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د سرپاڼې انځورونه )د بره چپ نه ښي لور ته(: 

يو افغان خپله سودا په کندهار کې د خرڅالو لپاره برابروي.  
)انځور د کوري سمیتهـ، د "افغانستان ته باید ولې پاملرنه 

وکړو" د ناټو په مرسته د انځورونو د مقابلې برخه(

تر ٦٠٠ زياتو مېرمنو د ۲۰۰٩ د مارچ په ٨مه د مېرمنو 
د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ګډون وکړ، چې د فراه د 
والي لخوا د والیت په مقام کې جوړه شوې وه. )د متحده 

ایاالتو د هوایي ځواک انځور، تراسي ډیمارکو(

د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ فارغين د ۲۰۱۰ د ټولګي 
لپاره خوښي ښیي. د ملي اردو لخوا ۲۱۲ نویو بریدمنانو د 

افغانستان د ولسمشر حامد کرزي څخه د فراغت شهادتنامې 
ترالسه کړې.  دا اکادمي په ویسټ پواینټ کې د متحده 

ایاالتو د اکادمۍ په موډول جوړه شوې ده.  )د متحده ایاالتو 
د هوایي ځواک انځور، سارا براون(

افغان کروندګر په خپلو پټیو کې د پسرلي د نویو کرل 
شویو بوټو د غټېدو لپاره ځاى جوړوي. سږکال ژمي کې د 
وچکالۍ د ډار له امله افغانانو په دې پسرلي کې نورمال ته 

نږدې تولیداتو ته هرکلى ووایه. )د برتانیې د دفاع د وزارت 
شوی انځور، تورن پاول سمیت( راټولې  لپاره  نمانځلو  د  کال  نوې  د   ۲۰۱۰ مارچ   ۲۱ په  کې  جومات  تاریخي  په  شریف  مزار  د  میرمنې  افغانې 

د  طالب،  ابی  ابن  علي  چې  وایي  روایتونه  دي.  شوي  کیندل  باندې  کاشي  یي  پیروزه  په  آیتونه  شریف  قران  د  دي. 
انځور(  AP )د  دی.  دلته خښ  او زوم،  وراره  وسلم(  آله  و  علیه  اهلل  محمد )صلی  حضرت 



د ملي د فاع د صالحيت ورکولو قانون )پي. ايل. ۱٨۱- ۱۱۰( 
د افغانستان د بيا رغونې لپاره د ځانګړي عمومي پلټونکي )سيګار( بنسټ کيښود. 

د سيګار د نظارت مشن، لکه چې د قانون په جوړولو کې تعريف شوى، په خپلواک او مقصدي ډول الره برابرول 
دي لپاره 

د هغو پلټنو او معاينو ترسره کول او نظارت چې د هغو پروګرامونو او عملياتو سره تړلي وي چې د پېسو بوديجې 	 
ورته د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په الس ورکړل شوې وي.

په هغو تګالرو کې مشرتابه او انسجام، او سپارښتنې پرې، چې د پروګرامونو او عملياتو په اداره کې اقتصاد، 	 
استعداد، او اغېزمنتيا ته د ودې ورکولو لپاره جوړې شوې وي؛ او په داسې پروګرامونو او عملياتو کې د ضياع، 

دوکې او ناسم استعمال مخنيوى وکړي او معلوم يې کړي.
د داسې پروګرامونو او عملياتو د ادارې سره تړليو ستونځو او بې کفايتيو په اړه او د پرمختګ او اصالحي اقدام د 	 

ضرورت لپاره د بهرنيو چارو د سکرتر او د دفاع د سکرتر د بشپړ او تازه معلوماتو څخه د خبر ساتلو ذريعې.
د افغانستان په بيا رغونه کې هر هغه ستر قرارداد، مبلغ، تړون، او يا د بوديجې هر هغه ميکانزم شامل دى چې د متحده 
اياالتو د حکومت د کوم داسې رياست يا ادارې لخوا ورکړل شوى وي چې د هغو پېسو په استعمال کې ګډون لري چې 
د افغانستان د بيا رغونې لپاره اختصاص شوې او يا په بل ډول په الس کې ورکړل شوې وي؛ د افغانستان سياسي يا 

ټولنيزې ادارې تاسيس او يا يې بيا رغوي؛ او د افغانستان خلکو ته توليدات يا خدمتونه برابروي. 

سرچينه: پی. ايل. ۱۱۰ -۱٨۱، "د مالي کال ۲۰۰٨ لپاره د ملي دفاع د صالحيت ورکولو قانون،" ۱\۲٨\۲۰۰٨.

  د افغانستان د بيا رغونې لپاره
ځانګړی عمومي پلټونکی  اپريل ۳۰سيګار
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اپريل ۳۰، ۲۰۱۰

زه خوښ يم چې په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅې په اړه کانګرس ته د سيګار اوم درې مياشتنى راپور وړاندې کوم. دا راپور د هغو 
مهمو پرمختياو لنډيز وړاندې کوي چې د افغانستان بيا رغونه اغېزمنوي، د متحده اياالتو په بوديجو د روانو پروګرامونو يو تازه حال 

وړاندې کوي، او د هغې درې مياشتنۍ لپاره د سيګار د فعاليتونو تفصيل ورکوي چې د ۲۰۱۰ د مارچ په ۳۱مه پاى ته رسېدلي. 
په دې درې مياشتنۍ کې درې مهمې پرمختياوې چې د راتلونکي کال د بيا رغونې د پروګرام څېره به جوړه کړي: 

ولسمشر اوباما د داسې بوديجو غوښتنې وړاندې کړې چې ټول شاوخوا ۲۰ مليارده ډالر جوړوي تر څو په افغانستان کې د متحده 	 

اياالتو د ال تېزو هڅو لپاره بوديجې برابر کړي. دا به پر هغو نږدې ٥۱.٥ مليارده ډالرو ۳٨% زياتوالى وي چې کانګرس د 
افغانستان د بيا رغونې لپاره له ۲۰۰۲ راهيسې اختصاص کړې دي. 

د بهرنيو چارو وزارت خپله نوې ستراتيژي خپره کړه چې د افغان ادارو ظرفيت به لوړوي، د لوړ اغېز اقتصادي مرسته به رسوي، 	 
روزګارونه به زياتوي، د کوکنارو کر به کموي، او ياغيان به د جګړو د سيمو څخه وباسي. د دې ستراتيژۍ يو مهم قدم په سمدستي 

توګه په ټول افغانستان کې د ملکي ماهرانو او مشاورانو شمېر درې برابره کول دي.
متحده اياالتو او نورو نړيوالو مرستندويانو اساسًا په دې موافقه وکړه چې د افغانستان د عامه ادارو په الس کې نورې مالي سرچينې 	 

ورکړي تر څو د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په دې وتوانوي چې د خپلې دفاع او بيا رغونې لپاره ال زيات مسووليت پر غاړه 
واخلي. د دې مالتړ اتکاء د افغانستان پر دولت ده چې خپل د عامه مالي سمبالښت سيسټمونه قوي کړي، د خپلې بوديجې عملي کول 

بهتر کړي، او اداري فساد کم کړي.
د متحده اياالتو د هغې نوې ملکي-نظامي ستراتيژۍ چې اوس د تطبيق په حال کې ده د برياليتوب اتکاء د افغان ملي امنيتي ځواکونو 
)anSF( د زياتولو په چټکتيا ده څو متحده اياالت په جوالى ۲۰۱۱ کې د خپلو سرتېرو ويستل پېل کړاى شي. تر دې نېټې د بيا رغونې 
لپاره د اختصاص شويو ټولو ډالرو نيمه برخه د anSF په جوړولو کې تللي دي، او نږدې درې برخې د نوې غوښتل شوې بوديجې 
– ۱٤.۲ مليارده ډالر – به د افغانستان ملي اردو او افغان ملي پوليسو د روزلو، تجهيزولو او سرپرستۍ کولو لپاره ځي، چې دې سره 

به anSF لپاره د متحده اياالتو د پېسو ټوله مرسته ٤۰ مليارده ډالرو ته ورسېږي. 
د دې راپور ورکولو په موده کې، سيګار څلور د پلټنې راپورونه خپاره کړل، په ګډون د درېو متحده اياالتو په بوديجو د انفراسټرکچر د 
پروژو او يوه د فساد-ضد پلټنه. د انفراسټرکچر د پروژو څخه دوه د افغان ملي اردو لپاره مرکزونه دي. دې پلټنو وموندله چې د داسې ودانيو د 
 جوړولو لپاره دا مهال داسې کوم اساسي پالن نشته چې د يو مخ په زياتېدونکي پوځ د ځاى کولو لپاره جوړېږي؛ دوى همداراز د پام وړ ساختماني 

ستونځې هم معلومې کړې چې د معيار د يقيني کولو د نشتوالي پايله وه. 
د سيګار لخوا د افغانستان د قرارداد او پلټنې د دفتر )Cao( په اړه پلټنه پنځمه پلټنه ده چې مونږ يې د فساد پر ضد د خپل روان 
پروګرام د برخې په توګه خپروو. سيګار د افغان دولت د بېالبېلو ادارو په ملي او واليتي کچه د کاري وړتيا او د هغوى د دې توانمندۍ 
ارزونه کوي چې داخلي کنټرولونه تطبيقولى شي، د فساد خطرې کمولى شي، او د متحده اياالتو او نورو مرستندويانو د بوديجو احتساب 
بهترولى شي که نه. د افغانستان د عامه مالياتو د پلټنې لپاره د اساسي مسوولې ادارې په توګه، Cao په ځانګړي ډول د دې لپاره 
جوړه شوې ده چې په ټول دولت کې فساد معلوم کړي او مخه يې ونيسي. سيګار د Cao د استعدادونو او دې لپاره د نړيوالې مرستې 
معاينه وکړه؛ مونږ ته معلومه شوه چې Cao د خپلې وظيفې د ترسره کولو لپاره هغه خپلواکي، واک، او بااستعداده عمله نه لري چې 

دا ورته اړتيا لري.
د سيګار فساد-ضد کار مثبت اغېز لري. په تېره درې مياشتنۍ کې، مونږ د نظارت د عالي دفتر )hoo( يوه پلټنه خپره کړه، چې 



دا افغان دولت لپاره د فساد د مخنيوي په لړ کې اساسي اداره ده، او ګڼ شمېر سپارښتنې مو وکړې چې دې سره د دې د اغېزمنتيا په 
بهترولو کې مرسته وکړي. په مارچ کې، ولسمشر کرزي يو فرمان السليک کړ چې زمونږ د سپارښتنو په تسلسل سره يې hoo ته 

ال زياته خپلواکي او واک ورکړ.
د سيګار له ۱۲ روانو پلټنو څخه، ٤ د anSF د جوړولو لپاره د متحده اياالتو د بوديجو د مشن د اړخونو معاينه کوي. يوه د کاري 
وړتيا د معيار د درجه بندۍ د سيسټم تکاملي ارزونه ده، دا د ارزونې هغه مهمه آله ده چې مېدان ته د لېږل شويو anSF يونټونو د 
پرمختيا د نظارت لپاره کارول کېږي. د anSF د کاري وړتيا په سم ډول د معلومولو توان لرل د متحده اياالتو د ستراتيژۍ د بريالي 
تطبيق لپاره مهم دى. د سيګار دا پلټنه، چې د درجه بندۍ د دې سيسټم لومړنى تکاملي جاج دى، به په يو څو اونيو کې خپره شي. برسېره 
پر دې، د سيګار د قرارداد کولو دوه پلټنې اوس روانې دي چې په کندهار او فراه کې د anSF د مرکزونو د رغونې د کاري وړتيا 

او نظارت تکاملي جاج اخلي.
د دې راپور ورکولو د مودې پر مهال، سيګار د افغانستان د امنيتي ځواکونو د بوديجې يوه ساينسي کتنه هم پېل کړه. مونږ د دې 

بوديجې په اړه د مالي کال ۲۰۰٥ راهيسې تر مالي کال ۲۰۰٩ د اختصاصونو او مصرفونو د ډاټا معاينه کوو. 
سيګار په تعرضي ډول د هغو جنايي تورونو څېړنه کوي چې د بيا رغونې د بوديجو په اړه دي. د دې راپور ورکولو د مودې پر 
مهال، سيګار ۱٩ جنايي قضيې پرانستلې او د نورو مرکزي قانون تنفيذوونکيو ادارو سره په شريکه يې ګډې څېړنې ترسره کړې چې 
پايله يې تر ۲ مليونه ډالرو زيات راستنول شول. سيګار اوس ٤۲ قضيې لري چې تر څېړنې الندې دي. زمونږ څېړونکي له نږدې د 

نورو ادارو سره کار کوي څو څيړنيزې سرچينې زياتې نه زياتې کړاى شي. 
سيګار ال هم په افغانستان کې د بيا رغونې د هڅو د نظارت چارې پراخوي. برسېره پر هغو پلټنو او څېړنو ترسره کولو چې ضياع، 
دوکه او ناسم استعمال معلوموي او مخه يې نيسي، د دې ارزونه کول مهم دي چې ايا د متحده اياالتو په بوديجو روان د بيا رغونې 
پروګرامونه د متحده اياالتو ستراتيژيک اهداف پر مخ وړي که نه. برسېره پر دې، زمونږ مسووليت مونږ ته د داسې کولو الرښودنه 
کوي. د ولسمشر اوباما لخوا د بيا رغونې په بوديجو کې د ستر زياتوالي غوښتنه او هغه ستراتيژي چې داسې نورې سرچينې دې د افغان 
ادارو له الرې ورکړل شي به د سيګار د نظارت مسووليتونه زيات کړي. سيګار د داسې پلټنو او څېړنو ترسره کولو ته ژمن دى چې 
کانګرس سره د دې خبرې په يقيني کولو کې مرسته وکړي چې د متحده اياالتو د بيا رغونې هڅه خپل اهداف ترالسه کوي او دا چې دا 

بوديجې د ضياع، دوکې، او ناسم استعمال سره مخ شوې ندي. 

په ډير درناوي

ارنلډ فيلډز
د افغانستان د بيا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی
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دويمه برخه 
د سیګار نظارت

پلټنې  ۱۳  
څېړنې  ۲۹  

د سيګار بوديجه  ۳۰  
د سيګار کارکوونکي  ۳۱  

دريمه برخه
د بیا رغونې تازه حال 

عمومي کتنه  ۳۵  
د بوديجو حالت  ۳۹  

امنيت  ۵۱  
حکومتداري  ۷۳  

اقتصادي او ټولنيز پرمختګ  ۹۵  
د مخدره موادو پرضد مبارزه  ۱۱۵ 



د منځپانګې فهرست

څلورمه برخه
د نورو ادارو نظارت

د نظارت بشپړ شوي فعاليتونه   ۱۳۳ 
د نظارت روان فعاليتونه   ۱۳۶ 

د نورو ادارو څيړنې  ۱۴۸ 
د نورو ادارو معاينې  ۱۴۹ 

ضمیمې او پایلیکونه
ضميمه ا: قانوني شرايطو سره د راپور د حوالو کتنه  ۱۵۲ 

ضميمه ب: د متحده اياالتو د دولت اختصاص شوي بوديجې  ۱۵۸ 
ضميمه ت: د سيګار پلټنې   ۱۶۰

ضميمه ث: د سيګار څېړنې او د تماس شمېره  ۱۶۲ 
ضميمه ج: مخففات او لنډيزونه  ۱۶۳ 

پايليکونه   ۱۶۸ 



بیا رغونه افغانستان  پلټونکی  I  د  22ځانګړی عمومي 

مرسته کول
د غزني د واليتي بیا رغونې ټیم يو غړى د ګېالن په ولسوالۍ کې د يو طبي مشن پر مهال 
د يو افغان ماشوم طبي عالج کوي. د دې مشن پر مهال افغان، امريکايي او پولینډي طبي 

مرسته کوونکیو د شاوخوا ٢٧٠ تنو عالج وکړ. )د متحده اياالتو د هوايي ځواکونو انځور، 
سارا ار. ويب(



1

 د افغانستان1
 عمومي کتنه



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  2

کتنه عمومي  افغانستان  کتنهد  عمومي  افغانستان  د 

"په شريکه مونږ داسې پیاوړې هڅې کولو ته ژمن 
يو چې دا خبره يقیني کړي چې افغان دولت په مخ پر 
زياتېدونکې توګه دا توان ولري چې د خپلو ادارو او 

 سرچینو په جوړولو د خپلو خلکو 
اړتیاو ته ځواب ووايي."

 - د افغانستان په اړه 
د لندن کنفرانس، بیانیه

سرچینه:  په افغانستان د لندن کنفرانس، "بیانیه،" ١\٢٨\٢٠١٠. 
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3

کتنه عمومي  افغانستان  د 

د افغانستان عمومي کتنه

 کانګرس ته د سیګار د وروستي راپور څخه راوروسته درې داسې نوې پرمختیاوې رامنځته شوي چې راتلونکي کال لپاره 
د بیا رغونې د پروګرام بڼه جوړوي: د بیا رغونې د بوديجې لپاره د متحده اياالتو د ولسمشر لخوا د ٢٠ ملیارده 
وزارت  د  چارو  بهرنیو  د  لپاره  لوړولو  د  ظرفیت  د  ادارو  د  افغانستان  د  غوښتنې،  بوديجې  اضافي  د  ډالرو 
 )DoS( نوې ستراتیژي، او د نړيوالې ټولنې ژمنتیا چې د افغانستان اسالمي او جمهوري دولت ته د دې د امنیت

 او پرمختیا د کنټرول انتقال تېز کړي. 

د بیا رغونې لپاره د ولسمشر د ۲۰ ملیارده ډالرو غوښتنې 
د ٢٠١٠ د فبروري په ١ نېټه، د متحده اياالتو ولسمشر د مالي کال ٢٠١١ د بوديجې او د مالي کال ٢٠١٠ د ضمیمه 
يي اختصاص لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې. که منظورې شوې، نو دا غوښتنې به شاوخوا ٢٠ ملیارده ډالر 
– نږدې ٤٠% - په نږدې هغو ٥١.٥ ملیارده ډالرو کې اضافه وي چې کانګرس له ٢٠٠٢ راهیسې د افغانستان 
د بیا رغونې لپاره اختصاص کړې دي. د اوباما اداره د بوديجې د دې اضافې غوښتنه د دې لپاره کوي چې هغه 
ملکي-نظامي ستراتیژي تطبیق کړي چې دې د تېرو څو میاشتو پر مهال د دې لپاره جوړه کړې چې د افغان دولت 
سره د داسې ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي چې د خپل ځان دفاع او په اغېزمن ډول پرې حکومت وکړي.  
په تېره درې میاشتنۍ کې، ولسمشر د دې ستراتیژۍ يوه پراخه خاکه وړاندې کړه، په کومه کې چې شامل وو د 
افغان امنیتي ځواکونو پراخول، يوه داسې ملکي ستراتیژي جوړول چې د افغان ادارو ظرفیت لوړ کړي، او د 

نړيوالې ټولنې سره په ال زياته همکارۍ کې کار کول. 
د مالي کال ٢٠١١ د بوديجې په غوښتنه کې الندې شامل دي:

ځواکونه 	  امنیتي  افغان  لپاره چې   )ASFF( بوديجې  د  ځواکونو  امنیتي  د  افغانستان  د  ډالر  ملیارده   ١١.٦
وروزي، مجهز يې کړي، سرپرستي يې وکړي او دايم يې وساتي

١.۳ ملیارده ډالر د قوماندان د بیړني ځواب د بوديجې )CERP( لپاره	 
۳.۳ ملیارده ډالر د اقتصادي مالتړ د بوديجې )ESF( لپاره، کومه چې د حکومتدارۍ او پرمختیا د ګڼ شمېر 	 

پروګرامونو مالتړ کوي 

د مالي کال ٢٠١٠ په ضمیمه يي غوښتنه کې الندې شامل دي:
٢.٦ ملیارده ډالر د ASFF لپاره 	 
١.٦ ملیارده ډالر د ESF لپاره	 

شوې  وړانديز  د  رغونې  بیا  د  چې   – جوړوي  ډالر  ملیارده   ١٤.٢ ټولې  غوښتنې  لپاره   ASFF  د 
بوديجې نږدې ٧٠% جوړېږي.   د دفاع وزارت )DoD( د وړانديز شوې بوديجې لپاره په خپل جواز کې ويلي 
چې ASFF لپاره له اضافي بوديجې پرته به د افغانستان دولت په دې ونه توانېږي چې د ښه مسلح او مخ په زياتېدو 
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ياغیتوب مقابله وکړي. د دفاع وزارت له مخې، "افغان دولت تراوسه داسې مناسبې سرچینې، اداري ظرفیت، يا 
خپلواک مهارت نه لري چې پوځ او پولیس جوړ کړي."1 د ESF لپاره غوښتنې به نږدې ٥ ملیارده ډالر د دې 

لپاره ورکړي چې په افغانستان کې د دفاع وزارت لخوا د بیا رغونې نويو پروګرامونو ته بوديجې ورکړي. 

بیا رغونې لپاره د بهرنیو چارو د وزارت نوې ستراتیژي 
په دې درې میاشتنۍ کې، د بهرنیو چارو وزارت "د متحده اياالتو د مرستې په فعالیتونو کې پراخ بدلون" اعالن کړ 
تر څو په افغانستان کې اقتصادي پرمختیا، حکومتداري، او د قانون حاکمیت پیاوړى کړي.2 د افغانستان او پاکستان 
د سیمییز ثبات په ستراتیژۍ کې شامل دي د متحده اياالتو ملکي پرسونل ځاى پر ځاى کول تر څو افغانانو سره 
په ملګرتیا کې کار وکړي.  دا ستراتیژي د افغان دولت له الرې د نېغ په نېغه مرستې د زياتولو، د متحده اياالتو 
د مرستې د پروګرامونو په ټولو اړخونو کې د افغانانو شاملول، په کار لګولو او ترالسه کولو د افغان کاروبارونو 
لومړى کول، د سیمییز حکومت ترجیحاتو ته زياته پاملرنه کول، او د متحده اياالتو د بیا رغونې د پروګرام احتساب 
بهترولو غوښتنه کوي. دا ملکي ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې وه چې د نظامي فشار سره يو ځاى کړاى شي 
د دې لپاره چې په لنډمهاله توګه افغانستان خوندي کړاى شي او د افغانانو سره داسې پیاوړې اړيکې جوړې کړاى 

شي چې د متحده اياالتو او نړيوالو ځواکونو له وتلو وروسته زيات دوام ومومي. 
په  تاکید کوي.  په همکارۍ ال زيات  ټولنې سره  نړيوالې  اياالتو ملکي-نظامي ستراتیژي همداراز  د متحده 
جنوري کې، متحده اياالتو او نورو نړيوالو مرستندويانو په لندن کې ولیدل څو د افغانستان د بیا رغونې په هڅه بیا 
تمرکز وکړي چې د افغان دولت ظرفیت داسې لوړ کړي چې د ځان نه دفاع وکړاى شي او خپلو خلکو ته اساسي 

خدمتونه وړاندې کړي.

افغان ولسمشر حامد کرزى د لندن په کنفرانس کې د نړيوالو مشرانو سره ويني چې په افغانستان کې د امنیت، حکومتدارۍ، او 
پرمختیا ترجیحات بحث کړي. )د بهرنیو چارو وزارت انځور(
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د نړيوالې ټولنې د واک لېږدولو ستراتیژي
د لندن په کنفرانس کې افغان دولت او نړيوالې ټولنې خپل ځانونه د واک لېږدولو د يوې داسې ستراتیژۍ سره ژمن 
کړل چې افغان دولت په دې وتوانوي چې خپلو ادارو او سرچینو ته په وده ورکولو سره د خپل ځان دفاع وکړي 
او د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي. ٧٨ هغو ملتونو او ادارو چې په دې کنفرانس کې يې ګډون کړى و يوه داسې 
بیانیه خپره کړه چې په امنیت، حکومتدارۍ، او پرمختیا کې يې د بیا رغونې د ترجیحاتو خاکه وړاندې کوله. په 

دې ترجیحاتو کې، چې د متحده اياالتو د ستراتیژۍ انځورګري کوي، الندې شامل وو:
د افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( وړتیاوې جوړول	 
ال زياتې اغېزمنې او احتساب لرونکې ملي ملکي ادارې جوړول	 
د ال ښو سرچینو او ښه اهتمام ملکي هڅې کول چې افغانستان سره د مهمو پرمختیايي چیلنجونو په ځوابولو 	 

کې مرسته وکړي
د کنفرانس ګډونوالو د افغانستان په مشرۍ د روغې جوړې او بیا خپلولو د يوې داسې پروسې هرکلى هم وکړ چې 
هغو دولت ضد عناصرو ته به "په ټولنه کې د يو باعزته ځاى وړانديز کوي" کوم چې غواړي تشدد پرېږدي او د 

افغانستان د اساسي قانون درناوى وکړي.3
افغان دولت په دې موافقه وکړه چې په کابل کې د مرستندويانو يو تعقیبي کنفرانس داير کړي، په کوم کې چې 
به دا د پروګرام داسې واضح وړانديزونه وړاندې کوي چې هغه پراخ اهداف الس ته راوړي د کومو بنسټ چې د 
لندن په کنفرانس کې ايښودل شوى و. د کابل کنفرانس، چې وروسته په دې کال کې ټاکل شوى، به د لوړې کچې 

لومړنى کنفرانس وي چې د افغان دولت لخوا يې کوربه توب کېږي.

د بیا رغونې پروګرام
امنیت،  دى:  سترو سکټورونو  درېو  په  تمرکز  بوديجو  د  اياالتو  متحده  د  لپاره  بیا رغونې  د  کې  افغانستان  په 
حکومتداري، او پرمختیا. سیګار د هغې نظارت برابرولو ته ژمن دى چې کانګرس او تطبیقوونکو ادارو سره په 
دې تکاملي جاج کې مرسته وکړي چې ايا د متحده اياالتو د بیا رغونې هڅه په دې هره يوه برخه کې خپل اهداف 

الس ته راوړي که نه. 

