي پيوستون پروګرام

OCOد سمندر پورې غاړه راتلونکي عمليات

OEFد تلپاتې ازادۍ عمليات

OEG)د اقتصادي ودي دفتر )يو اس ايډ

OHDACAد سمندر پورې غاړي بشري ناورينونه او ملکي مرسته

OIGد عمومي پلټونکي دفتر

OMARد ماين ضد او افغانانو د بيا رغوني سازمان

OMBد سمبالښت او بوديجې دفتر

OMLTد فعاليتي روزنې او ارتباط ټيم

OoP)د ولسمشر دفتر )افغانستان

OPICد سمندرپورې خصوصي پانګه اچونې کارپوريشن

OSCEپه اروپا کې د امنيت او همکارۍ سازمان

OSDد دفاع محکمې د سکرتريت دفتر

OSIد متحده اياالتو د هوايي ځواک د ځانګړي تحقيقاتو دفتر

OTIد انتقالي ابتکارونو دفتر

تعريفلنډيز

PKOسوله ساتي عمليات

PMTد واليتي سمبالښت ټيم

PMTد پوليس د څارنې ټيم

POMLTد پوليس تشکيالتي څارني او فعاليتونو ټيم

PRGFد غربت د کمولو او زياتېدو اسانتيا

PRTد واليتي بيا رغوني ټيم

PSCد امنيت شخصي قراردادي

QIPد چټکې اغيزي پروژي

RPGپه راکټ باندې ويشل شوي السي بم

RTCسيمييز روزنيز مرکز

RUFد زور د کارولو اصول

SCoGد حکومت د مرکز لپاره مالتړ

SIGIRد عراق د بيا رغاونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی

SOGد ځانګړي عملياتو ډله

.U.Sمتحده اياالت

UNملګري ملتونه

UN OCHAد بشري مرستو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر

UNAMAپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشن

UNCACد فساد پر ضد د ملګرو ملتونو کنوينشن

UNDPد ملګرو ملتونو پرمختيايي پروګرام

UNDP/
ELECT

د سبا لپاره د قانون او ټاکنو د وړتيا لوړول

UNICEFماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بوديجه

UNIFEMد ښځو لپاره د ملګرو ملتونو پرمختيايي بوديجه

UNODCد نشه يي توکيو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر

USACEد متحده اياالتو د اردو د انجينرانو قول اردو

USAID د متحده اياالتو د نړيوالي پرمختيا اداره

USAID OEد متحده اياالتو د نړيوالي پرمختيا ادارې عملياتي لګښتونه

USCENT-
COM

د متحده اياالتو مرکزي قومانده

USDAد ملګرو ملتونو د زراعت محکمه

USFOR-Aد متحده اياالتو پوځونه - افغانستان

USMSد متحده اياالتو مارشل خدمتونه

VOAد امريکا غږ

VTTد اعتبار د معلومولو ټيم
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نه یليکو پا

1.   په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت، "د افغانستان د مالتړ لپاره د متحده ایاالتو د دولت ملکي-نظامي منسجم شوي کمپاین پالن" ۱۰ اګست ۲۰۰۹.
GAO، "د سرکونو په جوړولو کې پرمختګ شوی دی، خو د هغوی د تاثير په اړه د پریکړي کولو ارزونه او د دوامداري ساتني پروګرام ته اړتيا ليدل کيږي،" GAO-08-689 راپور، جوالی    .2
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