امنیت
افغان ولسمشر حامد کرزي تېر نومبر کې د پرانستې په وېنا کې دا هدف مخې ته کېښود چې ANSF به د پنځو 
کلونو دننه د امنیت بشپړ مسوولیت په غاړه واخلي. د دې لپاره چې دا هدف الس ته راوړل شي، افغان دولت او 
نړيوالې ټولنې موافقه کړې چې تر اکتوبر ٢٠١١ پورې په افغان ملي اردو )ANA( کې د دې د اوسنۍ کچې 
نږدې ١١۳٠٠٠ څخه ١٧١٦٠٠ ته په پراخولو سره ٥٢% او افغان ملي پولیس )ANP( د نږدې ١٠٠٠٠٠ څخه 

١۳٤٠٠٠ ته په لوړولو سره شاوخوا ۳٥% زياتوالى راولي. 
افغان دولت ته د امنیت د مسوولیت د لېږدولو په اړه د متحده اياالتو د پالن زياته اتکاء پر وړانديز شوي قوت 
پورې د استعداد لرونکیو افغان ځواکونو جوړول دي. د دې هدف لپاره، د افغان ځواکونو د ځاى پر ځاى کولو، 
روزلو او د مرکزونو ورکولو لپاره به اضافي اسانتیاو ته اړتیا وي. په دې درې میاشتنۍ کې، سیګار د متحده 
اياالتو د بوديجو د دوو قراردادونو چې د لغمان او کندز په واليتونو کې د ملي اردو لپاره د مرکزونو د جوړولو 

په اړه وې خپرې کړې دي. دې پلټنو ګڼ شمېر ستونځې وموندلې، په ګډون د الندې:
د اسانتیاو د پرمختیا لپاره د ملي اردو د اساسي پالن نشتوالى	 
د پروګرام نامناسب سمبالښت	 
د معیار ناکافي کنټرول 	 
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دا ستونځې په سمدستي توګه حل کول غواړي که متحده اياالت او نړيواله غواړي چې د وړانديز شوي قوت پورې 
د ملي اردو په جوړولو کې بريالي واوسي. 

متحده اياالتو د افغان امنیتي ځواکونو د بوديجې له الرې د ANSF د روزلو او تجهیزولو په لور تر ٢٥ 
ملیارده ډالرو زياته پانګونه کړې – چې دا تر دې نېټې بیا رغونې لپاره د ټولو اختصاص شويو پېسو قريبًا نیم 
ډالر دي. باوجود د دې پانګونې، سیګار وموندله چې د ناټو د روزنې مشن – افغانستان\د ګډ امنیت د قوماندې 
انتقال – افغانستان )NTM-A/CSTC-A( دا مهال د هغو اسانتیاو د جوړولو لپاره کوم اساسي پالن نلري چې 
د دې ځواکونو ساتلو او روزلو ته يې اړتیا ده.  برسېره پر دې، د NTM-A/CSTC-A چارواکیو سیګار ته 
وويل چې هغوى د پالن جوړولو د داسې کومو اسنادو يا جواز څخه خبر نه دي چې د ملي اردو د ځواکونو د 
NTM-A/ ستراتیژيکو ځاى په ځاى کولو، د مرکزونو د موقعیتونو، او يا عملیاتو په اړه کوم معلومات پکې وي. د
CSTC-A چارواکي وايي دوى يوه داسې پروسه جوړوي چې د مرکزونو بدلېدونکي شرطونه ثبت کړي. د يوې 
داسې تازه حال ستراتیژۍ پرته چې د ملي اردو موجودې غوښتنې انځوروي، NTM-A/CSTC-A د داسې 
مرکزونو د جوړولو خطره په سر اخلي چې د ملي اردو اړتیاوې نه پورې کوي. سیګار دا اندېښنه هم لري چې 
افغان دولت داسې مالي يا تخنیکي وړتیا نلري چې د ملي اردو يا ملي پولیسو بشپړ شوي مرکزونه روان وساتي. 
 اوسني پالنونه د متحده اياالتو څخه غوښتنه کوي چې تر ٢٠١۳ پورې د ANSF د ٦٥٠ څخه زياتو مرکزونو 
د عملیاتو او انتظام قراردادونه وکړي، دغه هغه کال دى چې د پالن له مخې د ANSF ټول مرکزونه به د عملیاتو 
او انتظام لپاره افغان دولت ته سپارل کېږي. د سیګار د پلټنې کارونه به د ANSF د انفراسټرکچر د انتظام او 

دوامدارۍ لپاره د پالنونو د وړتیا معاينه کولو ته ادامه ورکوي.
د لغمان او کندز دواړو پوځي مرکزونو د جوړېدو کار له خپل وخته ځنډېدلى. د دواړو مرکزونو د قراردادونو 
د انتظام مسوولیت د متحده اياالتو د پوځ د انجینیرانو په قول اردو )USACE( دى. هر څو که USACE د 
دې پروژو د نظارت کار بهتر کړى دى، بیا هم سیګار په دواړو ځايونو کې د بېالبېلو درجو ساختماني ستونځې 
وموندلې. تر ټولو زياتې مهمې ستونځې په کندز کې د ملي اردو د مرکز په اړه دي، کوم چې په يو داسې ځاى 
کې جوړ شوى دى چې د "پرېوتونکې خاورې" صفتونه لري – سسته، وچه، د ټیټې درجې مواد چې که اوبه پرې 
ولګي نو پرېوځي او کښته ځي. په دسمبر ٢٠٠٩ کې د يو باران له امله ښوديدلو خاورو ګڼ شمېر جوړښتونه له 

استعماله ويستلي. 
له اکتوبر ٢٠٠٩ راپدېخوا، سیګار د وړتیا د معیار )CM( د درجه بندۍ د سیسټم يوه پلټنه ترسره کوي، دا 
يواځینى معیار دى چې مېدان ته د اچول شويو ANSF يونټونو د پرمختګ د پرمختیا د نظارت لپاره کارول 
کېږي. CSTC-A دا معیارونه په ٢٠٠٥ کې جوړ کړي، او دا په منظم ډول د پرېکړه کوونکیو سره شريک 
کړاى شوي دي، په ګډون د متحده اياالتو د ولسمشر او کانګرس. د دفاع وزارت لخوا د افغانستان د امنیت او ثبات 
په لور د پرمختګ په تازه راپور کې، کوم چې د سیګار د پلټنې د مودې پر مهال خپور شوى و، د درجه بندۍ د 
سیسټم محدوديتونه په رسمیت پېژندل شوي، او ويل شوي چې "د CM درجه بندي د يو يونټ فقط فعالیت، روزنه 
او تجهیزات انځوروي."4 دا زياتوي، "د CM درجه بندۍ او فعالیتي وړتیا ترمنځ ګډ تعلق چې ورته ټاکل شوي 
کارونه بشپړ کړي ډېر ضعیف دى، او په دې توګه دا نتیجه ترې اخیستل چې د CM درجه بندي په فعالیتونو کې 

د ظرفیت د بريالیتوب ښودونکې ده کېداى شي چې خطاويستونکې وي."5
د ANSF د کاري وړتیا په سم ډول د معلومولو توان لرل د متحده اياالتو د ستراتیژۍ د تطبیق لپاره مهم دى. 
د سیګار دا پلټنه، چې د دې درجه بندۍ لومړنى تکاملي ارزونه ده، به په راتلونکې دري میاشتي کې خپره شي. د 
دې موندنې په پنځو برخو تمرکز کوي: ١( د وړتیا د معیار د سیسټم اعتبار، ٢( پېمانه او د اعتبار وخت، ۳( تحلیل 
او راپور کول، ٤( هغه چیلنجونه چې د ارزونې په برخو کې ورسره مخ دي، او ٥( د ANSF داسې سیستماتیکې 

کمزورۍ چې د يونټونو د وړتیاو د ودې هڅې خرابوي. 

 متحده اياالت غواړي چې ملکي"
پرمختګ

 ودي ورکولو ته دوام ورکړي چې 
 د کرنیز تولید، د انرژي تولید، ښه
 حکومتداري، د قانون حاکمیت، د
 مخدره موادو پر وړاندې مبارزه
 هڅو په اړه ډاډمن شي ... په پايله
 کې داسي يو افغانستان وي چې ال

 نیکمرغه، ال امن، او ال خپلواک وي
..."

ولسمشر باراک اوباما -

 سرچینه: سپینه ماڼۍ، مطبوعاتي اعالمیه، "له لیدنې وروسته د ولسمشر اوباما او د
.افغانستان ولسمشر کرزي څرګندونې"، ۳\٢٨\٢٠١٠
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حکومتداري
زياتې  ال  دا  چې  کوي  تاکید  مرسته  داسې  په  سره  ادارو  د  دولت  افغان  د  ستراتیژي  نوې  اياالتو  متحده   د 
اغېزمنې او د احتساب الندې شي.  د بهرنیو چارو وزارت د ظرفیت د لوړولو د هڅې د برخې په توګه اراده 
لري چې د دې کال تر پاى د هغو مرستو اندازه چې دا يې د افغانستان د دولتي او نادولتي ادارو له الرې ورکوي 
د ١۳.٥% څخه ٤٠% ته لوړه کړي.6 د لندن د کنفرانس ګډونوالو اصواًل د افغان دولت دا غوښتنه ومنله چې 
مرستندويان دې د دراتلونکو دوو کلونو پر مهال په هغه پرمختیايي مرسته کې ٥٠% زياتوالى وکړي چې د افغان 
دولت د وزارتونو له الرې ورکول کېږي.  خو، نړيوالې ټولنې په دې موافقه وکړه چې د دې مرستې اتکاء به د 
افغان دولت په دې هلو ځلو وي چې د عامه مالي سمبالښت سیسټمونه ال پسې په پیاوړي کولو کې پرمختګ وکړي، 

د بوديجې عملي کول بهتر، او اداري فساد کم کړي.7
مرستندويان، نړيوال سازمانونه، افغان دولت، او – تر ټولو زيات مهم – افغان ولس په افغانستان کې اوج ته 
رسېدلي اداري فساد اندېښمن کړي دي. د ١٢ واليتونو يوې اوسنۍ سروى چې د ملګرو ملتونو د نشه يي توکیو او 
جرمونو د کنټرول د  دفتر لخوا خپره شوې وايي چې زيات افغانان د اداري فساد په اړه اندېښمن دي )٥٩%( په 
نسبت د امنیت )٥٤%(.  په سروى شويو خلکو کې نیمو وويل چې د تېرو ١٢ میاشتو پر مهال هر يو تن يې لږ 

تر لږه يو ځل دې ته اړ شوى چې يوه دولتي چارواکي ته د څه کار لپاره پېسې ورکړي.8 
رشوت د اداري فساد فقط يو اړخ دى. نړيوال بانک د دوى په وېنا د "د فساد د شبکو" د يو جنايي کولتور په 
اړه راپور ورکړى چې په هغې کې يواځې د دولتي منصبونو اخیستل او خرڅول ندي شامل بلکې د قراردادونو 
د ساتلو او ورکولو لپاره غوړې معاملې هم پکې دي.9 اداري فساد غريبان چور کوي، سرچینې تباه کوي  او د 

خصوصي سکټور وده ضعیفوي.  تر دې ټولو زياته بده دا چې دا پر دولت اعتبار کموي. 
لدې امله چې د فساد کمول د متحده اياالتو د ستراتیژۍ يو توکى دى او په افغانستان کې د متحده اياالتو د اهدافو 

د الس ته راوړلو لپاره مهم دى، سیګار تېر کال يو پروګرام پېل کړ چې د دوو مهمو مسلو ارزونه کوي:

د متحده اياالتو ولسمشر باراک اوباما د ٢٠١٠ د مارچ په ٢٨مه افغانستان ته د هغه د وروستي سفر پر مهال د ولسمشرۍ په ماڼۍ 
کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ويني. )د سپینې ماڼۍ انځور(
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متحده اياالت او نور مرستندويه هېوادونه د دې لپاره څه کوي چې د افغان ادارو داسې ظرفیت جوړ کړي 	 
چې فساد معلوم کړي او د قانون حاکمیت پیاوړى کړي 

هغه حد تر کومه چې بېالبېلې ملي او محلي ادارې داسې سیسټمونه په کار لري چې د مرستندويه بوديجو لپاره 	 
داخلي کنټرول وکاروي او احتساب وښیي 

د دې راپور ورکولو د مودې پر مهال، سیګار د افغانستان د کنټرول او پلټنې د دفتر )CAO( کار ته يوه کتنه 
خپره کړه، دا هغه اداره ده چې د دې هېواد د عامه مالیاتو د پلټنې مسوولیت په غاړه لري. CAO د افغانستان د 
تر ټولو لوړې د پلټنې د ادارې په توګه داسې قوي مسوولیت لري چې په ټول دولت کې د بوديجو احتساب وکړي 
او اداري فساد معلوم کړي او مخه يې ونیسي. د سیګار ارزونې وموندله چې قانون دې ادارې ته دومره کافي 
خپلواکي او واک نه ورکوي چې په اغېزمن ډول د افغانستان د تر ټولو سترې پلټنې د ادارې په توګه کار وکړي. 
برسېره پر دې، CAO د بااستعداده افغان محتسبینو او پلټونکو د کمي سره مخ ده؛ لدې امله د دې زياته اتکاء د 

بهرنیو مشاورينو په مالتړ ده. 
د CAO د ظرفیت پیاوړي کول به په افغانستان کې شفافیت پراخ او اداري فساد کم کړي. سیګار سپارښتنه 
وکړه چې افغان دولت بايد د قانون جوړونې داسې ريفورمونه په الره واچوي چې CAO ته مناسبه خپلواکي او 
واک ورکړي، او دا چې نړيواله ټولنه په دوامي ډول داسې مرسته ورته برابره کړي چې تمرکز يې د CAO د 

کارکوونکو د ظرفیتونو په لوړولو وي.
د CAO په اړه د سیګار پلټنه د دې د فساد ضد پروګرام پنځمه ارزونه ده، د کومې مثبت اغېز چې ال د مخه 
پېل شوى دى. په تېره درې میاشتنۍ کې، سیګار د افغانستان د نظارت د عالي دفتر )HOO( په اړه يو راپور 
خپور کړ، چې دا د فساد پر وړاندې د مبارزې مسوولیت لرونکې اساسي اداره ده. له هغه راهیسي چې دغه پلټنه 
خپره شوې وه، نړيوالې ټولنې او افغان دولت داسې اقدامات کړي دي چې د سیګار ډېرې سپارښتنې تطبیق کړي. 
د متحده اياالتو د سفارت په وينا، د نړيوالې ټولنې او HOO ترمنځ يو پراخه ديالوګ افغان دولت سره د لندن 
کنفرانس لپاره د فساد ضد مقالې په جوړولو کې مرسته وکړه. د کنفرانس پر مهال، ولسمشر کرزي د فساد پر 
وړاندې مبارزې لپاره د دولت يوه مجموعي مفکوره اعالن کړه او وې ويل چې هغه به HOO ته واک ورکړي 
چې د فاسدو چارواکیو تحقیق وکړي او بندېز پرې ولګوي. سیګار په دې يادونه خوشحاله دى چې د ٢٠١٠ د 
مارچ په ١٨مه ولسمشر کرزي يو فرمان صادر کړ چې له مخې يې HOO ته ال زياته خپلواکي او واک ورکړاى 
شو. USAID سیګار ته وويل چې دوى به په درېو کلونو کې HOO ته ټول د ۳٠ ملیونه ډالرو مرسته ورکړي. 

دا دواړه اقدامات د سیګار د سپارښتنو سره سم دي. 
د مهمو افغان ادارو د داخلي کنټرولونو او احتسابي پروسیجرونو د ارزونې د هڅې د يوې برخې په توګه، 
سیګار د معاشونو د هغه مالتړ يوه کتنه ترسره کوي چې د متحده اياالتو حکومت يې د افغان دولت چارواکیو 
ته برابروي. سیګار همداراز د افغانستان د ملي پیوستون د پروګرام يوه پلټنه هم پېل کړې ده، کوم چې له ٩٠٠ 
ملیونه ډالرو څخه زياته د مرستندويانو مرسته د دې لپاره ترالسه کړې چې د انفراسټرکچر کوچنیو پروګرامونو 

ته بوديجې ورکړي.

پرمختیا
د متحده اياالتو د حکومت د بیا رغونې تر ټولو لومړۍ ترجیح د افغانستان د يو وخت ځالنده زراعتي سکټور بېرته 
نوي کول دي چې روزګار پېدا کړي او "د جنګیالیو ياغیتوب او د اپیمو د کرنې عايد ضعیف کړي."10 د نوې 
ستراتیژۍ سره سم د متحده اياالتو حکومت دې ته هم ژمن دى چې د افغانستان د راتلونکي لپاره يو اقتصادي بنیاد 
جوړ کړي له دې الرو ١( په خصوصي سکټور کې د دوامي وظیفو په پېدا کولو؛ ٢( د عامه خدمتونو د رسولو 
لپاره د افغان دولت ظرفیت لوړول چې په روغتیا او زده کړه کې د دوامي ودې مرسته وشي؛ ۳( د انفراسټرکچر د 
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سکټورونو پراخول او بهترول، په ګډون د انرژۍ، ترانسپورت، مخابراتو، او اوبو؛ او ٤( افغان دولت سره مرسته 
کول چې د خپلو فعالیتي لګښتونو لپاره پر مرستندويه ټولنه کم متکي شي.11  

د متحده اياالتو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ د تطبیقولو لپاره، د بهرنیو چارو وزارت د متحده اياالتو د 
حکومت د ٨ وزارتونو او ادارو څخه د ملکي ماهرانو ځاى پر ځاى کولو کې همکاري کوي. د ملکي ماهرانو 
د دې زياتوالي هدف په سمدستي توګه د هغو ملکي ماهرانو شمیره درې هومره کول دي چې د افغان وزارتونو، 
واليتي بیا رغونې د ټیمونو او نظامي يونټونو سره کار کوي – د ۳٢٠ تنو نه چې په جنوري ٢٠٠٩ کې يې 
په مېدان کې کار کاوه شاوخوا ١٠٠٠ تنو ته. د بهرنیو چارو وزارت اراده لري چې د ملکي ماهرانو په دې 
کارکوونکو کې د دې کال تر پاى ٢٠% يا ۳٠% نور زياتوالى وکړي. دا ملکیان افغانانو سره ملګرتیا کوي نه 
يواځې د دې لپاره چې د دولتي ادارو ظرفیت لوړ کړي، بلکې د دې لپاره هم چې د مهمو اقتصادي ادارو په ښه 

کولو کې هم مرسته وکړي.  
په مارچ ٢٠١٠ کې، سیګار يوه پلټنه پېل کړه چې د ملکي ماهرينو د دې زياتونې د تطبیق ارزونه وکړي. دا 
کتنه به ١( د ځاى پر ځاى شوي پرسونل شمېر او ډولونه وپېژني، ٢( د هغه حد جاج به واخلي تر کومه چې دې 
ملکیانو ته ضروري سرچینې برابرې کړاى شوې دي، او ۳( هغه حد به معلوم کړي تر کومه چې په مېدان کې 
موجود ملکي ماهران په اغېزمن ډول د دې لپاره کارول کېږي چې ښودل شوي پروګرامي او ستراتیژيک مقاصد 
الس ته راوړل شي. سیګار د دې کتنې په حدودو کې د حکومت د احتساب د دفتر )GAO( سره په ارتباط کې 
دى. GAO د دې معاينه کوي چې د متحده اياالتو حکومت څرنګه خپل لوازمات برابروي؛ سیګار د زياتو ملکیانو 

د ځاى پر ځاى کېدو د پروګرام د تطبیق ارزونه کوي.

مخ په وړاندې کتل
د لندن په کنفرانس کې نړيوالې ټولنې د واک د لېږد د يوې داسې ستراتیژۍ سره خپله ژمنتیا وښودله چې افغانانو ته 
به د هغوى راتلونکى په کنټرول کې ورکړي. افغان دولت هم بايد خپله برخه کار پکې وکړي. د راتلونکي راپور 
په موده کې به افغان دولت د دوو غونډو کوربه وي په کومو کې چې به دا د ال زيات مشرتابه د ترسره کولو په لړ 
کې د خپل توان څرګندونه وکړي. لومړنۍ غونډه، چې په دې دوبي کې ټاکل شوې، به د ګرد هېواد څخه افغانانو 
يو ځاى ته د هغه څه لپاره راغونډ کړي چې د "سولې جرګه" نوم ورکړاى شوى، چې د طالبانو د هغو غړيو سره 
د خبرو اترو او راخپلولو موضوع بحث کړي کوم چې له القاعده جال کېږي، تشدد ته د پاى ټکى ږدي، او د هېواد 
اساسي قانون مني. په دې پسې به په دې کال کې وروسته د کابل کنفرانس دايرېږي، په کومه کې چې تمه ده افغان 
دولت نړيوالې ټولنې ته د بیا رغونې په لړ کې مشخص وړانديزونه ورکړي. د کابل کنفرانس به افغان دولت ته 
موقع ورکړي چې په لندن کنفرانس کې شوې نړيوالې ژمنې په داسې پروګرامونو کې بدلې کړي چې په ټول افغان 

دولت کې ظرفیت لوړ کړي او د دوامي اقتصادي ودې لپاره بنیاد کېږدي. 



بیا رغونه افغانستان  پلټونکی  I  د  10ځانګړی عمومي 

ټولنيزه توسعه  
د افغان ملي امنیتي ځواکونو يو سرتېرى په پروان واليت کې د ګزمې د مشن پر مهال يو 

ماشوم ته خواږه ورکوي.  )د متحده اياالتو د پوځ انځور، لورينزو وير(
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 د سیګار2
 نظارت



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  12

نظارت سیګار  د 

"په هره کچه – د لوړپوړو چارواکیو څخه د يوې 
لیرې پرتې ولسوالۍ د دفتر د پولیس پورې – د 

احتساب بهترول بايد د بیا رغونې لپاره زمونږ د هڅو 
زړه وي. نه نظامي ځواک او نه په نړۍ کې د بیا 

 رغونې ټول ډالر – که پروژې 
هر څومره هم ښې جوړې شوې او پلي شوې وي – 

 تر هغې په افغانستان کې 
امنیت او ثبات نشي راوستلى تر څو چې افغانان په 

خپل دولت باور ونلري."
- ځانګړى عمومي پلټونکی ارنلډ فیلډز

سرچینه: ځانګړى عمومي پلټونکی ارنلډ فیلډز، "د احتساب کولتور پېدا کول،" د افغانستان د هوانوردۍ او دفاع په دويمه سرمشريزه کې وېنا، ٣\٢٦\٢٠١٠.
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د سیګار نظارت
د دې راپور ورکولو د مودې پر مهال، سیګار په افغانستان کې د متحده اياالتو د بیا رغونې د پروګرام د نظارت 
پراخولو ته ادامه ورکړه. سیګار ٤ د پلټنې راپورونه خپاره کړل او ٢ نوې پلټنې يې پېل کړې، چې د ټولو روانو 
پلټنو شمېره يې ١٢ ته راوستله. سیګار همداراز د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بوديجې )ASFF( د ساينسي پلټنې 
په توګه د ډاټا راغونډول هم پېل کړل. د سیګار تحقیق کوونکیو ١٩ جنايي تحقیقات پېل کړل او په داسې قضیو 
يې د نورو قانون نافذوونکو سازمانونو سره نږدې کار وکړ چې د ٢ ملیونه څخه زياتو ډالرو د راستنولو نتیجه يې 
ورکړې ده. سیګار ١٢ تنه نوې عمله په کار ونیوله، چې په دې توګه يې مالي کال ٢٠١١ کې د ١٣٢ تنه پرسونل 
د هدف په لور نور پرمختګ هم وکړ. سیګار په کابل کې د متحده اياالتو د سفارت سره په تماس کې دى چې په 
افغانستان کې د سیګار د پلټونکو او تحقیق کوونکو لپاره د موجودو څوکیو شمېره لوړه کړي، څو دا خبره يقیني 
شي چې سیګار په مېدان کې کافي عمله لري چې په اغېزمن ډول د متحده اياالتو د بیا رغونې په ډالرو کې ضیاع، 

دوکه، او ناسم استعمال معلوم او مخنیوى يې وکړاى شي. 

پلټنې
په دې درې میاشتنۍ کې، سیګار د افغانستان د کنټرول او پلټنې دفتر )CAO( ته کتنه وکړه، دا اداره د دې هېواد 
د عامه مالیاتو د پلټنې مسوولیت پر غاړه لري، او د انفراسټرکچر د درې پروژو ارزونې يې ترسره کړې. سیګار 
 )DoD( همداراز د دوو نوو پلټنو اعالن وکړ. سیګار د ساينسي پلټنې د پروګرام د برخې په توګه د دفاع وزرات

د مالي کال ٢٠٠٥-٢٠٠٩ پر مهال د ASFF په اړه د اختصاصونو او لګښتونو د ډاټا معاينه پېل کړه. 

د پلټنو بشپړ شوي راپورونه
د CAO پلټنه د سیګار د روان فساد ضد پروګرام پنځم راپور دى چې د هغه څه ارزونه کوي چې متحده اياالت 
او نور نړيوال مرستندويان يې د هغه ظرفیت د جوړولو لپاره کوي چې د افغان ادارو دننه د فساد مخه ونیسي او د 
قانون حاکمیت پیاوړى کړي. دې پلټنې وموندله چې د CAO قانوني چوکاټ CAO ته هغومره کافي خپلواکي او 

واک نه ورکوي چې په اغېزمن ډول د افغانستان د تر ټولو لوړې پلټیزې ادارې په توګه کار وکړي. 
د انفراسټرکچر په اړه د درېو څخه دوو پلټنو تمرکز د قرارداد د کاري وړتیا او نظارت په هغو پروژو و چې 
د متحده اياالتو د پوځ د انجینرانو د قول اردو )USACE( لخوا سمبالېدلې چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو 
)ANSF( لپاره مهم انفراسټرکچر جوړ کړي. د انفراسټرکچر درېمې پلټنې د يو داسې قرارداد معاينه وکړه چې 
د قوماندان د بیړني ځواب د پروګرام )CERP( لخوا بوديجه ورکړل شوې وه چې په فراه واليت کې يو پولچک 
جوړ کړي. دې ارزونو ګڼ شمېر د قرارداد، پروګرام د سمبالښت، او د معیار د کنټرول مسلې وپېژندلې. الندې 

ضمني برخې د دې څلورو پلټیزو راپورونو لنډيز وړاندې کوي.
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پلټنه ١٠-٨:  د کنټرول او پلټنې دفتر
 د افغانستان د کنټرول او پلټنې دفتر فعالیتي او بوديجه يي خپلواکي، پراخه واک، او متمرکزه نړيواله مرسته غواړي چې په 

اغېزمن ډول فساد معلوم کړي او مخه يې ونیسي. 

د  فساد  اداري  پراخه  افغانستان کې  ټول  په  اسالمي جمهوريت  افغانستان  د  او  ټولنې،  نړيوالې  اياالتو،  متحده 
حکومتدارۍ د بهترولو په وړاندې د يو ستر خنډ په توګه پېژندلى دى. متحده اياالت، د نړيوالې ټولنې په ملګرتیا، 
غواړي د داسې هڅو مالتړ وکړي چې افغان ادارې داسې پیاوړې کړي چې فساد ضد اقدامات تطبیق کړي او 
نظارت يې وکړي. CAO چې په ١٩٨١ کې د کنټرول او پلټنې د قانون لخوا جوړ شوى، د مرکزي او واليتي 
دولتي ادارو، او همداراز د عامه تجارتونو په اړه د پلټنې کولو واک لري. CAO د افغانستان د تر ټولو لوړې د 
پلټنې د ادارې په توګه داسې قوي مسوولیت لري چې په ټول دولت کې د بوديجو احتساب وکړي او اداري فساد 

معلوم کړي او مخه يې ونیسي. 

اهداف
دا پلټنه د هغې سلسلې څخه يوه وه چې سیګار يې د دې لپاره ترسره کوي چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې 
د مبارزې او د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د متحده اياالتو د هڅو ارزونه وکړي. د دې پلټنې درې 

اهداف وو:
د CAO د خپل واک په پوره کولو کې د دې د صالحیت او کاري وړتیا ارزونه کول.	 
هغې مرستې ته کتنه کول چې د نړيوالې ټولنې لخوا د CAO د داخلي ظرفیت د پیاوړي کولو لپاره ورکول 	 

کېږي.
د هغې مرستې معاينه کول چې د متحده اياالتو د حکومت لخوا د CAO د داخلي ظرفیت د پیاوړي کولو 	 

لپاره ورکول کېږي. 

موندنې
دې پلټنې دوه مهمې موندنې لرلې:

توان  د  ته  دې  نه ورکوي.  او واک  خپلواکي  کافي  ته   CAO قانوني چوکاټ  اوسنى  وموندله چې  سیګار   .1
افغان دولت د اجرايیه څانګې څخه د بوديجه يي او فعالیتي  ورکوونکې قانون جوړونې الندې، CAO د 
خپلواکۍ د کمبود سره مخ دى. قانون CAO ته هغه واک نه ورکوي چې ضروري ده لپاره د دې چې ١( د 
هغو پلټونکو ادارو څخه د هغو اقداماتو په اړه پوښتنه وکړي چې د CAO د سپارښتنو په ځواب کې يې کړي؛ 
٢( ضروري اسنادو، چارواکیو، او احاطو ته د السرسي غوښتنه وکړي؛ او يا ٣( د CAO څخه وغواړي 
چې ولسي جرګې ته راپور ورکړي او يا خپل د پلټنې راپورونه په عامه ډول خپاره کړي. برسېره پر دې، 
موجود قوانین د داخلي پلټنې په تړاو د CAO او د مالیې د وزارت د رول، مسوولیتونو او واکونو په اړه 

پوره واضح ندي، چې نتیجه يې متضاد مسوولیتونه رامخې ته کېږي. 
     د ٢٠٠٩ په پاى کې، د عدلیې وزارت په نړيواله توګه د مالتړ شوي د جنايي قانون د ريفورم د کاري 
ډلې، د کومې مشري چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنايتونو دفتر کوي، د يوې نوې ملي پلټنې د 
قانون د مسودې د کتنې غوښتنه وکړه کوم چې به په موجود قانون کې يا بدلون راولي او يا به يې بدل کړي. 
دې کاري ډلې د داسې مهمو بیا کتنو وړانديز وکړ چې CAO ته به هغه خپلواکي او واک ورکړي چې دا 
يې د ملت د عالي پلټنې د ادارې په توګه د فعالیت کولو لپاره ورته اړتیا لري. دغه قانوني مسوده بیا د عدلیې 
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وزارت ته د کتنې لپاره ورکړل شوې وه. خو، په فبروري ٢٠١٠ کې د سیګار لخوا د دغه قانوني مسودې په 
يوه کتنه کې وموندل شوه چې په دې کې د کاري ډلې ډېر مهم وړانديزونه نه وو شامل کړاى شوي. 

هر څو که د نړيوالې ټولنې لخوا د پام وړ مرسته ورکول کېږي، خو CAO د داخلي ظرفیت د کمبود له   .2
امله محدوده دى. د دې زياته اتکاء پر بهرنیو مشاورينو ده. CAO د بااستعداده افغان محتسبینو او پلټونکو 
د کمي سره مخ ده. د دې اوسنۍ کارکوونکي مسلکي روزنې، د انګلیسي ژبې روزنې، او د کمپیوټر روزنې 
ته عاجله اړتیا لري. د بااستعداده پرسونل نشتوالى د هغه ټیټو معاشونو سره يو ځاى دى چې CAO يې خپلو 
ملکي کارکوونکو ته وړاندې کوي په پرتله د هغو معاشونو چې د خصوصي سکټور او نړيوالو سازمانونو 

لخوا ورکول کېږي.  
     CAO په رسمي توګه د عالي پلټنې د ادارو د نړيوال سازمان معیارونه خپل کړي دي. خو، لدې امله 
چې CAO بااستعداده مسلکي کارکوونکي نلري، د دې اتکاء پر نړيوالو مشاورينو ده. په دې توګه، دې د 
نړيوالو پلټونکو سره قرارداد کړى چې دا خبره يقیني کړي چې د مرستندويه بوديجو په اړه د دې پلټنه، په 
ځانګړي توګه د هغو بوديجو په اړه چې د نړيوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې د اعتبار د بوديجې له 

الرې ورکړل شوي، د نړيوالو معیارونو سره سم ترسره شي. 
     له ٢٠٠٤ راهیسې، نړيوال بانک CAO ته تقريبًا ١٣.٣ ملیونه ډالر ورکړي دي. دا مهال، دا بانک 
د CAO د ټولې بوديجې ٦٦% او د CAO د پرمختیايي بوديجې ٨٠% ورکوي. دا بانک CAO سره د 
افغانستان د عامه مالي سمبالښت د ريفورم د پروژې له الرې مرسته کوي، کوم چې په مى ٢٠٠٧ کې پېل 
شوه او ټاکل شوې چې تر دسمبر ٢٠١٠ به روانه وي. خو، بانک او CAO د دې بوديجو زياته برخه د 
CAO د ظرفیت د جوړولو په ځاى نړيوالو پلټونکو ته د ورکولو لپاره کارولې ده چې د مرستندويه بوديجو 

نظارت وکړي. 
     برسېره پر نړيوال بانک، د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام د CAO د ظرفیت د لوړولو لپاره محدوده 
نېغه مرسته ورکړې – چې په هغې کې رهبري، مشاورتي خدمتونه، او روزنه شامل دي. په همدې مهال کې، 
نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده اياالتو ادارې، يا USAID )د متحده اياالتو يواځینۍ اداره چې د CAO مرسته 
کوي(، کمه مرسته کړې ده، چې په هغې کې اساسًا د CAO د محدود شمېر چارواکیو لپاره د کنفرانسونو او 

روزنیزو پروګرامونو مرسته کول شامل دي.

سپارښتنې
د دې لپاره چې افغان دولت افغان ولس ته حساب ورکړي او د مرستندويانو د هغو بوديجو په نظارت کې د مرستې 
لپاره چې نېغ ېه نېغه افغان ادارو ته ورکړل شوي، مهمې فساد ضد ادارې داسې لکه CAO پیاوړي کولو ته اړتیا 
لري. د CAO د ظرفیت او وړتیا پیاوړي کول به په افغانستان کې شفافیت پراخ او اداري فساد کم کړي. خو، 
د CAO دننه د وړتیا او ظرفیت د لوړولو زياتره اتکاء په دې خبره ده چې CAO د يو داسې قانوني چوکاټ د 
الندې کار وکړي چې خپلواکي او مناسب واک ورکوي. د قانون جوړونې د ريفورمونو په ملګرتیا کې، متحده 
اياالت او نړيواله ټولنه بايد داسې دوامداره مرسته برابره کړي چې تمرکز يې د افغانستان د پلټنو د مسلکیانو د 
ظرفیت په لوړولو وي. د يو خپلواک او باصالحیته CAO مالتړ کول به د افغان دولت په فعالیتونو کې عامه 
څرګندتیا زياته کړي، شفافیت او احتساب ته به وده ورکړي، او اتباعو ته به د دې قوت ورکړي چې د ريښتونې 

بدلون غوښتنه وکړي. 
وکړه  سپارښتنه  کې   ٢٠١٠ اپريل  په  سیګار  لپاره،  کولو  قوي  د  ظرفیت  او  وړتیا  د   CAO  د 

چې په افغانستان کې د متحده اياالتو سفیر دې دا دوه اقدامات وکړي:
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د افغان دولت څخه غوښتنه وکړي چې داسې قانون جوړ کړي چې CAO ته کافي خپلواکي او واک ورکړي 	 
تر څو هغه په نړيواله توګه د پلټنې د پېژندل شويو معیارونو سره سم خپل مسوولیتونه سر ته ورسوي.

د افغانستان لپاره د متحده اياالتو د حکومت د فساد ضد پروګرام د برخې په توګه، د CAO او نورو نړيوالو 	 
شريکوالو په همکارۍ، د ظرفیت لوړولو د يو پالن د جوړېدو او تطبیق نظارت وکړي. په دې ډول پالن کې بايد د 
متحده اياالتو د حکومت دننه د موجودو روزنیزو غورايو په کارولو،  او د پلټنې د ماهرو سرپرستانو او مشاورينو 
 په ټاکلو سره، د ظرفیت د پرمختیا او روزنې لپاره د بوديجو د سرچینو او د مرستندويانو مسوولیتونه پېژندل 

بايد شامل وي.

د ادارې تبصرې
په کابل کې د متحده اياالتو سفارت او د افغانستان لپاره د USAID مشن د سیګار د موندنو او سپارښتنو سره 
موافقه وکړه. د متحده اياالتو سفارت وويل چې دا مسله به د افغان دولت د چارواکیو سره راپورته کړي او دا 
چې USAID به د CAO او نړيوالو مرستندويانو سره د دې لپاره کار وکړي چې د CAO لپاره يو د ظرفیت 
د لوړولو پالن جوړ او تطبیق کړي. د متحده اياالتو سفارت وويل دا پالن به تر جون ٣٠، ٢٠١٠ پورې بشپړ 

شي.

پلټنه ١٠-٠٩: په کندز کې د ملي اردو مرکز
په کندز کې د افغان ملي اردو مرکز د معیار او نظارت ټولې غوښتنې نه پوره کوي؛ د خاورې جدي مسلې 

حل کول غواړي

په افغانستان کې د متحده اياالتو د ستراتیژۍ اتکاء د دې هېواد ظرفیت داسې جوړول دي چې د ANSF په روزلو 
او تجهیزولو سره دا د ځان لپاره امنیت برابر کړي. له ٢٠٠٢ راهیسې، د متحده اياالتو کانګرس د ASFF لپاره 
شاوخوا ٢٥ ملیارده ډالر اختصاص کړي دي، چې دا د بیا رغونې د ټولو ډالرو نږدې نیمايي دي، کوم چې د 
ANSF د روزنې، تجهیزونې، او دوامدارۍ مالي مالتړ دى. د ASFF په هدف کې د داسې مرکزونو جوړول 
شامل دي چې د افغان ځواکونو د روزنې، ځاى پر ځاى کولو او ساتلو لپاره ضروري دي. اوسني پالنونه غوښتنه 
کوي چې افغان ملي اردو )ANA( دې په جون ٢٠٠٩ کې د شاوخوا ١٠٣٥٠٠ ځواک څخه تر اکتوبر ٢٠١١ 
پورې ١٧١٦٠٠ ته ورسول شي. د دې زياتونو په پايله کې، د افغان ځواکونو د روزنې، ځاى پر ځاى کولو او 

ساتلو لپاره د اضافي اسانتیاو اړتیا ده. 
په دې درې میاشتنۍ کې، سیګار په کندز کې د متحده اياالتو په بوديجه د ملی اردو لپاره جوړ شوې يوه مرکز 
معاينه وکړه.  دا مرکز چې په شمالي واليت کندز کې واقع ده، د دې لپاره جوړه شوې چې د ملي اردو ١٨٠٠ تنه 
پرسونل او ورسره د متحده اياالتو د وصل يو روزنیز ټیم ته به ځاى ورکوي. د ناټو د روزنې مشن – افغانستان\د 
امنیت د انتقال ګډه قومانده – افغانستان )NTM-A/CSTC-A( ٧٢.٨ ملیونه ډالر ورکوي چې دا مرکز په دوو 

پړاوونو کې جوړ شي:
١ پړاو:  بیرکونه، د ذخیره کولو اسانتیاوې، د خوړو ځاى، او ورسره وصل روزنیز ټیم ځای چې د ايتالفي 	 

ځواکونو برخه ده12 
٢ پړاو: اضافي بیرکونه، يو طبي کلینک، او يوه قېدخانه	 

د USACE افغانستان د انجینیر ولسوالۍ-شمال )AED-شمال( دوه د ټاکلې بیې قراردادونه ډاين کورپ انټرنیشنل 
ايل ايل سي )DynCorp International LLC( ته د دې دواړو پړاوونو د پروګرام د سمبالښت او نظارت 

لپاره ورکړي.

د خاورې سخت خرابوالى د دې سبب شوى چې دا د 
څوکیدارۍ ځاى وښويیږي او ترې چاپېرو دېوالونو کې 

درزونه وشي.  سیګار په دې وروستیو کې د کندوز د افغان 
ملي اردو د مرکز د جوړېدو په ځاى کې د خاورې د ثبات 

مهمې ستونځې پېژندلې دي. )د سیګار انځور(
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اهداف
دې پلټنې درې اهداف بحث کړل:

دا معلومول چې ايا د کندز مرکز د قراردادونو د شرايطو له مخې جوړ شوى که نه، په ګډون د وخت او 	 
لګښت.

دا معلومول چې ايا USACE د مرکزي ترالسه کولو د قاعدې، د USACE د شرطونو، او په قرارداد کې 	 
د نظارت د مادو له مخې د مرکز د جوړولو نظارت ترسره کړې که نه.

د دې مرکز لپاره د NTM-A\CSTC-A د عمومي جواز او هغو پالنونو پېژندل چې دا يې د ANSF د 	 
مرکزونو د دوامدارۍ لپاره لري.

موندنې
سیګار وموندله چې ١ پړاو ٢٠ میاشتې د خپل وخت نه شاته دى، او ٢ پړاو د يو کال نه زيات د خپل وخت نه   .1
شاته دى. AED شمال اوس تمه لري چې دا مرکز به تر اګست ٢٠١٠ پورې بشپړ شي. د ١ پړاو لګښتونه د 
٣٠ ملیونه ډالرو څخه ٤٩.٢ ملیونه ډالرو ته لوړ شول ځکه چې AED-شمال په قرارداد کې د کار د غځولو 
غوراوي ورکړي وو. د ٢ پړاو قرارداد په ٢٣.٣ ملیونه ډالرو ورکړل شوى و او لګښتونه يې زيات شوي 

نه دي. 
سیګار د ساختمان ستونځې، د خاورې د ثبات جدي مسلې )په ګډون د مرکز د ګڼ شمېر جوړښتونو د الندې   .2
د خاورې سختې ښويیدنې(، او په هغه ځاى کې داسې نابرابره درجه بندي معلومه کړه چې په دغه مرکز کې 

يې د متحده اياالتو پانګونه په خطر کې اچولې وه.  
    سیګار معلومه کړه چې په بېالبېلو مرکزونو کې هغه د چت د مالتړ د پايو د سټیل برخې چې يو بل 
سره په ويلډنګ پیوست شوې وې نابرابرې وې، په سورو ډکې وې، او الزم دوام يا د برخې جوړېدنه يې 
نه لرله. که يو دروند بار پرې راغلى واى نو دغه پايې ناکامېداى شوې چې له امله يې چت کښته کېداى او 
يا غورځېداى شو. سیګار همداراز په بېالبېلو ځايونو کې هغه وقايوي رنګ هم په ماتېدو ولید چې د چت 
مالتړو پايو ته ورکړل شوى و. دغه زيان ښايي د سټیل ارتباط تخريب کړي چې هغه ښايي د چت د کښته 

کېدو او يا غورځېدو سبب شي. 
     د معیار د کنټرول تر ټولو زياته جدي مسله چې د سیګار د جنوري ٢٠١٠ د مرکز د جوړېدنې د ځاى 
په يوه معاينه کې ولیدل شوه په دسمبر ٢٠٠٩ کې د يو باران څخه وروسته د ډېرو جوړښتونو الندې څخه د 
خاورې ښويیدل وو. د AED-شمال په يو راپور کې راغلي چې په مرکز کې او شاوخوا ته يې په ٤٨ ځايونو 
کې د خاورې د ښويیدو نښتې لیدل شوې دي. د خاورې دې ښويیدو ډېر جوړښتونه له استعماله ويستلي، چې 
په هغوى کې د محافظینو يو برج، يو ورسره جوخت د ډبرو دېوال، او يو د سرک بېخ شامل دي. هر څو 
که AED-شمال او ډاين کورپ دواړه دا خبره مني چې د دغه ځاى د الندې خاوره ښويیدو واال ده، هغوى 
د سموونکي اقدام په کومه طريقه ندي موافق شوي. دا حالت د نامناسبې درجه بندۍ له امله ال پسې خراب 

شوى چې پکې د اوبو جمع کېدو او سېالب سبب به جوړېږي.
AED-شمال د قرارداد د دوسیو د نظارت د ترسره کولو او سمبالولو لپاره د USACE ځینې خاص شرايط   .3
ترسره نه کړل. هر څو که د پرمختګ د پېسو برابر سندبندي شوې وه، ځینې خاص اسناد، لکه د معیار د 
يقیني کولو راپورونه، په دغو دوسیو کې لکه چې پکار وه موجود نه وو. هر څو که د دې پروژې د لومړنیو 
پړاوونو پر مهال د AED-شمال د معیار يقیني کول ښه نه وو، سیګار وموندله چې دې خپل کار د وخت په 
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تېرېدو سره د نوي پرسونل په رارسېدو بهتر کړى و. 
. هر څو که په اکتوبر ٢٠٠٥ کې د دفاع د سکرتر دفتر ته د مالي کال ٢٠٠٨ د افغانستان د امنیتي بوديجې  4
NTM-A/ يو اساسي پالن جواز ته اشاره شوې وه، خو ANA په غوښتنه کې د اسانتیاو د پرمختیا لپاره د

CSTC-A د دې سند يا د پالن جوړونې د نورو اسنادو يا بل داسې جواز نقل ونه موندله چې د ANA د 
سرتېرو د ستراتیژيک ځاى پر ځاى کولو، د مرکزونو د موقعیتونو، يا د عملیاتو په اړه يې معلومات ورکولى. 
د يوې داسې تازه ستراتیژۍ پرته چې د ملي اردو اوسنۍ غوښتنې انځوروي، NTM-A/CSTC-A د داسې 

مرکزونو د جوړولو خطره په سر اخلي چې د ملي اردو اړتیاوې نه پورې کوي. 
افغان دولت د کندز د مرکز او يا د ANSF د نورو مرکزونو د هغو له بشپړېدو وروسته د دوامي ساتلو   .5
ظرفیت نلري. له ٢٠٠٢ راهیسې متحده اياالتو او نړيوالې ټولنې د ANA د مرکزونو د دوامدارۍ لپاره 
بوديجې ورکړې دي. په ستمبر ٢٠٠٦ کې، AED-شمال د ANSF د مرکزونو لپاره د فعالیتونو او انتظام 
يو د ٢٠٠ ملیونه ډالرو قرارداد ورکړ. د اوسني قرارداد سره چې ټاکل شوې په اپريل ٢٠١٠ کې ختم شي، 
AED-شمال سیګار ته وويل چې په شمالي او جنوبي افغانستان کې به د ANSF د مرکزونو لپاره دوه نوي 
قراردادونه ورکړل شي. د شمالي قرارداد ارزښت به تر ٤٥٠ ملیونه ډالرو وي؛ په داسې حال کې چې جنوبي 
قرارداد به تر ٣٥٠ ملیونه ډالرو وي. دواړه قراردادونه به د يو بنسټیز کال جمع څلورو غوراوي کلونو لپاره 

وي او د افغان کارګرانو لپاره به د فعالیتونو او سمبالولو يو روزنیز پروګرام الزمي کوي. 

سپارښتنې
متحده اياالتو په کندز کې د ملي اردو د عملیاتو د مالتړ لپاره د دې مرکز د جوړولو د اوسنیو قراردادونو د 
لپاره چې د کندز د مرکز  ارزښت د ٧٢.٨ ملیونه ډالرو څخه تر ٥١ ملیونه ډالرو زيات ورکړي دي. د دې 
جوړښتي استحکام يقیني کړاى شي، سیګار سپارښتنه وکړه چې د USACE د قوماندې جنرال دې AED-شمال 

ته الرښودنه وکړي چې د دې ساختماني مسلو د حل کولو لپاره دوه اقدامات وکړي:
ويلډنګونه دې ترمیم کړي او په اغېزمنو شويو جوړښتونو کې دې د سټیل د مالتړو وقايو خطره کمه کړي.	 
خطرې 	  د  يا  سموونکي  کوم  د  چې  ګوري  ودې  او  کړي  حل  دې  مسله  ثبات  د  خاورې  د 

دا  چې  لپاره  کروپ  ډاين  د  بندۍ(  درجه  د  ځاى  د  ګډون  )په  شي  کېداى  اقدامات  کمولو   د 
پروژه بشپړه کړي.

د دې لپاره چې د قرارداد د نظارت مسلې حل شي، سیګار دا سپارښتنه هم وکړه چې د USACE د قوماندې 
جنرال دې AED-شمال ته الرښودنه وکړي چې د کندز د مرکز د قرارداد دوسیې د USACE د الرښودنې سره 

سم سمبال کړاى شي.

د ادارې تبصرې
په هغه وخت چې دا خپرونه مطبعې ته الړه، دې ادارو ال بیا هم د راپور په مسوده د رسمي تبصرو کولو لپاره 
چمتووالى نیوه. د پلټنې په اخري راپور کې د موندنو او سپارښتنو په ځواب کې تبصرې او ځواب موجود دى 

 .)www.sigar.mil(

پلټنه ١٠-١٠: د ملي اردو د ګمبيري مرکز
ساختماني  څه  يو  خو  ښکاري،  شوى  جوړ  ښه  کې  عموم  په  مرکز  اردو  ملي  افغان  د  کې  ګمبیري   په 

مسلې حل کول غواړي
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په افغانستان کې د متحده اياالتو د ستراتیژۍ اتکاء د دې هېواد ظرفیت داسې جوړول دي چې د ANSF په روزلو 
او تجهیزولو سره دا د ځان لپاره امنیت برابر کړي. له ٢٠٠٢ راهیسې، د متحده اياالتو کانګرس د ASFF لپاره 
شاوخوا ٢٥ ملیارده ډالر اختصاص کړي دي، چې دا د بیا رغونې د ټولو ډالرو نږدې نیمايي دي، کوم چې د 
ANSF د روزنې، تجهیزونې، او دوامدارۍ مالي مالتړ دى. د ASFF په هدف کې د داسې مرکزونو جوړول 
شامل دي چې د افغان ځواکونو د روزنې، ځاى پر ځاى کولو او ساتلو لپاره ضروري دي. اوسني پالنونه غوښتنه 
کوي چې افغان ملي اردو )ANA( دې په جون ٢٠٠٩ کې د شاوخوا ١٠٣٥٠٠ ځواک څخه تر اکتوبر ٢٠١١ 
پورې ١٧١٦٠٠ ته ورسول شي. د دې زياتونو په پايله کې، د افغان ځواکونو د روزنې، ځاى پر ځاى کولو او 
ساتلو لپاره د اضافي اسانتیاو اړتیا ده. سیګار په ګمبیري کې د متحده اياالتو په بوديجه د ملي اردو د جوړ شوي 

مرکز معاينه وکړه. 
د ختیځ افغانستان د لغمان واليت په ګمبیري کې دغه مرکز به د ملي اردو شاوخوا ٤٠٠٠ سرتېرو ته ځاى 
NTM-A/ .ورکړي. په يو اټکل د متحده اياالتو ٢٥٠ سرتېري به ملي اردو سره په دې مرکز کې شامل وي

CSTC-A په دې درېو پړاوونو کې د دې مرکز د جوړولو، او همداراز د وسلو د روزنې د سلسلې لپاره ١٢٨.٨ 
ملیونه ډالر ورکوي.

١ پړاو:  بیرکونه، د ذخیرې ځايونه، د خوړو ځاى، او ورسره يو ځاى د روزنیز ټیم وداني چې د افغان ملي 	 
اردو د سرتېرو او ورسره د وصل متحده اياالتو د روزنیز ټیم لپاره به جوړېږي 

٢ پړاو: بیرکونه، يو د کنډکونو مرکز، او يو د مخابراتو د برقي ويش سیسټم د افغان ملي اردو د سرتېرو او 	 
ورسره د وصل متحده اياالتو د روزنیز ټیم لپاره

٣ پړاو: درې د افسرانو بیرکونه، شپږ لیست شوي د خالص ټاپو بیرکونه، يو د کنډکونو مرکز، د وسلو ذخیره 	 
ځاى، د عامه شیانو ګودام، او د فرقي د مالتړ کنډک لپاره يو ماشیني حوض

يو افغان قراردادي د افغان ملي اردو د ګمبیري د مرکز د 
بهرني دېوال شاوخوا يو موټر ضد خندق کاږي چې د اوبو د 

ويالې په توګه هم کار کوي. )د سیګار انځور(

 په لغمان واليت کې د افغان ملي اردو د ګمبیري په مرکز کې د ځاى تیارول او د خاورې درجه 
بندي روانه ده. )د سیګار انځور(
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AED-شمال د ١ او ٢ پړاو د سمبالښت او نظارت د پروګرام لپاره دوه د ټآکلې بیې قراردادونه ډاين کورپ 
انټرنیشنل ايل ايل سي ته ورکړې، او د ٣ پړاو لپاره يې درېمه د ټاکلې بیې يو قرارداد BYA انکارپوريشن ته.  
دې همداراز د وسلو د روزنې لپاره يو د ټاکلې بیې قرارداد د لیکشور انجینرنګ سرويسز شرکت ته هم ورکړو. 
په هغه وخت چې سیګار دا پلټنه ترسره کوله، NTM-A/CSTC-A د ٤ پړاو قرارداد د ٢٠١ لمبر قول اردو د 

مرکز د جوړولو لپاره چا ته نه و ورکړى. 

اهداف
دې پلټنې درې اهداف بحث کړل:

دا معلومول چې ايا د ګمبیري مرکز د قراردادونو د شرايطو له مخې جوړ شوى که نه، په ګډون د وخت او 	 
لګښت.

دا معلومول چې ايا USACE د مرکزي ترالسه کولو د قاعدې، د USACE د شرطونو، او په قرارداد کې 	 
د نظارت د مادو له مخې د مرکز د جوړولو نظارت ترسره کړې که نه.

د دې مرکز لپاره د NTM-A\CSTC-A د عمومي جواز او هغو پالنونو پېژندل چې دا يې د ANSF د 	 
مرکزونو د دوامدارۍ لپاره لري.

موندنې
سیګار وموندله چې ١ پړاو نږدې ٢ کاله د ټاکلي وخت نه شاته دى، او ٢ پړاو ١٤ میاشتې د ټاکلي وخت نه شاته   .1
دى.  د روزنې سلسله شاوخوا ٦ میاشتې د ټاکلي وخت نه شاته ده، خو ٣ پړاو د ټاکلي وخت نه مخکې دى.  دا 
 ټول پړاوونه او د روزنې سلسله اوس ټاکل شوې چې تر سپتمبر ٢٠١٠ بشپړ شي، د ٣.٤ ملیونه ډالرو د زياتوالي 
سره – د ١٢٦.٥ ملیونه ډالرو څخه ١٢٩.٨ ملیونه ډالرو ته – ځکه چې AED-شمال د قراردادونو لپاره 

غوراوي ورکړي وو، په ګډون د روزنې د سلسلې د بې ماينه کولو.
په عمومي ډول دا مرکز ښکاري چې ښه جوړ شوى، خو ځینې ساختماني مسلې حل کول غواړي. سیګار   .2
کې ضمني  مرکز  په  او  شوي  جوړ  مخې  له  معیارونو  د  ودانۍ  پخوانۍ  او  بنیادونه  کنکريټي  چې  ولیدل 
قرارداديانو د معیار د کنټرول سمې طريقې کارولې دي. خو، سیګار يو څه د ساختماني معیار مسلې هم 
وموندلې، په ګډون د سېالبونو د کنټرول د خرابو تدابیرو، نامناسبې درجه بندۍ، او د يو خرابېدونکي پول، 

او همداراز د وسلو د روزنې د سلسلې په امنیت کې د مهمو مشکالتو.
له سپتمبر ٢٠٠٩ راهیسې، د AED-شمال پرسونل د ١، ٢، او ٣ پړاوونو، او همداراز د روزنې د سلسلې   .3
لپاره هغه سمبالښت او نظارت برابره کړې چې د USACE لخوا الزمه وه. لدې نېټې وړاندې، امنیتي مسلو 
د AED-شمال د پرسونل مخه نیولې وه چې د کار ځاى ته الړ شي او ورځنۍ نظارت وکړي، او افغان 
کاروونکیو چې د AED-شمال لخوا په کار اخیستل شوي وو داسې کافي روزنه نه درلوده چې ضروري 
نظارت برابره کړي. د دې راپور ورکولو په موده کې، ډاين کورپ ته د پروژې د ځنډېدنو له امله دوه ځل 
په منځ کې د نااطمینانۍ درجه ورکړله، خو AED-شمال سیګار ته وويل چې دې شرکت له هغه وخته بیا 

سموونکي اقدامات کړي دي. 
هر څو که په اکتوبر ٢٠٠٥ کې د دفاع د سکرتر دفتر ته د مالي کال ٢٠٠٨ د افغانستان د امنیتي بوديجې   .4
NTM-A/ يو اساسي پالن جواز ته اشاره شوې وه، خو ANA په غوښتنه کې د اسانتیاو د پرمختیا لپاره د

 ANA د  چې  موندلو  ونه  نقل  جواز  داسې  يا  اسنادو  نورو  د  جوړونې  پالن  د  يا  سند  دې  د   CSTC-A
معلومات  اړه  په  عملیاتو  د  يا  موقعیتونو،  د  مرکزونو  د  کولو،  ځاى  پر  ځاى  ستراتیژيک  د  سرتېرو  د 
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NTM-A/ ،انځوروي اردو اوسنۍ غوښتنې  تازه حال ستراتیژۍ پرته چې د ملي  ورکړي. د يوې داسې 
کوي.  پورې  نه  اړتیاوې  اردو  ملي  د  اخلي چې  سر  په  د جوړولو خطره  مرکزونو  داسې  د   CSTC-A
دوامي  د  بشپړېدو وروسته  له  هغو  د  مرکزونو  نورو  د   ANSF د  يا  او  مرکز  د  ګمبیري  د  دولت  افغان 
ساتلو ظرفیت نلري. له ٢٠٠٢ راهیسې متحده اياالتو او نړيوالې ټولنې د ANA د مرکزونو د دوامدارۍ 
فعالیتونو  د  لپاره  د مرکزونو   ANSF د  AED-شمال  په ستمبر ٢٠٠٦ کې،  دي.  بوديجې ورکړې  لپاره 
په  شوې  ټاکل  چې  سره  قرارداد  اوسني  د  ورکړ.  قرارداد  ارزښت  په  ډالرو  ملیونه   ٢٠٠ د  يو  انتظام  او 
د  به  کې  افغانستان  جنوبي  او  شمالي  په  چې  وويل  ته  سیګار  AED-شمال  شي،  ختم  کې   ٢٠١٠ اپريل 
 ANSF د مرکزونو لپاره دوه نوي قراردادونه ورکړل شي. د شمالي قرارداد ارزښت به تر ٤٥٠ ملیونه 
ډالرو وي؛ په داسې حال کې چې جنوبي قرارداد به تر ٣٥٠ ملیونه ډالرو وي. دواړه قراردادونه به د يو 
بنسټیز کال جمع څلورو غوراوي کلونو لپاره وي او د افغان کارګرانو لپاره به د فعالیتونو او سمبالولو يو 

روزنیز پروګرام الزمي کوي.

سپارښتنې
متحده اياالتو په لغمان واليت کې د ملي اردو د عملیاتو د مالتړ لپاره د مرکزونو د جوړولو د دوو قراردادونو د 
ارزښت د ١٢٩ ملیونه ډالرو څخه تر ٨٧ ملیونه ډالرو زيات ورکړي دي. د دې لپاره چې د ساختمان معیار يقیني 
کړاى شي، سیګار سپارښتنه کړې چې د USACE د قوماندې جنرال دې AED-شمال ته الرښودنه وکړي چې 

د ساختماني مسلو د حل لپاره دا اقدامات وکړي:
په موټر ضد خندق او د اوبو په وياله کې دې د ځاى راغونډېدل کم کړي.	 
دا خبره  دې يقیني کړي چې د ځاى په سم ډول درجه بندي شوې.	 
د مرکز د مرکزي دروازې سره نږدې پول دې ترمیم کړي.	 
د وسلو د روزنې سلسله دې خوندي کړي.	 

د ادارې تبصرې
په هغه وخت چې دا خپرونه مطبعې ته الړه، دې ادارو ال بیا هم د راپور په يوه مسوده د رسمي تبصرو کولو 
لپاره چمتووالى نیوه. د پلټنې په اخري راپور کې د موندنو او سپارښتنو په ځواب کې د ادارې تبصرې او ځواب 

.)www.sigar.mil( موجود دى

پلټنه ١٠-٧: د توخ پول جوړونه
د توخ پول د جوړولو کار تقريبًا بشپړ دى، خو د قرارداد ګڼ شمېر مسلې حل کول غواړي

د واليتي بیا رغونې ټیمونه )پي ار ټیمونه( په ټول افغانستان کې ښې حکومتدارۍ ته په وده ورکولو او اقتصادي 
پرمختیا تېزولو کې د متحده اياالتو د ستراتیژۍ لپاره ډېر مهم دي. د دې لپاره چې د عاجلې بشري مرستې او بیا 
 DoD څخه د CERP رغونې غوښتنو ته ځواب وويل شي، د متحده اياالتو په مشرۍ پي ار ټیمونه زياتره وخت د
بوديجې کاروي. په سپتمبر ٢٠٠٧ کې د فراه PRT يو د ١.٧٥ ملیونه ډالرو د CERP لخوا ورکړل شوې پېسې، 
د ټاکل شوې بیې قرارداد د ګڼ شمېر افغان شرکتونو يوې مجموعې ته ورکړ چې د فراه ښار شاوخوا ٢٨ مايله 
جنوب لويديځ ته د توخ د کلي سره نږدې د فراه د سیند د پاسه يو ٣٠٠ میتره اوږد پول جوړ کړي. دا پول د دې 
هدف لپاره جوړ شوى و چې د فراه د مرکز او يو شمېر ولسوالیو ترمنځ الره لنډه کړي. فراه ښار ته د سفر کم 
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شوى وخت به اقتصادي فعالیتونه تشويق کړي، افغان امنیتي ځواکونو ته به د ولسوالیو ښه السرسى برابر کړي، 
او دولتي خدمتونو ته به د افغانانو السرسى زيات کړي.

اهداف
دې پلټنې الندې اهداف درلودل:

د راپور حالت معلومول.	 
د قرارداد په اړه د PRT د سمبالښت ارزونه کول.	 
افغان دولت ته د پول د سپارلو په لړ کې د PRT د پالنونو جاج اخیستل.	 

موندنې
دا پول تر سپتمبر ٢٠٠٩ پرانیستل کېده، خو دا د يو کال لپاره ځنډول شوى. په مارچ ٢٠٠٨ کې PRT بدله   .1
شوه؛ يوه میاشت وروسته د نوې PRT قوماندان دا نتیجه راوويسته چې دا پول به د فراه خلکو ته کومه د 
پام وړ ګټه ورنکړي او دا هسې د پیسو بیځايه استعمال و. تر اګست ٢٠٠٨ پورې، هغو افغان شرکتونو ته 
چې د پول په جوړولو اخته وې ٥٧٦٠٠٠ ډالر او يا د قرارداد د ارزښت ٣٣% برخه ورکړل شوې وه خو 
د پول يواځې ١% کار بشپړ شوى و. د PRT قوماندان سپارښتنه وکړه چې دا پروژه دې ودرول شي. په 
 CERP کومه چې فراه کې د ،)USNCE( کندهار هوايي ډګر کې د متحده اياالتو د ملي قوماندې جزوتام

په پروژو د نظارت مسوولیت په غاړه لري، د دې پروژې د څېړنې امر ورکړ. 

افغان ساختماني کارکوونکي هغه تونلونه د يو بل سره پیاوړي کوي چې د فراه په سیند د توخ پول د مالتړ لپاره اچول کېږي. 
سیګار د دې پروژې د ځنډېدنې په تړاو د سمبالښت، نظارت او د معیار د کنټرول موندنې سند کړې دي. )د سیګار انځور(
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په نومبر ٢٠٠٨ کې د USNCE قوماندان د فراه PRT ته الرښودنه وکړه چې دا پروژه بشپړه کړي   
او ال زيات نظارت ورته برابر کړي.  د ٢٠٠٩ په پسرلي کې قرارداديانو د سېالبونو له امله د نور وخت 
غوښتنه وکړه، خو PRT د دې غوښتنې ځواب تر هغه وخته ورنکړ تر څو چې سیګار يې په دسمبر ٢٠٠٩ 
کې پوښتنه وکړه. په دغه وخت کې پول ٨٠% بشپړ شوى و. د کار په ځاى کې د وروسته د نورو سېالبونو 
له امله د دې د بشپړولو نېټه نوره هم سپتمبر ٢٠١٠ ته غځول شوې. PRT د دې دواړو بدلونونو منظوري 

په داسې حال کې ورکړې چې د قرارداد په پېسو کې يې تغییر ندى راوستلى.
په جون ٢٠٠٩ کې د ځاى د يوې معاينې پر مهال، سیګار داسې ستونزې وپېژندلې چې د دې پول د حفاظت   .2
او کار اخیستلو د وړتیا په اړه يې پوښتنې راوالړې کړې.  ساختماني شرکتونو د ساختماني موادو مناسبې 
معاينې ندي ترسره کړې، په ګډون د کنکريټو، او د معیار د کنټرول هغه اونیز راپورونه يې ندي ورکړي چې 

په قرارداد کې غوښتل شوي وو. 
د هغې ځمکې ملکیت چې د پله په لور ځي په واضح ډول نه دى اخیستل شوى. د هغې ځمکې حقونه چې د   .3

پله سره ځي به د پله د کارولو لپاره مهم وي.
يو شمېر مسلې ناحل پاتې دي چې هغه په تړاو د شګو او تیږو د ايستلو هغه ځاى دي چې د پله ته د موادو   .4
وړلو لپاره جوړ شوى دى. په نومبر ٢٠٠٨ کې، د USNCE قوماندان پريکړه وکړه چې دا ځاى د پول د 
پروژې يوه "رسمي" برخه ده او د افغان دولت مناسب اړوند مقام ته ورستون کړاى شي.  په دې ځاى کې 
کار په مى ٢٠٠٨ کې پېل کړاى شوى او له هغه وخته د دې پله د جوړولو او په ټول واليت کې ډېرو نورو 
پروژو ته شګه او تیږې ورکوي. PRT د شګې او تیږو د دې ځاى او ورسره د تړلي سامان حساب ندى 

کړى، کوم چې لږ تر لږه د ٣٠٠،٠٠٠ ډالرو د ارزښت دي. 
د CERP الرښودونې د پي ار ټیمونو څخه غواړي چې پروژې دې د مناسبو اړوندو افغان مقاماتو له الرې   .5
وپېژندل او تطبیق کړاى شي څو دا خبره يقیني شي چې دا پروژې دوام ومومي؛ خو په دې خبره کې شک 
نشته چې د فراه د پله په پروژه کې د افغان دولت واليتي چارواکي تر هغې شريک نه وو چې سیګار په جون 
٢٠٠٩ کې د کار د ځاى څخه وکتل. په دسمبر ٢٠٠٩ کې، د PRT قوماندان سیګار ته وويل چې له اکتوبر 
٢٠٠٩ راهیسې له پله څخه د PRT د هرې کتنې پر مهال د فراه د ولسوالیو د عامه کارونو د رياست يو 
استازى موجود و. PRT دا خبره ياداشت کړې چې دې رياست کوښښ کاوه چې د بوديجو، تجهیزاتو، او 

پرسونل د کمي له امله د مرستې لپاره انجینیران ورکړي. 
د فراه PRT د قرارداد دوسیې د CERP د الرښودنو له مخې منظم کړې ندي. د سیګار هره اندېښنه د   .6

اسنادو د نابشپړتیا له امله وه.

سپارښتنې
د دې يقیني کولو لپاره چې د متحده اياالتو د سرچینو سم احتساب شوى وي او دا چې د توخ پول خوندي او د 
کارولو وړ وي، سیګار سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې د متحده اياالتو د ځواکونو )USFOR-A( قوماندان 

دې د فراه PRT ته الرښودنه وکړي چې په دې څلورو برخو کې اقدام وکړي:
د شګو او تیږو د ځاى او ورسره د تړلیو سامانونو مسوولیت دې جوړ کړي څو د دې ځاى دوامداري يقیني 	 

کړاى شي.
دا دې يقیني کړي چې د معیار د کنټرول او د معیار د يقیني کولو ضروري پروسیجرونه ترسره شوي او سم 	 

ثبت شوي دي، په ګډون د دې يقیني کولو چې ١( د مهمو ساختماني موادو ازموينه بشپړه شوې، ٢( جوړښتي 
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کنکريټ د ډيزاين د غوښتنو سره سم دي، او ٣( د انجینیرۍ هغه اونیز راپورونه چې د معیار کنټرول او 
سموونکي اقدامات ثبتوي تیار شوي دي.

دا دې يقیني کړي چې د هغې ځمکې حقونه چې د پله سره ملګرې ده ثبت شوي او افغان دولت ته انتقال 	 
شوي.

د قرارداد په دوسیو کې دې کمزورۍ هغسې جوړې کړي چې په تطبیقي الرښودنه کې يې غوښتنه شوې.	 

د ادارې تبصرې
USFOR-A د دې سپارښتنې سره موافقه وکړه چې دا خبره يقیني کړاى شي چې د هغې ځمکې حقونه چې د 
پله سره ملګرې ده ثبت شوي او افغان دولت ته انتقال شي؛ دې د نورو سپارښتنو سره هم يو څه موافقه وکړه. 
USFOR-A ياداښت کړې چې د فراه PRT د افغان دولت د اندېښنو د حل کولو لپاره ګڼ شمېر اقدامات کړي 
وو؛ د بېلګې په توګه، USACE د پله د جوړولو د پروسیجرونو يوه ارزونه ترسره کړه او تصديق يې کړه چې 

دا مناسب وو.
USFOR-A د USNCE د قوماندان د نومبر ٢٠٠٨ د دې پرېکړې سره موافقه ونکړه چې د شګې او 
تیږو د ايستلو ځاى د قرارداد ضروري برخه ده او افغان دولت ته دې وسپارل شي. USFOR-A وويل چې دې 
د افغان ساختماني شرکتونو لپاره داسې کوم قانوني لزوم ندى لیدلى چې ګنې دغه ځاى او سامان دې افغان دولت 
ته ورکړي. هر څو که د دې پلټنې په ټوله موده کې PRT دا خبره کوله چې د شګې او تیږو دغه ځاى به افغان 

دولت ته ورکول کېږي، خو سیګار د USFOR-A خبره نه رد کوي.

نوې پلټنې چې دې درې میاشتنۍ کې اعالن شوي
په دې درې میاشتنۍ کې، سیګار دوه نوې پلټنې پېل کړې. د خپل د فساد ضد پروګرام د برخې په توګه، سیګار د 
افغانستان د ملي پیوستون د پروګرام يوه پلټنه پېل کړه، کوم ته چې بوديجې د نړيوالو مرستندويانو لخوا ورکړل 
شوي. سیګار همداراز په افغانستان کې د متحده اياالتو د بیا رغونې د هڅو د مالتړ لپاره د ملکیانو د زياتولو 

ارزونه هم کوي. 

په افغانستان کې د متحده اياالتو د بيا رغونې د هڅې د مرستې لپاره د ملکي ماهرانو د مالتړ 
د زياتولو کتنه

سیګار د دې معاينې په حدودو کې د حکومت د احتساب د دفتر )GAO( سره اړيکې نیولي دي. GAO د دې معاينه 
کوي چې د متحده اياالتو حکومت څرنګه خپل لوازمات برابروي؛ سیګار د زياتو ملکیانو د ځاى پر ځاى کېدو د 

پروګرام د تطبیق ارزونه کوي. د سیګار پلټنه درې اهداف لري:
د هغه پرسونل شمېر او ډول معلومول چې د ملکیانو د زياتولو د تطبیق لپاره ورکړل شوى.	 
د هغه حد ارزونه تر کومه چې په افغانستان کې د دې اضافي پرسونل د فعالیتي او مالتړي ضرورت د 	 

مرستې لپاره الزمي سرچینې ورته برابرې کړاى شوي.
د هغه حد ارزونه تر کومه چې د کار په ساحه کې ملکیان په اغېزمن ډول کارول کېږي تر څو ښودل شوي 	 

د  نړيوالو شريکوالو سره  او  نظامي  د  په ګډون  ته راوړل شي،  اهداف الس  پروګرامیک  او  ستراتیژيک 
همکارۍ او د قرارداد د نظارت په مسوولیتونو کې مرسته کول.
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د افغانستان د ملي پيوستون د پروګرام کتنه 
دا پلټنه د پلټنو د هغې سلسلې سره تړلې ده چې سیګار يې د دې لپاره ترسره کوي چې د افغان دولت د فساد ضد 
وړتیاو د مالتړ لپاره د متحده اياالتو او نورو مرستندويانو د مرستې معاينه وکړي. دا پلټنې د هغو داخلي کنټرولونو 
ارزونه هم کوي چې د افغانستان عامه ادارې يې دې لپاره د ترسره کولو توان لري چې دا خبره يقیني کړي چې 
افغان دولت ته د بوديجو په شکل کې ورکړل شوې نړيواله مرسته د ضیاع، دوکې، او ناسم استعمال څخه په 

معقولیت ساتل شوې. 
په ٢٠٠٣ کې، د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام جوړ کړ څو 
افغان ټولنو سره مرسته وکړي چې خپلې پرمختیايي پروژې په خپله وپېژني، پالن يې کړي، سمبال يې کړي، او 
نظارت يې وکړي. له هغې راوروسته، دې پروګرام له ٩٠٠ ملیونه ډالرو زياتې نړيواله مرسته  ترالسه کړې او 

انفراسټرکچر د نږدې ٤٠،٠٠٠ کوچنیو پروژو د بشپړولو راپور يې ورکړى دى. دا پلټنه دوه اهداف لري:
دې پروګرام سره د متحده اياالتو او مرستندويانو مرسته معلومه کړي او هغه اقدامات وپېژني چې د متحده 	 

اياالتو او نورو مرستندويانو لخوا د دې خبرې د يقینین کولو لپاره اخیستل شوي دي چې د هغوى د مالي 
ورکړو مناسب احتساب شوى، په مناسبه توګه يې پروګرام جوړ شوى، او په پاى کې د هغو اهدافو لپاره 

استعمال شوي د کومو لپاره چې ورکړل شوې وې.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت د دې ظرفیت معاينه کول چې د دې پروګرام د پالن، سمبالونې، او نظارت کار کولى 	 

 شي چې داسې معقوله يقینداري ورکړي چې مناسب داخلي کنټرولونه په کار اچول شوي او د پروګرام د ټاکل شويو نتیجو 
د الس ته راوړلو لپاره په سم ډول کارول کېږي.

روانې پلټنې
د دې راپور ورکولو د مودې پر مهال، سیګار په ١٠ نورو پروژو کار کولو ته ادامه ورکړه، په ګډون د قرارداد 
د ارزونو، پروګرام د ارزونو، او د سیګار د فساد ضد پروګرام سره تړلیو کتنو. دا پلټنې د بیا رغونې هغه مسلې 

بحث کوي چې د امنیت، حکومتدارۍ، او پرمختیا سره تړلې دي.

د قرارداد پلټنه: په فراه واليت کې د ملي اردو د کنډک د چوڼۍ جوړونه
سیګار په فراه والي کې د متحده اياالتو په بوديجه د ANA د کنډک د چوڼۍ د ١ او ٢ پړاو د جوړولو لپاره د 

USACE د قراردادونو معاينه کوي. دا پلټنه دا اهداف لري:
دا معلومول چې ايا دا چوڼۍ د قرارداد د شرايطو له مخې بشپړه شوى که نه، په ګډون د وخت او لګښت.	 
دې ته کتنه کول چې د قرارداد د بدلونونو او د قراردادي د لګښتونو او پېسو لپاره کومه مرسته او اسناد داخل 	 

کړاى شوي وو، او يا دا داخلونې د تطبیقي غوښتنو سره سمې وې که نه.
د دې ارزونه کول چې ايا د متحده اياالتو د قرارداد اداره او نظارت د تطبیقي غوښتنو سره سم دي او که 	 

نه.
دا معلومول چې ايا افغان ملي اردو، چا چې د دې چوڼۍ ملکیت اخیستى، دا مرکزونه چلولى او ساتلى شي 	 

که نه.

د معاشونو د هغې مرستې کتنه چې د متحده اياالتو د دولتي ادارو لخوا افغان دولتي چارواکيو 
ته ورکول کېږي

د  احتساب  د  او  کنټرولونو  داخلي  د  ادارو  دولتي  افغان  مهمو  د  ده چې  برخه  هڅې  هغې  د  سیګار  د  پلټنه  دا 
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پروسیجرونو ارزونه وکړي. دا د افغان دولت د چارواکیو لپاره د متحده اياالتو د حکومت د معاش د ټولو مرستو 
کتنه کوي، پرته د ANSF د نظامي چارواکیو. دا کتنه دا اهداف لري:

د افغان دولت چارواکیو ته د متحده اياالتو د حکومت د معاش ټوله مرسته معلومول. 	 
د معاشونو د ترالسه کوونیکو او ورکړل شويو پېسو د معلومولو لپاره د داخلي کنټرولونو او نورو احتسابي 	 

میکانزمونو معاينه کول.
د معاش د مرستې په ورکولو کې چیلنجونه، که کوم وي، معلومول.	 

په افغانستان کې د بيا رغونې د قراردادونو د سترو ترالسه کوونکيو معلومونه
سیګار دا پلټنه د متحده اياالتو د بیا رغونې د تر ټولو غټو قراردادونو د پېژندلو او تشريح کولو لپاره پېل کړې؛ 
 )GAO( دا معلومات به د سیګار د قرارداد په پلټنه کې د الرښودنې مرسته وکړي. د حکومت د احتساب دفتر
سیګار ته د هغه ډاټابیس السرسى ورکړى چې دې د مالي کال ٢٠٠٧، مالي کال ٢٠٠٨، او د مالي کال ٢٠٠٩ 
د لومړنیو شپږو میاشتو پر مهال د هغو راپورونو په تیارولو کې راجوړ کړى دى چې افغانستان کې په قرارداد 
کولو بحث کوي. سیګار د GAO ډاټا د دې لپاره تحلیل کړې چې د دې مودې پر مهال د مرستو د ورکړو په 
حساب سره د مرستو ستر ترالسه کوونکي وپېژندل او درجه بندي يې وشي. دا پلټنه د دې لپاره جوړه شوې چې 

الندې درې اهداف بشپړ کړي:
دا خبره يقیني کړي چې مرسته ترالسه کوونکي او ورسره تړلي قراردادونه چې پېژندل شوي د افغانستان د 	 

بیا رغونې لپاره دي )نه د متحده اياالتو د حضور د مالتړ لپاره(.
د پېژندل شويو قراردادونو ارزښت او هدف معلومول.	 
په مالي کال ٢٠٠٩ کې د هر راپور شوي قرارداد ټولې ورکړل شوې پېسې او لګښتونه ثبتول.	 

سیګار به د متحده اياالتو د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت، او نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده اياالتو د 
ادارې سره د دې لپاره کار کوي چې داسې ستر قرارداديان معلوم کړي چې د افغانستان د بیا رغونې په مرسته 
کې يې فعال او مهم قراردادونه اخیستي او د GAO په ډاټابیس کې نه ښکاري. د دې لپاره چې نقل پکې ونشي، 
سیګار دا کار د مالي کال ٢٠٠٩ د تېرو شپږو میاشتو لپاره د پېسو د ورکړو په لړ کې د GAO د روان کار سره 

مربوط کړى دى. 

په افغانستان کې د ولسمشرۍ او واليتي شورا ګانو د ټاکنو د تيارۍ او سرته رسولو لپاره د 
متحده اياالتو د مرستو کتنه

دا پلټنه، چې د ټولټاکنو په پروسه د راپورونو د سلسلې درېمه ده، د ٢٠٠٩ د ولسمشرۍ او واليتي شوراګانو د 
ټولټاکنو  او هغو اقداماتو په اړه د خپلواکو ارزونو کتنه کوي چې د متحده اياالتو او نړيوالو مرستندويانو لخوا د 
٢٠١٠ د ټولټاکنو د مالتړ لپاره اخیستل شوي دي. دا کتنه به هغه تجربې وپېژني چې د ٢٠٠٩ د ټولټاکنو او هغو 
اقداماتو څخه زده شوي چې د دې لپاره اخیستل شوي وو چې د انتخابي ريفورمونو ترجیحاتو او مسلو ته ځواب 

ووايي. 

په افغانستان کې د بيا رغونې د پروګرامونو لپاره د امنيت برابرولو لپاره د متحده اياالتو د ادارو 
لخوا د قرارداديانو د استعمال کتنه

سیګار دا پلټنه د دي لپاره ترسره کوي چې د هغو قرارداديانو شمیر او اندازه معلومه کړي چې په افغانستان کې د 
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نظارت سیګار  د 

امنیتي خدمتونو لپاره په کار اچول شوي دي. دا پلټنه دا اهداف لري:
د هغو امنیتي قرارداديانو او پرسونل شمېره معلومول چې په افغانستان کې د متحده اياالتو د مرکزي ادارو 	 

لپاره کار کوي.
د امنیتي قرارداديانو او ضمني قرارداديانو په اړه د ادارو د سمبالښت او نظارت ارزونه کول.	 
دا پريکړه کول چې GAO او د عمومي پلټونکو ټولنې تر کومي کچې پوري د شخصي امنیتي قراردادونو 	 

پلټنې ترسره کړي دي

د قرارداد پلټنه: د ګلوبل سټراټيجيز انکارپوريشن لخوا د بيا رغونې د امنيتي مرستې خدمتونه
دا پلټنه، کومه چې د سیګار لخوا په افغانستان کې د شخصي امنیتي قرارداديانو په اړه د پلټنې سره تړلې ده، د دې 
خبرې معاينه کوي چې ايا USACE هغه امنیتي خدمتونه په معقول لګښت الس ته راوړل چې دې د قراردادي 

څخه ورته اړتیا لرله. دا پلټنه دا اهداف لري:
دا معلومول چې ايا د قرارداد غوښتنې د قرارداد د شرايطو سره سم بشپړيږي که نه، په ګډون د وخت او 	 

لګښت.
لپاره کوم 	  د دې ارزونه کول چې د قرارداد د بدلونونو او د قراردادي د لګښتونو او ورکړل شويو پېسو 

مالتړي اسناد داخل کړاى شوي وو، او ايا دا د تطبیقي غوښتنو سره سم وو.
د دې معلومول چې ايا د متحده اياالتو د قرارداد اداره او نظارت د تطبیقي غوښتنو سره سم دي او که نه.	 
دا معلومول چې ايا د ستر قراردادي لخوا کوم ضمني شخصي امنیتي قرارداديان کارول شوي وو او که نه، او 	 

که داسې شوي وي نو، ايا د ستر قراردادي غوښتنې په ضمني قرارداد کې شاملې کړاى شوې وې که نه.

د افغان ملي امنيتي ځواکونو د کاري وړتياو د ارزولو سيسټم
سیګار دا پلټنه د دې لپاره ترسره کوي چې د کاري وړتیا د هغو درجو د اعتبار جاج واخلي چې د ANSF د 

کاري وړتیاو د پېمانه کولو لپاره کارول کېږي. دا پلټنه دا اهداف لري:
هغه معیارونه پېژندل چې د ANSF د کاري وړتیاو د پېمانه کولو او تصديقولو لپاره کارول شوي.	 
 	 )ANA( هغه پراخوالی ارزيابي کړي چې د هغوی په اساس د چمتوالي د ارزيابي میتود د افغان ملي اردو

او افغان ملي پولیس )ANP( تر منځ او د هغوی په دننه کې سره توپیر لري.
د هغې درجي معلومول چې د وړتیا د اندازه کولو سیستم د افغان د ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاوو په اړه د 	 

باور وړ معلومات په الس ورکوي
 	 ANSF د هغه حد معلومول تر کومه چې چیلنجونو د متحده اياالتو د حکومت د دې توان مخه نیولې چې د

د کاري وړتیاو ارزونه وکړي.

د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( د پرسونل د سمبالښت کتنه
سیګار دا پلټنه د دې لپاره ترسره کوي چې د هغه حد جاج واخلي تر کومه چې ANSF د پرسونل د حساب لپاره 

دقیق سیسټمونه جوړ کړي دي. دا د څلورو عناصرو ارزونه کوي:
هغه کچه چې د هغې په اساس د افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو پرسونل شمیرل شوي او تصديق شوي 	 

دي
د متحده اياالتو او نړيوالو مرستندويانو لخوا د ANSF د پرسونل د شمیر سیستمونو د مالتړ لپاره ترسره 	 

شوي اقدامات
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نظارت سیګار  د 

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 کندهار هوايي ډګر څخه بهر د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( د ګډې سيمييزې ودانۍ 
د جوړولو د قرارداد کتنه 

سیګار د ANSF په ګډه سیمییزه ودانۍ کې د متحده اياالتو په مرسته د جوړو شويو مرکزونو د قراردادونو معاينه 
کوي. دغه مرکزونه بشپړېدو ته نږدې دي. دا پلټنه دا اهداف لري:

دا معلومول چې ايا د انفراسټرکچر پروژې د قراداد د شرطونو سره سم بشپړېږي که نه، په ګډون د وخت 	 
او لګښت.

لپاره کوم 	  د دې ارزونه کول چې د قرارداد د بدلونونو او د قراردادي د لګښتونو او ورکړل شويو پېسو 
مالتړي اسناد داخل کړاى شوي وو، او ايا دا د تطبیقي غوښتنو سره سم وو.

د دې معلومول چې ايا د متحده اياالتو د قرارداد اداره او نظارت د تطبیقي غوښتنو سره سم دي.	 
دا معلومول چې د ANA لپاره کوم پالنونه موجود دي چې د دغو مرکزونو ملکیت په الس کې واخلي، انتظام 	 

يې سمبال کړي، او د دوامدارۍ لګښتونه يې ورکړي.

د افغاني ښځو او نجونو لپاره د بيل شويو بوديجو د کارولو کتنه
سیګار دا پلټنه ترسره کوي چې دا خبره څرګنده کړي چې د افغاني ښځو او نجونو لپاره بیل شوي بوديجې څه ډول 
کارول شوي دي او دا چې د دي بوديجو استعمال د متحده اياالتو له قانوني مقرراتو او غوښتنو سره تر کومې کچې 
مطابقت درلود. سیګار همدا رنګه دا خبره ارزيابي کوي چې اداري د دي بوديجو په کارولو سره د پروګرامونو 
اغیزمنتوب څه ډول اندازه کوي، او دا چې د هغوی د د دي پروګرامونو د جاري ساتلو څخه د اطمینان ترالسه 

کولو لپاره څه ترسره کوي.

ساينسي پلټنه
کتلو  د  ډاټا  د  چې  کړ  پېل  پروګرام  داسې  يو  پلټنې  ساينسي  د  سیګار  کې  سر  په  کال  دې   د 
داسې تخنیکونه کاروي چې د پېسو په ورکړو کې هغه توپیرونه پېژني کوم چې کولى شي دوکه او ضیاع معلوم 
 ASFF کړي، او همداراز خراب داخلي کنټرولونه او د احتساب نشتوالى هم. په دې درې میاشتنۍ کې، سیګار د
لپاره د ډاټا د راغونډولو پروسه پېل کړه. ASFF ته د مئ په ١١مه په عامه قانون ١٠٩-١٣ کې واک ورکړاى 
يي  بیړني ضمیمه  د  لپاره  مرستې، ٢٠٠٥،  سونامي  نړيوالې جګړې،  وړاندې  په  تروريزم  د  "دفاع،  د  شوى 
اختصاصونو د قانون." دې قانون ASFF لپاره د ابتدايي بوديجې اختصاص د تجهیزاتو، اکماالتو، خدمتونو، او 
روزنې، او همداراز د ANSF د مرکزونو د ترمیم، نوي کولو، او جوړولو لپاره وکړ. سیګار به د مالي کال 
٢٠٠٥ نه تر مالي کال ٢٠٠٩ ASFF سره د اړوندو اختصاصونو او لګښتونو د ډاټا يوه تفصیلي معاينه ترسره 
کوي. د دې مودې پر مهال، کانګرس تقريبًا ١٨.٦٧ ملیارده ډالر ASFF ته ورکړي. دا ساينسي پلټنه به د دې په 
چارو کې ګډوډۍ وپېژني، په ګډون د پېسو د غلطو ورکړو، نامعلومو مرسته ترالسه کوونکیو، او د پېسو د لېږدولو 

په فعالیت کې د توپیرونو.
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پالن شوې پلټنې
سیګار به د يو غټ شمېر پلټنو ترسره کولو ته ادامه ورکړي، په ګډون د بیا رغونې د هڅې د بېالبېلو اړخونو د 
قرارداد او کاري وړتیا د پلټنو. سیګار به د اضافي پلټونکو په نیولو او د روان کار په بشپړولو سره نوې پلټنې 
هم پېل کړي. سیګار الندې پلټنې د ترجیحاتو څخه ګڼي او پالن لري چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې پرې کار 

پېل کړي:
د افغانستان د زرعي سکټور د مرستې لپاره د متحده اياالتو او نړيوالو مرستندويانو د پروګرامونو يوه کتنه	 
اکماالتو لپاره د ANSF د لوژيستیکي سیسټم يوه کتنه	 
MPRI سره د متحده اياالتو د قراردادونو د قرارداد د کاري وړتیا، لګښت او د ادارې د نظارت يوه کتنه	 
په افغانستان کې نړيوالې اسانتیا او پرمختیا سره د متحده اياالتو د حکومت د همکارۍ د موافقې د کاري وړتیا، 	 

لګښت او د ادارې د نظارت يوه کتنه
د متحده اياالتو د هوايي ځواک لخوا د انفراسټرکچر د پروژو لپاره د بیا رغونې د پروژو د استعمال يوه کتنه	 
د قراردادي د بیمې د دعوو يوه کتنه	 

څيړنې
د دې راپور ورکولو د مودې پر مهال، سیګار ١٩ جنايي قضیې پرانستلې او داسې ګډې څېړنې يې ترسره کړې 
چې نتیجه يې د ٢ ملیونه نه زياتو ډالرو راستنول شوه. د ٢٠١٠ د جنوري د ٣٠مې د راپور څخه راپدېخوا، سیګار 
٤ اضافي څېړونکي په کار لګولي، چې د څېړنې ټوله عمله يې ١٤ تنو ته رسولې. سیګار ٣ نور څېړونکي په 
افغانستان کې ځاى پر ځاى کړل او اوس ٧ څېړونکي په افغانستان کې په ٤ ځايونو کې لري – په کابل کې د متحده 

اياالتو په سفارت کې، په کمپ ايګرز کې، په باګرام هوايي ډګر کې، او په کندهار هوايي ډګر کې. 

د قضیو حالت
د جنوري ٢٠١٠ د درې میاشتني راپور څخه راپدېخوا، سیګار ١٩ جنايي قضیې پرانستلې او ١٠ يې وتړلې، ځکه 
چې زياتره يې د محاکمې وړ نه وې.13 سیګار دا مهال د ٤٢ قضیو څېړنه کوي، چې اساسي تمرکز يې د قرارداد 

په دوکه، رشوت، د دوکې الس ته راوړلو دى، لکه چې په انځور ٢.١ کې ښودل شوي.

د دوکې او غال څېړنه د ١.٩ مليونه ډالرو د راستنولو سبب شوه 
د يوې جنايي څېړنې په نتیجه کې د سیګار سره په شريکه ترسره شوې،د متحده اياالتو د پوځ د جنايي څېړنې 
قوماندې )CID(، او د قرارداد د فساد نړيوال هدف ځواک )ICCTF( ، USACE يوه د "پرېکړې موندنه" 
او رسمي غوښتنه خپره کړه چې د يو افغان شرکت او يو کوريايي شرکت څخه يې وغوښتل چې د متحده اياالتو 
حکومت ته ١.٩ ملیونه ډالر بېرته ورکړي. څېړونکو معلومه کړه چې دې شرکتونو درواغ دعوې کړې وې او د 
رغونې د يو ځاى نه يې د متحده اياالتو د حکومت شتمنۍ غال کړې وې.  سیګار د ICCTF له الرې نورې داسې 

څېړنې ترسره کوي چې دا خبره يقیني کړي چې اړوندې جنايي عدلې پروسې دننه د تورنو سره حساب وشي.  

په چارو کې د ګډوډيو معلومېده د ٢٤٠،٠٠٠ ډالرو د راستنولو سبب شو 
اياالتو د يو  د سیګار، د بهرنیو چارو وزارت د عمومي مفتش دفتر، او د ICCTF لخوا يوه څېړنه د متحده 
قراردادي لخوا د تقريبًا ٢٤٠،٠٠٠ ډالرو د راستنولو سبب شوه چې المل يې د پټو پېسو ورکولو او رشوت يو سکیم 

سرچينه: د سيګار د څېړنو رياست، 4\13\2010.

 په اکماالتو کې دوکه
14%

 په قرارداد
 کې دوکه
43%

 نور
12%

 رشوت
31%

تر څېړنې الندې قضيې د ډول په اساس

انځور ٢.١



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  30

نظارت سیګار  د 

و چې د هغې په وجه د قرارداد زياتې پېسې او درواغ کريډټونه ورکړل شوي وو. قراردادي ومنله چې دا ګډوډۍ 
رامنځته شوې وې، او څېړنه ال روانه ده.

څېړنې د تېلو او ترانسپورت په قراردادونو کې رشوتونه څرګند کړل
د ICCTF د غړيو يوې ګډې څېړنې، چې سیګار او CID پکې شامل وو، څرګنده کړه چې د متحده اياالتو د 
بحريې يو غړي چې په کابل کې د متحده اياالتو د قراردادونو په دفتر کې کار کاوه د دې لپاره رشوت قبول کړى 
و چې د متحده اياالتو د تېلو او رغونې قراردادونه ورکړي.  د بحريې افسر ومنله چې په افغانستان کې يې د 
ترانسپورت د قرارداديانو څخه ١٠،٠٠٠ ډالر ترالسه کړي، د قراردادونو په ورکولو کې يې د رشوت کوونکو 
طرفداري کړې، د خپلو عملونو د پټولو لپاره يې څېړونکو ته غلط بیانونه ورکړي، او ١٠،٠٠٠ ډالر يې د يو 
داسې قراردادي څخه ترالسه کړي چې په تجارتي ټرکونو کې يې الر درلود. څېړونکو دغه ١٠،٠٠٠ ډالر رشوت 

وموند، او د متحده اياالتو بحريې خپل ډسپلنري اقدام کړى دى. 

د سیګار ځانګړي شمیره
د تماس شمېره اوس هم د سیګار د څېړونکي ټیم لپاره د يوې ګټورې آلې په توګه کار کوي. په دې درې میاشتنۍ 
کې، سیګار په دې شمېره د ترالسه شويو ٣٥ شکايتونو څخه د ١٧ څېړنه پېل کړه. سیګار ٨ شکايتونه نورو ادارو 

ته ولېږل او ٩ نور چې څېړنې ته يې اړتیا نه وه وتړل. سیګار د يوه شکايت کتنه اوس هم کوي.

د سيګار بوديجه
کانګرس له جوالى ٢٠٠٨ څخه سیګار ته ٤٦.٢ ملیونه ډالر اختصاص کړي، لکه چې په چوکاټ ٢.١ کې ښودل 
شوي.  سیګار د مالي کال ٢٠١١ لپاره د ٣٥.٦ ملیونه ډالرو د بوديجې غوښتنه ورکړې چې هغه فعالیتي لګښتونه 
پوره کړي چې د هغو ٥١.٥ ملیارده ډالرو د خپلواکې او مقصدي نظارت لپاره ورته اړتیا لري چې د افغانستان د 

د سیګار د بوديجې لنډيز )په میلیونونو ډالر(

مبلغله وخته تيرېورکړل شوياختصاص شويعمومي قانوناختصاصي
 د ٢٠٠٨ مالي کال لپاره 

H.R. 2642 ،ضمیمه يي اختصاصونه
پی. ايل. ١١٠-

٢٥٢
6/30/20086/30/20089/30/2009$2.0

 د ٢٠٠٨ مالي کال لپاره 
H.R. 2642 ،ضمیمه يي اختصاصونه

پی. ايل. ١١٠-
٢٥٢

6/30/200810/1/20089/30/2009$5.0

 د غښتلي امنیت، د مصیبت 
 مرستي، او دوامداره 

 اختصاصونو قانون، ٢٠٠٩

پی. ايل. ١١٠-
٣٢٩

9/30/20089/30/20089/30/2010$9.0

 د ٢٠٠٩ مالي کال لپاره 
H.R. 2346 ،ضمیمه يي اختصاصونه

7.2$6/24/20096/24/20099/30/2010پی. ايل. ٣٢-١١١

د پیاوړي اختصاصونو قانون، ٢٠١٠، 
H.R. 3288

پی. ايل. -١١١
 ١١٧

12/16/200910/1/20099/30/2010$23.0

46.2$ټول

چوکاټ ٢.١
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نظارت سیګار  د 

بیا رغونې لپاره اختصاص شوې دي. د بوديجې دا غوښتنه به د سیګار لپاره سرچینې برابرې کړي چې هغه ١٣٢ 
چوکۍ په بشپړه ډول ډکې کړي کومې چې د دې لپاره ضروري پېژندل شوي چې د کانګرس هغه واک پوره کړي 
چې د متحده اياالتو د بیا رغونې په بوديجو کې د دوکې، ضیاع، او ناسم استعمال د معلومولو او مخنیوي لپاره پلټنې 

او څېړنې ترسره کړي. 

د فساد ضد پروګرام لپاره د بوديجې غوښتنه
سیګار د مالي کال ٢٠١٠ او مالي کال ٢٠١١ لپاره د ١٤ ملیونه ډالرو يوه اضافي غوښتنه ورکړې چې خپل د 
فساد ضد پلټنې پروګرام پراخ کړي. دا پروګرام د فساد پر وړاندې خپله مبارزه کې د دوو مهمو عناصرو ارزونه 

کوي:
متحده اياالت او نور مرستندويه هېوادونه د دې لپاره څه کوي چې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د 	 

ادارو داسې ظرفیت جوړ کړي چې فساد معلوم کړي او د قانون حاکمیت پیاوړى کړي 
هغه حد تر کومه چې بېالبېلې ملي او واليتي ادارې داسې سیسټمونه په الره اچولي چې د مرستندويه بوديجو 	 

سم حساب وکړي
سیګار د دې فساد ضد پروګرام د برخې په توګه پنځه پلټنې خپرې کړې دي.

اداري فساد په ټول افغانستان کې د يو خور، پوخ، او سیستماتیک مشکل په توګه پېژندل شوى دى. لدې امله چې 
اداري فساد د دولت مشروعیت له منځه وړي او د پرمختیا لپاره نړيوالو هڅو ته ضربه رسوي، نو د متحده اياالتو 
نوې ستراتیژۍ دا خپله ترجیح کړې چې د افغان دولت ظرفیت داسې قوي کړي چې د فساد پر ضد کار وکړي. دا 
نوې ستراتیژي همداراز غوښتنه کوي چې د متحده اياالتو نورې مرستې دې د افغان دولت د ادارو له الرې ورکړل 
شي. د دې ستراتیژۍ بريالیتوب به تر ډېره حده د هغو ادارو په ظرفیت وي چې د مرستندويانو بوديجې سمبال کړي 
او هغه د ضیاع، دوکې، ناسم استعمال او د فساد د نورو بڼو نه وساتي. دا اضافي بوديجې به سیګار په دې وتوانوي 
چې په مالي کال ٢٠١٠ او مالي کال ٢٠١١ کې په ملي او واليتي کچو د افغان ادارو په اړه پلټنې ترسره کړي. دا 
 پلټنې به د متحده اياالتو د هغو فېصله کوونکیو لپاره يوه مهمه آله وي چې د نوې ستراتیژۍ د تطبیقولو مسوولیت 

پر غاړه لري.

د سيګار کارکوونکي
د دې راپور ورکولو د مودې پر مهال، سیګار په مالي کال ٢٠١١ کې د ١٣٢ تنه کارکوونکو د لرلو په لور 
پرمختګ وکړ. په هغه وخت کې چې دا راپور مطبعې ته تللو، سیګار ٧٩ مامورين لرل: په دوى کې ٧٤ د ٣١٦١ 
د واک الندې نیول شوي، ٣ د دفاع وزارت په تفصیل، او ٢ په کابل کې د بهرني خدمت اتباع.  دا شمېرې د ١٢ 

نويو مامورينو او د کارکوونکو د کمزورۍ څخه د لیرې وتلو انځور وړاندې کوي. 
سیګار يو دفتر په کابل او درې د افغانستان په درېو نورو ځايونو کې لري. په هغه وخت کې چې دا راپور 
مطبعې ته تللو، سیګار د کارکوونکو ٢٢ غړي په افغانستان کې لرل. سیګار په عارضي توګه د عملې لېږلو ته 

ادامه ورکوي چې پلټنې او څېړنې ترسره کړي.
  



بیا رغونه افغانستان  پلټونکی  I  د  32ځانګړی عمومي 

افغان بيا جوړونه  
ساختماني کارکوونکي د وردک واليت په يو ښوونځي کې د انفراسټرکچر د 

 بهترۍ د يوې پروژې ملبه لیرې کوي. 
)د متحده اياالتو د پوځ انځور، روسل ګلخرسټ(
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  د بیارغوني3
 وروستي معلومات



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  34

حال تازه  رغونې  بیا  د 

"زمونږ تمرکز د افغان ادارو د ظرفیت په جوړولو 
دى چې د هغې خطرې په وړاندې ودرېږي او له 
منځه يې يوسي چې د بنسټپالنې لخوا رامخې ته 

شوې، او چې د لوړ اغېز اقتصادي مرسته ورسوي 
– په ځانګړي ډول د کرنې په سکټور کې – تر څو 

کارونه پېدا کړي، هغه بوديجې کمې کړي چې طالبان 
يې د کوکنارو د کر څخه ترالسه کوي، او ياغیان د 

جګړې د مېدان څخه وباسي."
- افغانستان او پاکستان د سیمییز 
ثبات ستراتیژي

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات تازه ستراتیژي،" ٢\٢٤\٢٠١٠.
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حال تازه  رغونې  بیا  د 

عمومي کتنه

دريمه برخه د دې راپور ورکولو په موده کې د افغانستان يوه بشپړه کتنه وړاندې کوي. د السته راوړنو، ننګونو، 
او محلي پروګرامونو په اړه تازه حال د هغو السته راوړنو او ننګونو يوه پراخه نقشه وړاندې کوي چې د افغانستان 
د بیا رغونې هڅې ورسره مخ دي. دا برخه په پنځو نورو ضمني برخو ويشل شوې ده: د بوديجو حالت؛ امنیت؛ 
حکومتداري، د قانون حاکمیت، او بشري حقونه؛ اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا؛ او د مخدره موادو ضد هڅې. د امنیت، 
حکومتدارۍ، او اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا ضمني برخې هغه درې ستنې انځوروي چې د ٢٠٠٨ د افغانستان د 
ملي پرمختیا په ستراتیژۍ کې ټاکل شوې وې. د مخدره موادو ضد ضمني برخه په هغه يوه مهمه مسله تمرکز کوي 

چې په دغه ستراتیژۍ کې پېژندل شوې وه. 

موضوعات
دريمه برخه پنځه پراخه موضوعات بحث کوي: د بوديجو تاريخي او اوسني معلومات، امنیتي شرايط، د حکومدارۍ 
فعالیتونه، د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا پروګرامونه، او د مخدره موادو ضد اقدامات. درې میاشتنۍ ښکارونې چې 
په دې ټوله برخه کې خورې ورې دي د يوې مشخصې ضمني برخې دننه د بیا رغونې د هڅو په تړاو يوه واحده 

موضوع په نښه کوي.
د بوديجو حالت ضمني برخه هغو پېسو په اړه جامع بحث وړاندې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره يې 
ژمنه شوې او لګول شوې دي.  دا همداراز د متحده اياالتو په سترو بوديجو، نړيوالو ورکړو، او د افغانستان د اسالمي 

جمهوري دولت د بوديجو په اړه مشخص معلومات شاملوي. 
د امنیت ضمني برخه د افغان ملي امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په اړه تفصیالت ورکوي، په ګډون د افغان ملي اردو 
او افغان ملي پولیسو، او په افغانستان کې د امنیت د بهترولو لپاره د متحده اياالتو او نړيوالو هڅو بحث کوي. د درې 

میاشتنۍ مهم ټکي په نويو پروګرامونو تمرکز کوي: د ټولنې پر بنسټ امنیت او بیاراخپلونه.
د حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت، او د بشري حقونو ضمني برخه د ښې حکومتدارۍ د الس ته راوړلو په لور 
د افغان دولت د هڅو او پرمختګ يوه عمومي کتنه وړاندې کوي. دا د ټولټاکنو، عامه ادارې، عدالت، او د محبسونو 
په ريفورمونو، د فساد ضد هڅو، او د بشري حقونو په اړخونو، په ګډون د جنسي برابرۍ او مذهبي ازادۍ په برخو 

کې د پرمختګ عمومي کتنه وړاندې کوي. 
د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا ضمني برخه په هغو برخو کې د بیا رغونې په فعالیتونو باندې تمرکز کوي چې 
د زراعت او ترانسپورت نه تر روغتیايي خدمتونو رسېږي.  دا د اقتصاد د حالت يو انځور او د هغه پرمختګ تازه 
حال ورکوي چې د اساسي خدمتونو په رسولو، د زراعتي السته راوړنې په بهترولو، او د خصوصي سکټور په وده 
کې شوى دى. يوه درې میاشتنۍ ښکارونه د قیمتي کاڼو تولید په افغنستان کې د اقتصادي ودې د مهمې سرچینې په 

توګه بحث کوي. 
د مخدره موادو په خالف د جګړې ضمني برخه د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د اثر د کمولو هڅې 
تشريح کوي. دا د کوکنارو نه پاکو واليتونو په ترالسه کولو، په متبادلو پرمختیايي پروګرامونو، او د مخدره موادو 
خالف کار د ترسره کولو لپاره د ظرفیت په لوړولو کې د پرمختګ تازه حال وړاندې کوي. دا ضمني برخه د 



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  36

حال تازه  رغونې  بیا  د 

متحده اياالتو او افغانستان هغه ګډې هڅې ښکاره کوي چې د مخدره موادو پر خالف يې کړې دي او هغه ننګونې 
بحث کوي چې د دې هڅو د بريالیتوب په الره کې خنډ دي. يوه درې میاشتنۍ ښکارونه په افغانستان کې د نشه يي 

توکیو د کارولو په اړه معلومات ورکوي.

کړندود )ميتودولوژي(
دريمه برخه د عامه سرچینو د معلوماتو او ډاټا د کارولو تر څنګ د هغو اضافي معلوماتو نه جوړه شوې ده چې د 
متحده اياالتو د ادارو لخوا ورکړل شوي دي. استثنا له هغو ځايونو چېرته چې د سیګار د پلټنو يا تحقیقاتو مشخصې 
حوالې ورکړل شوي، سیګار د دې ډاټا پلټنه نده کړې؛ دا معلومات د سیګار د نظرونو څرګندونه نه کوي. ټوله ډاټا 
او معلومات د متن په پايلیکونو او يا د چوکاټونو او شمیرو د انځورونو په يادونو کې هغې ادارې ته نسبت شوي دي 
کوم چې يې راپور ورکړى دى. د دې درې میاشتنۍ پر مهال د سیګار د پلټنو او تحقیقاتو په اړه د يو بشپړ بحث لپاره 

وګورئ برخه ٢.

د معلوماتو پوښتنه
د معلوماتو پوښتنې د پوښتنو يوه لړۍ ده چې د متحده اياالتو د ادارو څخه د بیا رغونې په پروګرامونو، او د 
افغانستان په چارو کې د هغوى د ګډون يا ورکړو په اړه ترې شوې دي. د متحده اياالتو په هغو ادارو کې چې د 

دې درې میاشتني راپور د معلوماتو په پوښتنو کې يې ګډون کړى دا الندې شامل دي:
د بهرنیو چارو وزارت 	 
د دفاع وزارت	 
د نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده اياالتو اداره	 
د خزانې وزارت	 
د سمبالښت او بوديجې دفتر	 
د سمندرپورې خصوصي پانګه اچونې کارپوريشن	 

د دې راپور يوه لومړنۍ مسوده له خپرولو وړاندې دغو ادارو ته ورکړل شوې وه څو اړوندې ادارې د دې برخې 
منځپانګه تايید او تصحیح کړي.

د پرانستې-سرچینې تحقیق
د پرانستې-سرچینې تحقیق د اتباري سرچینو څخه ترالسه شوې ډېره تازه، او په عامه ډول ترالسه کېدونکې 
ډاټا اتکاء کوي. د هغو سرچینو چې په دې درې میاشتني راپور کې کارول شوي په يوه نمايند لیست کې الندې 

سرچینې شامل دي:
د متحده اياالتو هغه ادارې چې د معلوماتو په پوښتنه کې استازيتوب ورکړل شوى	 
د امنیت نړيوال مرستندويه ځواک )ايساف(	 
د حكومت د احتساب دفتر 	 
ملګري ملتونه )او اړوندې څانګې(	 
د پېسو نړيوال صندوق	 
نړيوال بانک	 
د افغان دولت وزارتونه او د افغان دولت نور سازمانونه	 

و  شوى  کړاى  شامل  کې  مسوده  ابتدايي  په  راپور  دې  د  تحقیق  زياتره  پرانستې-سرچینې   د 
کومه چې د معلوماتو د پوښتنې ادارو ته د کتنې لپاره له خپرېدو مخکې ورکړاى شوې وه.
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ټکي مهم  میاشتو  دريو  د 

ټول انځورونه او چوکاټونه د دې درې میاشتنۍ لپاره د معلوماتو راپور ورکوي، په استثنا د هغو ځايونو چې په سرلیکونو او يادونو کې پېژندل شوي. 

په ګرافونو پوهېدنه

د پټې چارټونه
دا راپور د يو شمېر هغو بوديجو او پروژو څخه د ډالرو پر ارزښت 

بحث کوي چې د ملیونونو څخه ملیاردونو ته رسېږي.  د دې شمېرو په 
ګرافونو کې د دقیق استازيتوب د وړاندې کولو لپاره، د ګرافونو ځینې پټې 
ماتې ښکاري )د يوې کږې وږې کرښې سره( چې د صفر او يوې جیګې 

شمېرې ترمنځ ټوپ ښیي. 

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

وي.  د دغې بوديجې د انتظام مسوولیت لرونکې اداره د بوديجې د نوم نه 
الندې په خړ بکس لیست شوې وي. 

د واليتونو نقشې
د واليتونو نقشې هغه ځايونه ښیي چې په متن کې بحث شوي. هر رنګ د 
ډاټا د يو سیټ استازيتوب کوي، چې په تشريح کې ښودل شوى؛ توربخن 

رنګونه زياتې شمېرې ښیي، سپین بخن رنګونه کمې شمېرې ښیي.

د ملياردونو او مليونونو توپير کول
لدې امله چې دا راپور د بوديجو جزيیات په ملیاردونو او ملیونونو ډالرو 
کې ښیي، دا د پېمانې د دواړو يونټونو د جال کولو لپاره يوه 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 شنه رنګ 

کې انځورېږي. 
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“Hilibus aut aspedit liqui quam 
excesequam il experum re dolum ut 
ommodio ersped eaquas et moloritiis 
estium expeles totaspe llacepel eat-
eceatus rem qui velit dolenis quosa 

num consequam, quiati bearibuscia si 
ut eost, omnihil modita nistia aut hitis 
que apicia doluptatio es sed es ut ut 

aut estis dolor rerum que litiorepudae”
—Person of Interest

 Mil ilique cusant laute nonsequi volorum nulpari busam, tem. Nem quia numquid qui aut etur? Nimaionse net quiam, voloreruptis :سرچینه
providit in reictem. Dem voloribusa delenihic temodis auteceritem qui il et res rem estist, tem cumqui qui reratento que consedis doluptatem
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حالت بودیجو  د 

د بودیجو حالت

تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې متحده ایاالتو د مالي کال ۲۰۰۲ راهیسې په افغانستان کې د اسانۍ او بیا رغونې 
لپاره نږدې ٥۱.٥۰ ملیارده ډالر اختصاص کړي وو. د دې بودیجو د ټوټل بنسټ پر هغې ډاټا دى چې د ادارو 
لخوا ورکړل شوې او هغو پېسو چې په مالي کال ۲۰۱۰ کې اختصاص شوي، لکه چې په ضمیمه ب کې ښودل 

شوي. دا ټولې پېسې په الندې ډول ټاکل شوي: 
نږدې ۲٦.٧٥ ملیارده د امنیت لپاره	 
تر ۱٤.٧٥ زیات د حکومتدارۍ او پرمختیا لپاره	 
نږدې ٤.۲٤ ملیارده د مخدره موادو ضد هڅو لپاره	 
نږدې ۲.۰٤ ملیارده د بشري مرستې لپاره	 
تر ۳.٧۲ ملیارده زیات د نظارت او فعالیتونو لپاره 	 

انځور ۳.۱  د متحده ایاالتو د هغو غټو بودیجو یوه کتنه وړاندې کوي چې دې هڅو ته ورکړل شوې دي. د مارچ 
۳۱، ۲۰۱۰ سره سم ټولیزې اختصاصي بودیجې )۵۱.۵۰ ملیارده ډالر( د مخکې راپور شوې ټولیزې بودیجې د 
دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩، سره سم )۵۱.۰۱ ملیارده ډالر( څخه زیاتې دي.  دا بدلون د ادارو د تازه معلوماتو نتیجه ده.

 ASFF: د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه 

 CERP: د قوماندان د بیړني
  ځواب پروګرام

DoD CN: د دفاع وزارت د مخدره موادو د 
 مخنیوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعالیتونه

 ESF: د اقتصادي مالتړ بودیجه

 INCLE: د نړیوالو مخدره موادو کنټرول 
 او د قانون نفاذ

نور: نوري بودیجي

انځور ۳.۱

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي.
.USDA ،خزانه ،DoJ، DoS، USAID په ګڼ شمېر ادارو کې شامل ديa

سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ USAID، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب 4\15\2010 او 10\9\2010؛ د فاع وزارت، 
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب 4\14\2010، 4\13\2010 او 10\1\2010؛ د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\9\2010 او 1\8\2010؛ 
مالي کال 2010 د دفاع وزارت د اختصاصونو د قانون تشريحي بيان؛ خزانه، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\15\2010؛ د عدليې وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې 

ته ځواب، 7\7\2009؛ د متحده اياالتو د زراعت وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\2009.

ادارې

(DoD) د دفاع وزارت
$29.30

ګڼو ادارو ته 
aورکړل شوېا

ESF
 

$9.74 

DoD CN
 

$1.43

ASFF 

$25.23

INCLE
 

$2.69

CERP

$2.64

نور

$9.77

د بهرنيو چارو 
(DoS) وزارت

$2.69

USAID
$9.74

د بوديجو سرچينې (ټول: $51.50)

د افغانستان د بيا رغونې د هڅو د مرستې لپاره د متحده اياالتو بوديجې (په ملياردونو ډالرو)
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حالت بودیجو  د 

د افغانستان د بيا رغونې لپاره د متحده اياالتو بوديجې
تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې د افغانستان د اسانۍ او بیا رغونې لپاره مجموعي اختصاصونه ټول نږدې ٥۰.٥۱ 
ملیارده ډالرو ته ورسېدل. دا ټولې پېسې د بیا رغونې د بودیجو په پنځو سترو کټګوریو ویشل کېداى شي: امنیت، 
دولتداري او پرمختیا، د مخدره موادو ضد مبارزه، بشري، او نظارت او فعالیتونه. د ادارو لخوا تازه معلومات د 
مالي کال ۲۰۰٩ او مالي کال ۲۰۱۰ لپاره د ټولو مجموعي اختصاصونو اندازه ال زیاته کړه. د متحده ایاالتو د 

اختصاصونو په اړه د بشپړه معلوماتو لپاره، وګورئ ضمیمه ب.
لکه چې په انځور ۳.۲ کې ښودل شوي، د مالي کال ۲۰۱۰ مجموعي اختصاصونه د ۲۰۰٩ په مجموعي 
کال ۲۰۰۲  مالي  له  ته ورسېدل.   ډالرو  ملیارده  نږدې ٥۰.٥۱  زیات شول، چې  تقریپًا %۳۰.۰  اختصاصونو 
راهیسې، امنیتي هڅو تر ټولو زیات مجموعي اختصاصونه ترالسه کړي دي. د امنیت لپاره اختصاصونه )نږدې 
کال ۲۰۱۰  مالي  په  تشکیلوي.  زیات  تر ٩.٥۱%  مرستې  بیا رغونې  د  ایاالتو  متحده  د  ډالر(  ملیارده   ۲٦.٧٥
امنیت د مالي کال ۲۰۰٩ نه په مجموعي اختصاصونو کې ډېر مخکې شو )تر ۳۲.۲% زیات(، ورپسې  کې، 

حکومتداري او پرمختیا )تر ۲٧.٦% زیات(، او د مخدره موادو ضد هڅې )تر ۲۰.٨% زیات(.
لکه چې په انځور ۳.۳ کې په مخامخ مخ ښودل شوي، د مالي کال ۲۰۱۰ لپاره اختصاصونه نږدې ٨٩.۱۱ 
ملیارده ډالرو ته ورسېدل، چې د مالي کال ۲۰۰٩ د اندازې نه تقریبًا د ۱٤.٧% په اندازه واوړېده. دا په یو واحد 

کال کې د بیا رغونې د هڅې لپاره اختصاص شوى تر ټولو ستر رقم دى. 
لپاره د مالي کال ۲۰۱۰ اختصاصونه د مالي کال ۲۰۰٩ په اختصاصونو تر ۱٧.۰% زیات اضافه  امنیت 
شول، د ٦.٥٦ ملیارده ډالرو نه زیات.  د مالي کال ۲۰۱۰ د ټولو اختصاصونو څخه، د امنیت پروګرامونو ته تر 
٥٥.۲% زیات الړل، ورپسې د حکومتدارۍ او پرمختیا لپاره نږدې ۲٦.٩%.  په مالي کال ۲۰۱۰ کې د امنیت 
اختصاصونه )تر ٦.٥٦ ملیارده ډالرو زیات( په یو واحد کال کې دویم تر ټولو غټ رقم دى؛ تر ټولو زیات )تقریبًا 

انځور ۳.۲
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امنيت حکومتداري\پرمختيا مخدره مواد ضد بشري نګراني او فعاليتونه ټول

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

$1.06
$4.68

$9.53
$13.01

$29.23

$39.60

$23.04

د بوديجې په کټګورۍ مجموعي اختصاصونه، د مارچ 31، 2010 سره سم (په ملياردونو ډالرو)

2010

$51.50

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. تازه شوي معلومات د مالي کال 2009 او مالي کال 2010 لپاره د اختصاصونو د جيګې شمېرې سبب شوې په نسبت د هغو چې په 12\31\2009 کې يې راپور ورکړل شوى و.
سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ USAID، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب 4\15\2010 او 10\9\2010؛ د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب 4\14\2010، 4\13\2010 او 10\1\2010؛ د بهرنيو 

چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\9\2010 او 1\8\2010؛ مالي کال 2010 د دفاع وزارت د اختصاصونو د قانون تشريحي بيان؛ خزانه، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\15\2010؛ د عدليې وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب،
7\7\2009؛ د متحده اياالتو د زارعت وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\2009.

$2.08
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هغه پېسې چې د پنځو سترو امريکايي بوديجه 
ورکوونکيو  ادارو لخوا ورکړل شوي د مالي کال 
٢٠٠٢ راهيسې افغانستان سره د بيا رغونې په 
لړ کې د شوې مرستې تقريبًا ٨١.٠% ده )نږدې 

٤١.٧٢ مليارده ډالر(. د دې پېسو نه، تقريبًا 
٧٩.٠% )د ٣٢.٩٣ مليارده څخه زيات( منل شوي، 

او تقريبًا ٦٧.٠% )د ٢٧.٩٤ مليارده څخه زيات( 
لګول شوي. راتلونکې پاڼې د دې بوديجو په اړه ال 

زيات معلومات ورکوي. 
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حالت بودیجو  د 

٧.٤۱ ملیارده ډالر( په مالي کال ۲۰۰٧ کې شوي وو.
دا  اختصاصونه ښیي.  کلني  کټګورۍ  په  بودیجو  د  کال ۲۰۱۰  مالي  تر  نه  کال ۲۰۰۲  مالي  د  انځور ۳.۳ 
پټې د هغو ډالرو اندازه ښیي چې اختصاص شوي. پایي چارټونه د کټګورۍ په ترتیب د ټولو اختصاص شویو 
اختصاصونه ښیي. دا شمېرې هغه ارقام انځوروي چې د اړوندو ادارو لخوا راپور شوي او هغه ارقام چې په الندې 

قانون سازیو کې اختصاص شوي:
د مالي کال ۲۰۱۰ د دفاع وزارت د اختصاصونو قانون )مالي کال ۲۰۱۰ د دفاع وزارت د اختصاصونو قانون( 	 
د 	  ادارو  اړوندو  د  او  څانګو،  پراختیا  ښاري  د  او  جوړونې  کور  د  او  ترانسپورت  د   ۲۰۱۰ کال  مالي  د 

اختصاصونو قانون )مالي کال ۲۰۱۰ د پیاوړو اختصاصونو قانون(

په مخکنیو درې میاشتنیو راپورونو کې، د هرې بودیجې لپاره مجموعي پرتلیزو ګرافونو هغه اختصاص شوې 
پېسې انځورولې چې د اړوندو ادارو لخوا یې راپور ورکړاى شوى و. په تېره درې میاشتنۍ کې، دې ګرافونو د 
مالي کال ۲۰۱۰ لپاره د اختصاص شویو بودیجو هغه ټولې پېسې هم انځورولې چې د سمبالښت او بودیجې د دفتر 
)OMB( لخوا یې راپور ورکړاى شوى و. په دې درې میاشتنۍ کې ټولې اختصاص شوې پېسې هغسې راپور 
شوي څرنګه چې د OMB لخوا په هغو مثالونو کې ورکړل شوي چیرته چې د ادارې معلومات په الس کې نه وو 
او یا یې د کال د یوې برخې د پېسو راپور ورکړى و. د دې بدلون د ښکاره کولو لپاره، د مخکې راپور شوې ډاټا 

استازیتوب په راتلونکو مخونو د مجموعي پرتلیزو ګرافونو په لړ کې ورکړل شوې.

۳.۳ انځور
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يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. تازه شوي معلومات د مالي کال 2009 او مالي کال 2010 لپاره د اختصاصونو د جيګې شمېرې سبب شوې په نسبت د هغو چې په 12\31\2009 کې يې راپور ورکړل شوى و.
سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ USAID، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب 4\15\2010 او 10\9\2010؛ د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب 4\14\2010، 4\13\2010 او 10\1\2010؛ د بهرنيو 

چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\9\2010 او 1\8\2010؛ مالي کال 2010 د دفاعوزارت د اختصاصونو د قانون تشريحي بيان؛ خزانه، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\15\2010؛ د عدلېې وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 
7\7\2009؛ د متحده اياالتو د زراعت وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\2009.

امنيت حکومتداري\پرمختيا مخدره مواد ضد بشري نګراني او فعاليتونه ټول
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سلنه

د مالي کال، رقم، او سلنې په ترتيب اختصاصونه (په ملياردونو ډالرو)
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حالت بودیجو  د 

د ASFF د بوديجو اصطالحات

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

 موجودې:د ژمنتیاو لپاره 
 موجودې ټولې پېسې

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

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.

د افغانستان د امنيتي ځواکونو بوديجه
د ناټو د روزنې مشن – افغانستان\د ګډ امنیتي انتقال قومانده – افغانستان )NTM-A/CSTC-A( د افغان ملي 
امنیتي ځواکونو )ANSF( د جوړولو مسوولیت لرونکې اساسي اداره ده.14 د افغانستان د امنیتي ځواکونو د 
بودیجې )ASFF( څخه پېسې د دې لپاره کارول کېږي چې ANSF ته تجهیزات، اکماالت، خدمتونه او روزنه 

برابر کړي، او د مرکزونو او انفراسټرکچر د ترمیم، نوي کولو، او رغولو چارې هم.15 

د بودیجو حالت
تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې، نږدې ۲٥.۲۳ ملیارده ډالر )په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیا رغونې د مرستې 
تقریبًا ٤٩.۰%( د دفاع وزارت ته د ANSF د جوړولو لپاره ورکړل شوې وې. د دفاع وزارت راپور ورکړى 
چې د دې پېسو نه، تقریبًا ۲۰.۲٧ ملیارده ډالر منل شوي وو، د کومو نه چې ۱٨.٤۲ ملیارده ډالرو نه زیات لګول 

شوي. انځور ۳.٤ هغه پېسې ښیي چې ANSF ته د مالي کال په ترتیب ورکړل شوې دي.16 
د دفاع وزارت راپور ورکړى چې د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم د مجموعي اختصاصونو په منلو کې د دسمبر 
۳۱، ۲۰۰٩ د مجموعي اختصاصونو په منلو نږدې ۲.٥۱ ملیارده ډالر زیاتوالى راغلى. برسېره پر دې، د مارچ 
۳۱، ۲۰۱۰ سره سم د مجموعي اختصاصونو په مصرف کې د دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩ د مجموعي اختصاصونو په 
مصرف تر ۰.٨٧ ملیارده ډالرو زیاتوالى راغلى. انځور ۳.٥ د هغو پېسو یوه مجموعي پرتلنه وړاندې کوي چې 

د ASFF لپاره ورکړل شوي، منل شوي، او لګول شوي.17  

انځور ۳.۴ انځور ۳.۵

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي.

سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\13\2010.

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. پېسې هغسې راپور شوي چې 

د دفاع وزارت لخوا ورکړل شوي.

سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\13\2010.
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I  اپریل ۳۰، ۲۰۱۰ 43د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

حالت بودیجو  د 

د ASFF د بودیجې فعالیتونه 
د دفاع وزارت د ASFF دننه د بودیجې د فعالیت دې درېو ډلو ته پېسې ټاکي:

 	)ANA دفاعي ځواکونه )افغان ملي اردو، یا
 	)ANP داخلي ځواکونه )افغان ملي پولیس، یا
اړوند فعالیتونه )اساسًا د بندیانو فعالیتونه(	 

د بودیجې د فعالیت هرې ډلې  ته بودیجې د ضمني فعالیتپه څلورو نورو ډلو کې ټاکل کېږي:  انفراسټرکچر، 
تجهیزات او ترانسپورت، روزنې او عملیات، او دوامداري.18

د بوديجې د فعاليت د ډلې په ترتيب بوديجې
د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم، د دفاع وزارت د ANSF د پروګرامونو لپاره تر ۱٨.٤۲ ملیارده ډالر زیات 
لګولي. د دې پیسو نه، نږدې ۱۲.۰٥ ملیارده ډالر په افغان ملي اردو لګول شوي، او تقریبًا ٦.۳۰ ملیارده ډالر 

په افغان ملي پولیسو؛ پاتې ۰.۰٧ ملیارده ډالر نورو ورسره تړلیو فعالیتونو ته ورکړل شوي.19
لکه چې په انځور ۳.٦ کې ښودل شوي، افغان ملي اردو لپاره د لګول شویو بودیجو څخه، تر ټولو غټې 
برخې )٥.۳٦ ملیارده( د تجهیزاتو او ترانسپورت مرسته کړې. د هغو بودیجو څخه چې په افغان ملي پولیسو 
لګول شوي، تر ټولو غټې برخې )تر ۱.٨۱ ملیارده زیاتو ډالرو( د دوامدارۍ د فعالیتونو مرسته کړې، لکه چې 

په انځور ۳.٧ کې ښودل شوي.220 

د بوديجې د فعاليت ډلې: د اختصاص یا بودیجې 
د هر حساب دننه هغه درجې چې د هغو فعالیتونو 
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 فعالیتي برخو کې ویشي.

سرچینې: د دفاع وزارت، "الرښود ٧۱۱۰۱-ایم د دفاع وزارت د بودیجې د 
الرښودنې الرښوونې،" وکتل شو په ٩\۲٨\۲۰۰٩؛ د سمندرې ځواک څانګه، "د طبي 

اسانتیا د منتظم کتابچه،"، وکتل شو په ۱۰\۲\۲۰۰٩، مخ ٥. 

انځور ۳.۶ انځور ٧.۳

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. شمېرې د 3\31\2010 
سره سمې دي.

سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\13\2010.

 تجهيزات
او ترانسپورت
$1.51 

دوامداري
$1.81 

روزنه او عمليات
$1.38

 

ټول: $6.30

انفراسټرکچر
$1.59 

د افغانستان د ملي پوليسو لپاره افغان امنيتي 
ځواکونو د بوديجې  مصرفونه د ضمني فعاليت 

د ډلې لخوا، مالي کال -2005مارچ 2010 
(په ملياردونو ډالرو)

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. شمېرې د 3\31\2010 

سره سمې دي.

سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\13\2010.

انفراسټرکچر
$2.44

 تجهيزات او
ترانسپورت
$5.36

دوامداري
$3.13

روزنه او عمليات
$1.11

ټول: $12.05

د افغانستان د ملي اردو لپاره د د افغان د امنيتي 
ځواکنو د بوديجې مصرفونه د ضمني فعاليت 

د ډلې لخوا،
مالي کال 2005 -مارچ 2010 (په ملياردونو ډالرو)
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حالت بودیجو  د 

د قوماندان د بيړني ځواب پروګرام
د قوماندان بیړني ځواب پروګرام )CERP( په افغانستان کې د متحده ایاالتو قوماندانان په دې توانوي چې د هغو 
پروګرامونو په مالتړ کولو سره چې د سیمییزې ابادۍ سمدستي مرسته وکړي، د خپل مسوولیت په برخو کې 
بیړنیو بشري مرستو او د بیا رغونې غوښتنو ته ځواب ووایي. د دې پروګرام الندې بودیجې هغه وړو پروژو 
لپاره په نیت کې نیول شوي چې اټکل کیږي هره یوه د ٥۰۰.۰۰۰ ډالرو څخه لږ لګښت ولري.  د هغو پروژو 
چې د ۱ ملیونو ډالرو څخه زیات لګښت غواړي اجازه شته خو د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې د قوماندان 

منظوري یې شرط دى.21

د بودیجو حالت
د مالي کال ۲۰۱۰ د DoD د اختصاصونو قانون د CERP لپاره ۱.۰۰ ملیارد ډالر ورکوي چې د پرمختیا 
ته  ډالرو  ملیارده  بودیجه ٦٤.۲  ټوله جمع  لپاره   CERP دا د او مالتړ یې وکړي.  ته وده ورکړي  فعالیتونو 
رسوي – په افغانستان کې بیا رغونې لپاره د متحده ایاالتو د ټولې مرستې تقریبًا ٥.۱%.22 د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ 
سره سم، DoD راپور ورکړى چې د دې پېسو څخه، تر ۱.٦۰ ملیارده زیات ډالر منل شوي، د کومو نه چې 
تر ۱.۱٤ ملیارده زیات ډالر لګول شوي دي. انځور ۳.٨ د مالي کال په ترتیب د CERP اختصاصونه ښیي.23
DoD راپور ورکړى چې د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره مجموعي منل شوې پېسې د دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩ د مجموعي 
منل شویو پېسو څخه د ۱۱.۳٧ ملیونه نه زیات پکې زیاتوالى راغلى. برسېره پر دې، د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم 
مجموعي مصرفونه، د دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩ د مجموعي لګښتونو په نسبت پکې نږدې ٨۲.٧٩ ملیونه ډالر زیاتوالى 

انځور ٨.۳ انځور ٩.۳

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي کولو 
اغېزمنې شوې دي.

سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ د دفاع 
وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\14\2010، 1\13\2010، 

او 10\14\2009.

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. پېسې هغسې راپور شوي چې 
د دفاع وزارت او OMB لخوا ورکړل شوي.

سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ د دفاع 
وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\14\2010، 1\13\2010، 

او 10\14\2009.
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د CERP د بوديجو اصطالحات

OMB د CERP بودیجې د اختصاصو شویو په 
توګه راپور کړي.

 اختصاص شوي: د ژمنتیاو لپاره 
موجودې ټولې پېسې

د دفاع وزارت د CERP بوديجې د اختصاص 
شوي، منل شوې، يا لګول شوې په توګه راپور 

کړي.

 اختصاص شوي:د ژمنتیاو لپاره 
 موجودې ټولې پېسې

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې
لګول شوي: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینې: OMB، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱٩\۲۰۱۰؛ د دفاع 
وزارت، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱٤\۲۰۱۰.

 د دفاع وزارت له مخې، هغه پروژې چې 
د جنوري څخه تر مارچ ٢٠١٠ پورې ورته د 
CERP لخوا بوديجې ورکړل شوي د ترالسه 

 کوونکيو دوو سترو کټګوريو 
ته يې مرسته ورکړې: 

١٦% سيمييزو خلکو ته   •
٨٤% افغان قرارداديانو ته    •

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰.
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حالت بودیجو  د 

راغلى دى. انځور ۳.٩ د هغو پېسو یوه مجموعي پرتلنه وړاندې کوي چې د CERP د پروژو لخوا اختصاص شوي، 
منل شوي، او مصرف شوي دي.24 

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

د DoD د مخدره موادو د مخنیوي او مخدره موادو سره د مبارزې فعالیتونه )DoD CN( بودیجه د DoD د 
هغو هڅو مالتړ کوي چې د مخدره موادو د کاروبار او ورسره تړلیو فعالیتونو په وړاندې مبارزې کولو سره 

افغانستان ته ثبات ورکوي. د DoD CN په الندې الرو د مخدره موادو ضد هڅې ته مرسته ورکوي:25
د مخدره موادو د قاچاقبرو خالف د نظامي عملیاتو مرسته کول	 
په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي عملیات پراخول	 
په مشخصو روزنو، تجهیزاتو، او مرکزونو سره د افغانستان د قانون تنفیذوونکو ظرفیت لوړول، په ګډون 	 

د افغانستان د سرحدي پولیسو

د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم، نږدې ۱.٤۳ ملیارده ډالر د DoD لپاره په افغانستان کې د مخدره موادو ضد 
هڅو لپاره اختصاص شوي – چې دا په دې هېواد کې د متحده ایاالتو د بیا رغونې د ټولې مرستې تقریبًا ٨.%۲ 
جوړېږي. انځور ۳.۱۰ د مالي کال په ترتیب د DoD CN اختصاصونه ښیي. د دې پېسو نه، نږدې ٤۰.۱ 
ملیارده ډالر )تقریبًا ٩٨%( لګول شوي.26 انځور ۳.۱۱ هغه جمع ارقام ښیي چې د DoD CN د پروګرامونو 

لپاره اختصاص شوي، منل شوي، او لګول شوې دي. 

انځور ۳.۱۰ انځور ۳.۱۱
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په مالي کال د دفاع وزارت د مخدره موادو پرضد 
د مبارزې اختصاصونه (په مليونونو ډالرو)

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي کولو 
اغېزمنې شوې دي.

سرچينه: د دفاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\13\2010.

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. پېسې هغسې راپور شوي چې 
د دفاع وزارت لخوا ورکړل شوي. درې مياشتنۍ پرتلنه نده شوې ځکه دا لومړنۍ 

درې مياشتنۍ موده ده چې معلومات پکې ورکړل شوي. د منل شويو ډاټا نه ده 
ورکړل شوې؛ په دې توګه، منل شوې پېسې د مصرفونو سره برابر ګڼل شوي. 
سرچينه: د فاع وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\13\2010.
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د دفاع وزارت د مخدره موادو پرضد د مبارزې 
بوديجې، جمع (په ملياردونو ډالرو)

د مارچ 31، 2010 سره سم

لګول شوې
$1.40

منل شوې
$1.40

اختصاص شوې
$1.43
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د دفاع وزارت د مخدره موادو سره د مبارزي د 
بوديجو اصطالحات

د دفاع وزارت د DoD CN بودیجې د اختصاص 
شوي، منل شوې، یا لګول شوې په توګه راپور 

کړي. 

 اختصاص شوي:د ژمنتیاو لپاره 
 موجودې ټولې پېسې

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې
لګول شوي: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  46

حالت بودیجو  د 

د اقتصادي مالتړ بوديجه
د اقتصادي مالتړ بودیجه )ESF( پروګرامونه هېوادونو سره د هغوى د لنډمهاله او اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي 
او امنیتي اړتیاو په ترالسه کولو کې په مرسته کولو د متحده ایاالتو ګټې پر مخ بیایي.  د ESF پروګرامونه د 
تروریزم پر خالف د جګړې مالتړ کوي؛ ملي اقتصادونه بهتروي؛ او د یو ال ښه شفاف او مسوول حکومت لپاره 

د اغېزمنو، د السرسي وړ، او خپلواکو حقوقي سیسټمونو د پرمختیا لپاره مرسته کوي.27 

د بودیجو حالت
د مالي کال ۲۰۱۰ د جاري اختصاصونو قانون ESF ته تقریبًا ۲.۰٤ ملیارده ډالر ورکوي.  دا د ESF ټوله 
جمع بودیجه نږدې ٩.٧٤ ملیارده ډالرو ته رسوي – د افغانستان د بیا رغونې د هڅې لپاره د متحده ایاالتو د 
ټولې مرستې تقریبًا ۱٨.۱%.28 د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم، USAID راپور ورکړى چې د دې پېسو څخه 
تر ٧.٥٧ ملیارده ډالر منل شوي، د کوم نه چې ٥.۳٩ ملیارده ډالر لګول شوي.29 انځور ۳.۱۲  په مالي کال د 

ESF اختصاصونه ښیي. 
USAID راپور ورکړى چې د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم په مجموعي منل شویو پېسو کې د دسمبر ۳۱، 
۲۰۰٩ د مجموعي منل شویو پېسو په نسبت تر ۳٦.٨۱ ملیونه ډالرو زیات زیاتوالى راغلى دى. برسېره پر دې، 
په مجموعي لګښتونو کې د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم د دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩ د مجموعي لګښتونو په نسبت نږدې 
٤۱٩.٦٥ ملیونه ډالر زیاتوالى راغلى دى.30 انځور ۳.۱۳ د هغو پېسو یوه مجموعي پرتلنه وړاندې کوي چې د 

ESF د بودیجو لپاره اختصاص شوي، منل شوې، منل شوې، او لګول شوې دي. 
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انځور ۳.۱۲ انځور ۳.۱۳

$10.0

$7.0

$8.0

$3.0

$0

$0.5

$1.0

$1.5

$2.0

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوي. 

 ،USAID د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ ،OMB :سرچينې
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\15\2010 او 10\9\2009.

2002 03 04 05 06 07 08 09

په مالي کال د ESF  اختصاصونه 
(په ملياردونو ډالرو)

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي کولو 
اغېزمنې شوي. پېسې هغسې راپور شوي چې د USAID او OMB لخوا ورکړل شوي.

 ،USAID د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ ،OMB :سرچينې
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\15\2010 او 10\9\2009.

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شامل وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوي. د مالي کال 2010 ارقام اختصاص دى نه ټاکنه. د دفاع 

وزارت تازه معلومات د مالي کال 2009 د هغو اختصاص څخه د جيګ حساب 
سبب شو چې د 12\31\2009 سره سم يې راپور ورکړل شوى و. 

سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ د دفاع 
وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\9\2010 او 1\8\2010.
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د ESF بوديجې، مجموعي پرتلنه (په ملياردونو ډالرو) په مالي کال د INCLE  اختصاصونه 
(په مليونونو ډالرو)

د INCLE  بوديجې، مجموعي پرتلنه (په ملياردونو ډالرو)

10

منل شوې
$7.53

لګول شوې
$5.39

اختصاص شوې
$9.74
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يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شامل وي. شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې 
شوي. د مالي کال 2010 ارقام اختصاص دى نه ټاکنه. د دفاع وزارت تازه معلومات د مالي 

کال 2009 د هغو اختصاص څخه د جيګ حساب سبب شو چې د 12\31\2009 سره سم يې 
راپور ورکړل شوى و. 

سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ د بهرنيو چارو 
وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\9\2010 او 1\8\2010.
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$1.75 مصرف شوې
$1.61

منل شوې
$2.02

اختصاص شوې
$2.50

مصرف شوې
$1.59

منل شوې
$2.09

اختصاص شوې
$2.69

د دسمبر 31، 
2009 سره سم

د مارچ 31، 
2009 سره سم

د دسمبر 31، 
2009 سره سم

د مارچ 31، 
2009 سره سم

د ESF د بوديجو اصطالحات

OMB د ESF بودیجې د اختصاصو شویو په 
توګه راپور کړي. 

اختصاص شوي: د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې 
پېسې

USAID د ESF بوديجې د اختصاص شوي، منل 
شوې، يا لګول شوې په توګه راپور کړي.

اختصاص شوي:د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې 
 پېسې

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې
لګول شوي: هغه پېسې چې لګول شوې دي

 ،USAID د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱٩\۲۰۱۰؛ ،OMB :سرچینې
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱۵\۲۰۱۰.

 هغه بوديجې چې د ESF لپاره اختصاص شوي 
بېالبېل ډول ترالسه کوونکو ته مرسته ورکوي. د 

 هرې ترالسه کوونکې کټګورۍ 
اختصاصونه په الندې ډول دي: 

٠.٢١% سيمييزو افغان قرارداديانو ته   •
٠.٨٤% د افغان دولت وزارتونو ته   •

١.٩٥% غير امريکايي او غير افغان قرارداديانو    •
ته

٢٦.٢٠% نړيوالو سازمانونو ته   •
٦٩.٥٦% د متحده اياالتو داخلي قرارداديانو ته   •

١.٢٤% د متحده اياالتو دولت ته   •
سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۱۰\۶\۲۰۱۰.
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د نړيوالو مخدره موادو کنټرول او د قانون نفاذ 
د نړیوالو مخدره موادو او د قانون د تنفیذ )INL( لپاره د متحده ایاالتو دفتر یو داسې حساب سمبالوي چې د قانون 
حاکمیت پیاوړى کړي او د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه وکړي – د نړیوالو مخدره موادو 
د کنټرول او د قانون د تنفیذ )INCLE( حساب.  د INCLE بودیجې د INL د ګڼو پروګرام ډلو مالتړ کوي، په 

ګډون د پولیسو، مخدره مواد ضد، د قانون حاکمیت او عدلیه.31
د بودیجو حالت

د مالي کال ۲۰۱۰ د جاري اختصاصونو قانون د INCLE لپاره ۰.٤۲ ملیارده ډالر ورکوي. 6دا د INCLE لپاره 
د ټوله جمع بودیجه تر ۲.٦٩ ملیارده نه زیاتو ډالرو ته رسوي – په افغانستان کې د متحده ایاالتو د بیا رغونې د 
مرستې تقریبًا ٥.۲%.32 د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم، INL راپور ورکړى چې تر ۲.۰٩ ملیارده زیات ډالر منل 
شوي، د کومو نه چې تقریبًا ۱.٥٩ ملیارده ډالر مصرف شوي.33 انځور ۳.۱٤ د مالي کال په ترتیب INCLE ته 

ورکړې ښیي. 
INL راپور ورکړى چې د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم د جمع منل شویو پېسو په اندازه کې د دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩ 
سره سم د جمع منل شویو پېسو په نسبت نږدې ٦٩.٩۲ ملیونه ډالر زیاتوالى راغلى.34 انځور ۳.۱٥ د هغو پېسو یوه 

جمع پرتلنه ښیي چې د INCLE د بودیجو لپاره ورکړل شوې، منل شوې، او مصرف شوې دي.

د افغان دولت د بيا رغونې بوديجې
برسېره پر هغو نړیوالو مرستو چې د افغانستان اسالمي او جمهوري دولت یې د بیا رغونې د هڅو لپاره ترالسه 
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يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوي. 

 ،USAID د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ ،OMB :سرچينې
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\15\2010 او 10\9\2009.

2002 03 04 05 06 07 08 09

په مالي کال د ESF  اختصاصونه 
(په ملياردونو ډالرو)

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شاملې وي. شمېرې په ګردي کولو 
اغېزمنې شوي. پېسې هغسې راپور شوي چې د USAID او OMB لخوا ورکړل شوي.

 ،USAID د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ ،OMB :سرچينې
د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\15\2010 او 10\9\2009.

يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شامل وي. شمېرې په ګردي 
کولو اغېزمنې شوي. د مالي کال 2010 ارقام اختصاص دى نه ټاکنه. د دفاع 

وزارت تازه معلومات د مالي کال 2009 د هغو اختصاص څخه د جيګ حساب 
سبب شو چې د 12\31\2009 سره سم يې راپور ورکړل شوى و. 

سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ د دفاع 
وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\9\2010 او 1\8\2010.

$0

$6.0

$4.0

$5.0

د ESF بوديجې، مجموعي پرتلنه (په ملياردونو ډالرو) په مالي کال د INCLE  اختصاصونه 
(په مليونونو ډالرو)

د INCLE  بوديجې، مجموعي پرتلنه (په ملياردونو ډالرو)

10

منل شوې
$7.53

لګول شوې
$5.39

اختصاص شوې
$9.74

منل شوې
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لګول شوې
$4.97

اختصاص شوې
$9.74
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يادونې: په معلوماتو کې ښايي بين االداري لېږدونې شامل وي. شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې 
شوي. د مالي کال 2010 ارقام اختصاص دى نه ټاکنه. د دفاع وزارت تازه معلومات د مالي 

کال 2009 د هغو اختصاص څخه د جيګ حساب سبب شو چې د 12\31\2009 سره سم يې 
راپور ورکړل شوى و. 

سرچينې: OMB، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\19\2010؛ د بهرنيو چارو 
وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\9\2010 او 1\8\2010.

$0

$1.50

$1.75 مصرف شوې
$1.61

منل شوې
$2.02

اختصاص شوې
$2.50

مصرف شوې
$1.59

منل شوې
$2.09

اختصاص شوې
$2.69

د دسمبر 31، 
2009 سره سم

د مارچ 31، 
2009 سره سم

د دسمبر 31، 
2009 سره سم

د مارچ 31، 
2009 سره سم

انځور 3.14 انځور ۳.۱۵

د INL د بوديجو اصطالحات

OMB د INL بودیجې د اختصاصو شویو په توګه 
راپور کړي. 

اختصاص شوي: د ژمنتیاو لپاره موجودې ټولې 
پېسې

 INL د INCLE او د INL د نورو بوديجو راپور 
د ټاکل شويو، منل شويو  او مصرف شويو په 

توګه ورکړى. 

 ټاکل شوې: د ژمنتیاو لپاره 
 موجودې ټولې پېسې

 منل شوې: د پېسو د ورکولو ژمنتیاوې 
مصرف شوې: هغه پېسې چې لګول شوې دي

سرچینې: OMB، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱٩\۲۰۱۰؛ د بهرنیو 
چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\٩\۲۰۱۰.



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  48

حالت بودیجو  د 

کوي، افغان دولت هم د دې هدف لپاره بودیجې ورکوي. د افغانستان د مالیې وزارت )MoF( د دغې بودیجې د 
سمبالښت او پلي کولو مسوولیت پر غاړه لري، په کوم کې چې د بیا رغونې د هڅو لپاره د افغانستان بودیجې شاملې 
وي. د مالیې وزارت همداراز د نړیوالو بودیجو مسوولیت هم پر غاړه لري چې دغه د دولتي وزارتونو له الرې 

ورکول کېږي.35

کورنۍ بودیجه او د بودیجې پلي کېدنه
خزانې راپور ورکړى چې د شمسي کال ۱۳٨٨ )مارچ ۲۱، ۲۰۰٩، تر مارچ ۲۰، ۲۰۱۰( لپاره د افغانستان بودیجه 
اټکاًل ٧.٩ ملیارده ډالره وه. دا بودیجه په دوو سترو کټګوریو کې ویشل شوې ده: ۲.٩ ملیارده ډالر اساسي بودیجه 

او ۵ ملیارده ډالر بهرنۍ بودیجه.36 انځور ۳.۱۶ په کټګورۍ د بودیجې د پېسو یوه نقشه ښیي. 

اساسي بوديجه
اساسي بودیجه پېسې د ډېرو سرچینو څخه ترالسه کوي؛ خېراتي پېسې د اساسي بودیجې د نړیوالو ورکړو یوه د پام 
وړ برخه تشکیلوي. اساسي بودیجه بیا نوره په دوو ضمني کټګوریو ویشل شوې: فعالیتي بودیجه )۱.٩ملیارده ډالر( 

او پرمختیایي بودیجه )۱.۰ملیارده ډالر(.37
د فعالیتي لګښتونو بودیجه دا مهال ۱.٩ ملیارده ډالرو ته رسي، څرنګه چې د خزانې لخوا راپور شوې. 
 افغان دولت دا مهال تقریبًا ٩۰% د فعالیتي بودیجې په وخت مصرفوي.38 د خزانې له مخې، پرمختیایي بودیجه

 ۱.۰ ملیارده ډالر ده. د پرمختیایي بودیجې د مصرفولو شرحه د فعالیتي بودیجې څخه ډېره ټیټه ده. خزانه راپور 
ورکوي چې افغان دولت دا مهال د پرمختیایي بودیجې یواځې ٤۰% په خپل وخت مصرفوي.39

بهرنۍ بوديجه
بهرنۍ بودیجې ته ټوله مرسته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د یو شمېر میکانزمونو له الرې ورکول کېږي. دا مهال 
ټوله بهرنۍ بودیجه تقریبًا ٥.۰ ملیارده ډالر ده. خزانې راپور ورکړى چې د بهرنۍ بودیجې د عملي کولو شرحه 

موجوده نده ځکه دا اصاًل داسې بودیجه نده چې د کوم واحد مقام لخوا سمبالېږي.40

د بيا رغونې لپاره نړيوالې ورکړې
ډېرى نړیوال مرستندویان د اعتبار بودیجې افغانستان ته د مرستې ورکولو لپاره کاروي.41 د اعتبار بودیجې سرچینې 
د افغان دولت فعالیتي او پرمختیایي دواړو لګښتونو ته د مالي مرستو ورکولو لپاره کارول کېږي. تر دې نېټې، 

ARTF د بودیجو د ورکولو تر ټولو ستره سرچینه ده.42

د افغانستان د بیا رغونې اعتباري بودیجې ته ورکړې
نړیوال بانک راپور ورکړى چې د دسمبر ۲۱، ۲۰۰٩ څخه تر جنوري ۲۰، ۲۰۱۰ پورې نړیوالو مرستندویانو 
ARTF سره تر ٧۰٧ ملیونه زیاتو ډالرو ژمنې کړي. مرستندویانو د ټولو ژمنه کړي رقم څخه ٦۳۱ ملیونه ډالر 

ورکړي دي.43 انځور ۳.۱٧  هغه پېسې ښیي چې مرستندویانو ورکړې دي. 
مرستندویانو   ۳۲ د  پورې،   ۲۰۱۰  ،۱٩ فبروري  تر  څخه   ۲۰۰۲ د  چې  ورکړى  راپور  بانک   نړیوال 
لخوا تر ۳.٦ ملیارده زیات ډالر ARTF ته ورکړل شوي دي. دا ورکړې د بودیجو ورکولو د دوو میکانزمونو له 
الرې کېږي – د سلسله یي لګښت )RC( کړکۍ اود پانګونې کړکۍ. د RC کړکۍ له الرې ټولې ۱.٩ ملیارده ډالر 
لګول شوي، کوم چې د افغان دولت د فعالیتونو د دوامدارۍ سره مرسته کوي. دا ضروري ده ځکه د افغان دولت 
عایدات ناکافي دي، څرنګه چې د نړیوال بانک لخوا راپور شوي. هغه ژمنتیاوې چې د پانګونې د کړکۍ له الرې 

۳.۱۶ انځور

يادونه: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. د بوديجې معلومات د شمسي کال 
1388 (3\21\3-2009\20\2010) سره سمه ده.

سرچينه: خزانه، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\12\2010.

 د فعاليت اساسي بوديجه
$1.00

بهرنۍ بوديجه
$5.00

اساسي پرمختيايي 
بوديجه
$1.90

ټول: $7.90

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



I  اپریل ۳۰، ۲۰۱۰ 49د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

حالت بودیجو  د 

شوي، کومه چې د پرمختیایي بودیجې مرسته کوي، په تېرو دوو کلونو کې پکې د پام وړ زیاتوالى راغلى دى. د 
نړیوال بانک د راپور سره سم، د فبروري ۱٩، ۲۰۱۰ سره سم، د پانګونې د کړکۍ له الرې د ژمنتیاو د مصرفولو 
کچه ٧٥% ته رسېدلې. ARTF ۱٩ فعالو پروژو ته بودیجې ورکوي. د ټولې ژمنتیا ارزښت ٩٨٦ ملیونه دى؛ د 

دې پېسو نه، ٧٤۲ ملیونه ډالر د فبروري ۱٩، ۲۰۱۰ سره سم مصرف شوي دي.44
د افغان دولت د دې مسوولیت په پېژندلو سره چې دا یې د خپلو خلکو د ښه والي لپاره لري، په لندن کنفرانس 
کې مرستندویانو په دې موافقه وکړه چې د ARTF لخوا ورکړې به د افغان دولت واضحه ستراتیژي تعقیبوي. د 
۲۰۱۰-۲۰۱۳ لپاره به اټکل شوې مالي لفافه تقریبًا ۲.٦ ملیارده ډالر وي – چې دا د تېرو درېو کلونو پر مهال په 

موجودو بودیجو کې ۳۲% زیاتوالى دى.45

کورنى عايد
د IMF له مخې، افغان دولت پالن لري چې په ۲۰۰٩-۲۰۱۰ کې د کورني عاید راغونډول تقریبًا ۱.٨% GDP ته 
لوړ کړي. دا په پرتله د هغه عاید راغونډولو ښه دى چې د تېرو دوو کلونو پر مهال اوسطًا تقریبًا ٦.٩% GDP و. 
د خزانې له مخې، د کورني عاید د راغونډولو لپاره په سرچینو کې یو بدلون راغلى. په ۲۰۰۳-۲۰۰٤ کې، د افغان 
دولت ٥٤% عاید د ګمرکاتو د فیسونو نه راته؛ په ۲۰۰٩-۲۰۱۰ کې دغه برخه ۳٤% ته لویدلې، په داسې حال کې 
چې ٤٦% د ټول کورني عاید نېغ په نېغه په کاروبارو د مالیې، د ګمرک، او پانګې د ګټې نه راته. پاتې ۲۰% د 

ناټیکسه مالیو نه راته لکه د صنایعو ګټې، جوازنامې، او د هوانوردۍ فیسونه.46 

انځور ۳.۱٧

ورکړل شوېژمنتياوې

250 300

د 2010 لپاره دARTF  ورکړې، د جنوري 20، 2010 سره سم (په مليونونو ډالرو)

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوې دي. EC/EU= اروپايي کميسيون\اروپايي اتحاديه. د نړيوال بانک لخوا ورکړل شويو معلوماتو د کاناډا او استراليا د ژمنتياو 
شمېرې تر هغې کمې وښودلې چې د 12\21\2009 سره سم راپور شوې وې.

سرچينه: نړيوال بانک، "ARTF: د جنوري 20، 2010 سره سم په مالي حالت د اداري راپور،" مخ 1.
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ټولې ژمنتياوې: 707 مليونه ډالر ټولې ورکړل شوې: 631 مليونه ډالر



بیا رغونه افغانستان  پلټونکی  I  د  ځانګړی عمومي  50

سرلیک برخې  د 

 Mil ilique cusant laute nonsequi volorum nulpari busam, tem. Nem quia numquid qui aut etur? Nimaionse net quiam, voloreruptis :سرچینه
providit in reictem. Dem voloribusa delenihic temodis auteceritem qui il et res rem estist, tem cumqui qui reratento que consedis doluptatem



I  اپریل ۳۰، ۲۰۱۰ 51د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

منیت ا

امنیت

په دې درې میاشتنۍ کې، د ملګرو ملتونو )م م( د عمومي منشي له مخې، په افغانستان کې امنیتي وضعه نوره هم 
خرابه شوې.47 د نړیوال سوله ساتي ځواک ګډې قوماندې )IJC( د بریدونو تر هغې ډېره لوړه شمېره راپور کړې 
چې په تېره درې میاشتنۍ کې راپور شوې وه.48 د م م عمومي منشي راپور ورکړى چې په جنوري ۲۰۱۰ کې 
د امنیتي پېښو شمېره د جنوري ۲۰۰٩ څخه ٤۰% لوړه وه. هغه په امنیتي پېښو کې د دې زیاتوالي غټ المل په 
مېدان کې د نړیوالو ځواکونو د شمېرې زیاتېدل او په ډېرو ځایونو کې د کال په دې وخت کې د موسم نسبتًا کم بد 
شرایط په ګوته کړل. په دې درې میاشتنۍ کې د امنیتي پېښو زیاتره برخه وسله والې نښتې او خښ کړاى شوي 

ماینونه وو.49  
د افغانستان د ملي پولیسو د ستراتیژۍ له مخې، چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا جوړه شوې او په مارچ 

۲۰۱۰ کې خپره شوې، افغانستان د امنیت په برخه کې د دې پنځو سترو خطرو سره مخ دى: 50 
	 د بهر لخوا مالتړ شوې تروریستي خطره او د دولت وسله وال مخالفت 

	 غیر قانوني حکومتداري او اداري فساد 
	 د مخدره موادو غیر قانوني کاروبار 

	 منظم جرمونه 
	 غیر قانوني وسله والې ډلې

ځانمرګي بریدونه د ۲۰۰٩ په پاى کې کم شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې المل په غټو ښارونو کې 
د امنیت بهتري وښودله.51 د دې باوجود، ډېرې سیمې کمزورې پاتې دي، چې له امله یې د بیا رغونې او پرمختیا 
پرمختګ محدود شوى. د نړیوالو مرستندویه سازمانونو پر ضد بریدونو په ډېرو سیمو کې د دې سازمانونو دا 
توان کم کړى چې پرمختیایي مرسته ورسوي. د افغانستان د ۳٦٤ ولسوالیو څخه نږدې نیمې امنیتي خطرې لري: 
٩٤ "بېخي زیاته" خطره ګڼل شوي، او ٨۱ "زیاته" خطره. د دولتي مامورینو په ازادۍ سره د ګرځېدو توان د تېر 

کال په نسبت په ۳٩ ولسوالیو کې کم شوى.52 
د دې لپاره چې امنیتي خطره کمه کړي، متحده ایاالت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو 
)ANSF( د پرمختیا لپاره کار کوي چې په دې یې وتوانوي چې د یاغیتوب په وړاندې د مبارزې )COIN( د 
هڅې سره سم داخلي او بهرنى امنیت برابر کړي.  د DoD له مخې، د یاغیتوب په وړاندې د مبارزې ستراتیژي 

د څلورو بالترتیب پړاوونو څخه جوړه شوې – قالب، تصفیه، تحکیم، اوتعمیر.53

امنيتي اهداف
د جنوري ۲۰۱۰ د لندن په کنفرانس کې، ګډونوالو د افغان ملي اردو )ANA( او افغان ملي پولیسو )ANP( لپاره 
د اخري قوت تازه اهداف بحث کړل. د ناټو د روزنې مشن – افغانستان\ګډ امنیتي انتقال د قوماندې – افغانستان 

قالب: د معلوماتو غونډول؛ استخبارات، 
کشف، او نظارت؛ او د شړلو فعالیتونه چې د 
راتلونکي د عملیاتو لپاره تیارى وشي. افغان 
ملي اردو )ANA( رهبري کوي؛ افغان ملي 

پولیس )ANP( د ANA د هڅو د مالتړ لپاره 
 استخباراتي معلومات ورکوي. 

تصفيه: تاکتیکي عملیات چې د یوې مرکزي 
برخې د خوندي کولو لپاره جوړ شوي وي په 
داسې حال کې چې د یاغیانو فعالیت او اثر له 
منځه یوړل شي. یاغیان ویستل کېږي، نیول 

کېږي،  او یا له منځه وړل کېږي. ANA رهبري 
کوي؛ د افغانستان د ملکي نظم ملي پولیس 

 )ANCOP( یې مالتړ کولى شي.

تحکيم: کافي پرسونل په کار اچول چې دفاعي 
عملیات ترسره کړي چې د یاغیانو د راستنېدو 

مخه ونیسي، د دښمن پاتې ځواکونو ته ماتې 
ورکړي، او خلک وساتي. د زیاتې خطرې په 

سیمو کې، ANCOP یا افغان سرحدي پولیس 
)ABP( رهبري کوي. د اوسط نه تر ټیټې خطرې 

په ځایونو کې، د افغانستان یونیفورم پولیس یا 
 ABP رهبري دي. 

تعمير: داسې پروګرامونه ترسره کول چې د 
یاغیتوب د اصلي الملونو د لیرې کولو لپاره 

جوړ شوي، د خلکو ژوند بهترول، او د اغېزمنې 
حکومتدارۍ د شرط مالتړ کول. ANP د امنیت 

د ساتلو لپاره رهبري کوي.

 سرچینه: د کورنیو چارو وزارت، "د افغان ملي پولیسو ستراتیژي،" ۳\۲۰۱۰، 
مخونه  31–33. 
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منیت ا

)NTM-A/CSTC-A( له مخې، د ANA لپاره د اخري قوت اندازه تر اکتوبر ۲۰۱۱ پورې ۱٧۱٦۰۰ تنه 
پرسونل ټاکل شوې؛ د ANP لپاره، دا ټاکنه تر اکتوبر ۲۰۱۱ پورې ۱۳٤۰۰۰ تنه ده. د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۱ اهداف 
په چوکاټ ۳.۱ کې ښودل شوي.54 په دې کنفرانس کې ګډونوال د یو داسې پالن په جوړولو هم موافقه وکړه چې 
د ۲۰۱۰ په پاى یا د ۲۰۱۱ په پېل کې د امنیت انتقال د ایتالفي ځواکونو لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته پړاو په 
پړاو او والیت په والیت پېل کړي. د افغانستان اسالمي جمهوري دولت دې ته ژمن دى چې د ملي امنیت یوه داسې 
تګالره جوړه او تطبیق کړي چې د امنیتي انفراسټرکچر او د امنیتي ادارو د رول او مسوولیتونو خاکه به وړاندې 

کوي.  دا تګالره به په دې کال کې وروسته په کابل کنفرانس کې وړاندې کېږي.55 
چوکاټ ۳.۱ د امنیتي اهدافو په وړاندې پرمختګ هم ښیي.  افغان ملي اردو، په سرتېرو کې د ۱۲.٦% په 

زیاتوالي سره، د تېرې درې میاشتنۍ څخه د خپل هدف په لور تر ټولو زیات پرمختګ ښودلى دى.56

د امنيت تازه حال
د دسمبر ۲٨، ۲۰۰٩ څخه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې، IJC په ANSF، ایتالفي ځواکونو، او ملکي خلکو 
٤٤٩۰ بریدونه ثبت کړي دي: ۲٦٥۳ نېغ په نېغ بریدونه، ٤٥۳ بالواسطه بریدونه، ۱۰۲۱ د سرک د غاړې 
چاودنې، او ۳٦۳ پیچلي بریدونه. په دې درې میاشتنۍ کې د بریدونو شمېر په تېره درې میاشتنۍ کې د راپور شویو 

بریدونو څخه زیات دى.57 په دې درې میاشتنۍ کې د ۲٦٥۳ نېغ په نېغه بریدونو څخه نیم په هلمند کې وو.58 
هلمند په دې درې میاشتنۍ کې تر ټولو زیات امنیتي عملیات هم ولیدل. په فبروري کې، افغان ملي اردو او 
نړیوال سوله ساتي ځواک )ایساف( مشترک عملیات پېل کړل، یو داسې ګوزار چې په مارجه کې د طالبانو په یو 

چوکاټ ۳.۱

د امنيت لپاره ستراتيژيک ترجيحات 
د ANDS د بشپړيدو نيټهحالتهدفد ANDS هدفترجيح

٨۰،۰۰۰ سرتېري )جمع ٦،٦۰۰ په افغان ملي  اردو
روزنه کې(

۱۳٤،۰۰۰ سرتېري )تر اکتوبر۲۰۱۰ پورې(
۱٧۱،۶۰۰سرتېري )تر اکتوبر ۲۰۱۱ پورې(

د ۲۰۱۰ پاى۱۱۲،٧٧٩ سرتېري )د ۳\۲۰\۲۰۱۰ سره سم(

۱۰٩،۰۰۰ پولیس افسران )تر ۱۰\۲۰۱۰(٨۲،۱٨۰ پولیس افسرانافغان ملي پولیس
۱۳٤،۰۰۰ پولیس افسران )تر ۱۰\۲۰۱۱(

٩٩،٥٧٧ پولیس افسران )د ۲\۲۱\۲۰۱۰ سره 
سم(

د ۲۰۱۰ پاى

 د غیر قانوني وسله والو ډلو
 بې وسلې کول

په ټولو والیتونو کې ټولې غیر قانوني 
وسله والې ډلې بې وسلې شوي

د ډایاګ د هدف د ۱٤۰ څخه ٩٥ ولسوالۍ برابر 
اعالن شوي

3/20/2011

د ځمکې هغه برخه چې پر ماینونو او د ناچاودېدلو موادو لیرې کول
ناچاودېدلو موادو لړل شوې وه 70% 

ملګري ملتونه: د ځمکې هغه برخه چې پر ماینونو کمه شوې
او ناچاودېدلو موادو لړل شوې وه %۳٩ کمه 

شوې

د بهرنیو چارو وزارت: د لړل شوې ځمکې ٦٦٥ 
 ملیونه 

مربع متره پاتې ده

د ۲۰۱۰ پاى

٩۰% هغه پېژندل شوې سیمې چې 
ماینونه او د جګړې پاتې ناچاودېدونکي 

توکي پکې وو پاکې شوي

2012

ټول ایښودل شوي پرسونل ضد ماینونه 
تصفیه شوي

2013

د کوکنارو د کر الندې منطقې د ۲۰۰٧ د مخدره موادو پرضد مبارزه 
د کچو په پرتله نیمې راکمې کړاى 

شوي

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

2013

یادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. د ډایاګ د هدف د ولسوالیو شمېره له ۱۳۲ څخه ۱٤۰ ته لوړه شوې. د مخدره موادو ضد معیار په اړه د نورو معلوماتو لپاره، وګورئ د "مخدره موادو په وړاندې مبارزه" برخه. د ترجیحاتو بنسټ اصاًل د افغانستان د ملي پرمختیا د 

ستراتیژۍ )ANDS( پر اهدافو و.

سرچینې: افغان دولت، "د افغانستان د ملي پرمختیا ستراتیژي، عمومي لنډیز،" مخ. ٦؛ NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱\۲۰۱۰، ۱\٤\۲۰۱۰، او ۱۰\۲\۲۰۰٩؛ د دفاع وزارت، "په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور پرمختګ،" ٦\۲۰۰٩، مخ ۲٨؛ 

افغان دولت، "د افغانستان د ملي پرمختیا ستراتیژي لومړنى کلنى راپور ۱۳٨٧ )۲۰۰٨\۲۰۰٩(، برخه ۲ – ضمیمې،" ٨\۱\۲۰۰٩، مخ ۳٦؛ د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۱۰\۲\۲۰۰٩، ۱\٦\۲۰۱۰، او ٤\۱\۲۰۱۰؛ UNODC، "د افغانستان د اپیمو 

سروى ۲۰۰٩: عمومي موندنې،" ۱۲\۲۰۰٩، مخ ٧؛ "د افغانستان د ماین اکشن پروګرام خبرپاڼه: فبروري ۲۰۱۰،" ۲\۲۰۱۰، مخ ٤. 
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منیت ا

معلوم مرکز باندې پکې شاوخوا ۱٥۰۰۰ سرتېري شامل وو.59 مشترک عملیات د افغانانو په مشرۍ اقدام دى د 
دې لپاره چې د هلمند په منځ کې دولتي واک قایم کړي او د افغان دولت او د هلمند د والیتي حکومت په غوښتنه د 
یاغیانو خالف عملیات ترسره کړي.ANA 60 د دې عملیاتو په پالن او عملي کولو کې رهبري رول ترسره کړل، 

چې د ایتالفي ځواکونو په مرسته یې د ۲۰٥م قول اردو درې کنډکونه وکارول.61
په دې درې میاشتنۍ کې په یوه بله ګډه هڅه کې، ANSF او ایتالفي ځواکونو، په ګډون د پاکستاني ځواکونو، 
د پولې د همکارۍ مرکزونو )BCCs( چلولو ته ادامه ورکړه. د BCCs هدف د افغان، ایتالفي او پاکستاني 
ځواکونو ترمنځ ارتباطات بهترول او په پوله باندې تاوتریخوالى کمول دي. د ایساف له مخې، د دوى په فعالیتونو 
کې شامل دي نګراني، استخبارات، د ځواکونو خورول، او د افغان دولت، ایساف ځواکونو، او ګاونډیو هېوادونو 

ترمنځ د عملیاتو د منسجمولو لپاره تحریک.62 
BCCs په موجودو مخ په وړاندې فعالیتي مرکزونو کې دي. دوه BCCs د تورخم په دروازه او سپین بولدک 
کې کار کوي؛ دوه نور په لواړه او ناوه پاس کې په اپریل ۱، ۲۰۱۰ کې فعالیت پېلوي. دوه نور BCCs په پاکستان 
کې تر جاج الندې دي. دغه به د راتلونکي کال پر مهال جوړ شي او د پاکستان د دفاع د همکارۍ د قوماندې او 
کنټرول د الندې به کار کوي. د هر BCC مالتړ د متحده ایاالتو د پوځ د اتو سرتېرو لخوا کېږي، چې مشري 
یې د متحده ایاالتو د یو ډګرمن یا ډګروال لخوا کېږي. په هر BCC کې شاوخوا شپږ افغان یا پاکستاني ارتباطي 
افسران کار کوي، خو دا شمېره بدلېدالى شي. دا افسران د ANA یا د افغان سرحدي پولیسو )ABP( څخه او یا 

د پاکستاني پوځ او د پاکستان د سرحدي سکاوټس څخه وي.63

ملکي تلفات
IJC راپور ورکړى چې د دسمبر ۲٨، ۲۰۰٩ نه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې، ټول ۱٧۱٦ ملکي تلفات رامنځته 
شوي – چې ۱٦٩٤ یې افغانان وو. په دې موده کې، ٧۳٧ ملکي کسان وژل شوي وو، او ٩٧٩ ټپیان شوي. دا 
د هغو ٩۰۳ ملکي وژنو څخه د پام وړ زیاتوالى دى چې په تېره درې میاشتنۍ کې راپور شوي وو. په دې درې 
میاشتنۍ کې د یادو شویو تلفاتو څخه، ٦٨% ملکي وو. د ملکي تلفاتو تر ټولو غټه شمېره په هلمند، کندهار، او 

پروان کې وه، څرنګه چې په انځور ۳.۱٨ کې ښودل شوې.64

د افغان ملي امنيتي ځواکونو )ANSF( د کاري وړتياو ارزونې
د تېرو درې میاشتنیو په راپورونو کې، سیګار د ANSF د کاري وړتیا د معیار )CM( د درجه بندیو لنډیزونه 
 CM پکې شامل کړي وو، څرنګه چې د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندې )سینټکام( لخوا ورکړل شوې وې.  د
د درجه بندۍ سیسټم، کوم چې د مېدان ته لېږل شویو ANSF یونټونو د پرمختیا د پرمختګ د معلومولو لپاره 
 ANSF لخوا په ۲۰۰٥ کې جوړ شوى و.65 په اکتوبر ۲۰۰٩ کې، سیګار د CSTC-A اساسي معیار دى، د
د کاري وړتیا د ارزونو یوه پلټنه پېل کړه، په ګډون د CM درجه بندۍ د سیسټم د اغېزمنتیا د یوې معاینې.  د 
سیګار پلټنه، چې د دې درجه بندیو د لومړي ځل لپاره جاج اخلي، په راتلونکې درې میاشتنۍ کې د خپرېدو لپاره 
ټاکل شوې. د دې پلټنې د ترسره کولو پر مهال، سیګار په پنځو اساسي برخو کې الندې اندېښنې معلومې کړې:

د CM	  د درجه بندۍ د سیسټم عمومي اعتبار
	 پېمانه او اعتبار

	 تحلیل او راپور ورکول
	 د ارزونې د هڅو په وړاندې ننګونې

مشترک: په دري ژبه کې "ګډ" 

سرچینه: ایساف، مطبوعاتي اعالمیه، "مشترک عملیات،" ۲\۱۳\۲۰۱۰. 

انځور ۳.۱٨

0
1–20 
21–40 
41–200
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ملکي تلفات د واليت په ترتيب

يادونه: تلفات راپور شوي د 12\28\2009 څخه تر 3\31\2010.
سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 

.2010\1\4
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منیت ا

د ANSF	  سیسټمي کمزورۍ چې د یونټونو د کاري وړتیاو په پرمختیا اغېز کوي

 )DoD( درجه بندۍ په سیسټم کې بدلون کېږي. د متحده ایاالتو د دفاع وزارت CM د سینټکام له مخې، د
لخوا “د افغانستان د امنیت او ثبات په لور” وروستي راپور خبردارى ورکړى چې، “د CM درجه بندۍ او فعالیتي 
وړتیا ترمنځ ګډ تعلق چې ورته ټاکل شوي کارونه بشپړ کړي ډېر ضعیف دى، او په دې توګه دا نتیجه ترې 
اخیستل چې د CM درجه بندي په فعالیتونو کې د ظرفیت د بریالیتوب ښودونکې ده کېداى شي چې خطاویستونکې 
وي.”66 د افغان ملي پولیسو د ارزونو په اړه DoD زیاتوي، “د CM سیسټم د افغان ملي پولیسو د کار معیار په 

اغېزمن ډول نه ناپ کوي.  دا یوه مهمه خطره ده او په راتلونکي کال کې به ورته بیا کتنه کېږي.”67
د CM درجه بندۍ د سیسټم په اړه د سیګار د اندېښنو له امله او لدې امله چې دې سیسټم ته اوسمهال بیا 
کتنه کېږي، دا درې میاشتنى راپور د CM معیارونو په اړه تازه حال نلري. د نورو معلوماتو لپاره وګورئ ۱ 

او ۲ برخه.

افغان ملي  اردو
د مارچ ۲۰، ۲۰۱۰ سره سم، د NTM-A/CSTC-A له مخې، د ANA د پوځ قوت ۱۱۲،٧٧٩ و. دا په دسمبر 
۲۰، ۲۰۰٩ د ANA ۱۰۰،۱۳۱ سرتېرو کې د ۱۲،٦٤٨ نورو سرتېرو زیاتوالى دى. د ANA هدف، څرنګه 
چې یې د ګډ انسجام د نګرانۍ د بورډ لخوا منظوري ورکړل شوې، تر اکتوبر ۲۰۱۰ پورې ۱۳٤،۰۰۰ سرتېرو 
ته او تر اکتوبر ۲۰۱۱ پورې ۱٧۱،٦۰۰ سرتېرو ته رسېده دي.68 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مخې، 
ANA د دغه قوت هدف ته په رسېدو کې لږ څه شاته پاتې دى، خو دوه بدلونونه – د معاشونو لوړوالى چې 

مخکې تطبیق شوى و او په پاتې کېدو کې بهتري – ښایي د هدف په لور پرمختګ بهتر کړي.69 
د دې لپاره چې د معاشونو رسول بهتر کړي، ANA خپل د ګرځنده بانکي پېسو ورکولو سیسټم پراخوي، 
په کوم کې چې به دا نېغ په نېغه سرتېرو ته معاش ورکولى شي. د بهرنیو چارو د وزارت له مخې، د معاشونو 

ورکولو دا سیسټم به د دسمبر ۲۰۱۰ نه مخکې په بشپړ ډول تطبیق کړاى شي.70 
هر څو که په ANA کې رشوت د دې په اړه عامه نظر منفي کوي، خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له 
مخې د ANA په اړه د عامه خلکو نظر یو څه مثبت دى. د دې مثبت نظر المل زیاته اغېزمنه روزنه، د لوړې 

درجې داخلي ډسپلن، او بهتر تجهیزات ښودل شوي.71

د افغان ملي اردو روزنې
د جنوري ۱ نه تر مارچ ۱٩، ۲۰۱۰، د ANA د روزنیزو سازمانونو څخه ۲۳،۱٧۲ سرتېري فارغ شوي دي، 
چې دا د تېرې درې میاشتنۍ څخه ٨٤% زیاتوالى دى. زیاتره یې د کابل د نظامي روزنې د مرکز څخه فارغ 
شوي لکه چې په انځور ۳.۱٩ کې ښودل شوي. د دې درې میاشتنۍ په نورو روزنو کې شامل دي د چاودېدونکو 
 ANA موادو بې کاره کول، د تروریزم په وړاندې مبارزه، لوژیستیک، او د قوماندې او عملې روزنه.72 د
 ANA سرتېرو ته په جنس سره تړلیو موضوعاتو هم روزنه ورکړاى شوې.  د بهرنیو چارو د وزارت له مخې، د

زیاتره سرتېري به تر دسمبر ۲۰۱۰ د جنس سره په تړلیو موضوعاتو روزنې بشپړې کړي.73
د دې درې میاشتنۍ پر مهال، د افغانستان د دفاع وزیر او د NTM-A/CSTC-A قوماندان ANA لپاره د 
یو نوي روزنیز مرکز د بنسټ ډبره هم کېښوده چې د افغانستان د دفاع پوهنتون )ADU( ته به ځاى ورکوي او د 
افغانستان د ملي نظامي اکادمۍ د نوي موقعیت په توګه به کار کوي. په ویسټ پواینټ کې د متحده ایاالتو د نظامي 
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اکادمۍ په نمونه جوړه شوې دا ملي نظامي اکادمي یو څلورکلن ښوونځى دى چې د دې لپاره جوړ شوى چې د 
ANA او د افغانستان د ملي پوځ د هوایي ځواک )ANAAC( لپاره به افسران روزي.74

د ایساف له مخې، ANAAC په خپله روزنه کې پرمختګ کوي. په اکتوبر ۲۰۰٩ کې د دې له جوړېدو 
راهیسې، د کندهار هوایي څانګه ٥٧۲ تنه پرسونل ته رسېدلې، په ګډون د تجربه کارو پیلوټانو، روزل کېدونکیو 
ترانسپورت   Mi-17 څلور  مهال  دا  یې  څانګه  هوایي  عملې.  اداري  او  لوژیستیکي  او  انجینرانو،  پیلوټانو، 
د  انګلستان کې  په  تېرو دوو کلونو کې،  په  به یې ۱٤ کړي.  او پالن لري چې تر ۲۰۱۱  هلیکوپترې چلوي 
هلیکوپترو د ګډې قوماندې د برتانیې د درې خدمتي پرسونل لخوا ۱٦ تنه افغان پیلوټان او یو د ځمکې د عملې 

غړى روزل شوي. دا پیلوټان اوس په افغاني فضا کې روزل کېږي.75
د NTM-A له مخې، ANAAC په خپله روزنه کې په زده کړه ځانګړى تاکید کوي. په روزنه کې شامل 
دي د درېو میاشتو یو کورس د ANAAC په هوایي پوهنتون کې، چې پخوا د کابل د هوایي ځواک د روزنې 
مرکز و.  دا کورس چې د زده کړو د وزارت لخوا یې منظوري ورکړل شوې، د دې لپاره جوړ شوى چې زده 
کوونکي په ژبه او حساب کې یوې بنسټیزې سطحې ته ورسوي. په دې کې دوه د دري زده کړي موډولونه شامل 

دي چې افغانان یې تدریس کوي.76 
په دې درې میاشتنۍ کې، د ANA فارغان د ۲۳ څخه یو یونټ ته ټاکل شوي وو؛ د بل هر یونټ څخه ۲۱٥م 
قول اردو ته زیات فارغان ورکړل شوي. په دې درې میاشتنۍ کې د یونټونو په نورو ټاکنو کې شاملې وې د 
قومانده؛ هوایي  لوژیستیک؛ د ANA د جلب و جذب  او  تکنالوژي،  قومانده؛ ترالسه کول،  ANA د روزنې 
ځواک؛ د مرکز د مالتړ د اکماالتو کنډک؛ او د نظامي پولیسو کنډک.77 د DoD له مخې، په ANA کې د پرسونل 
سمبالښت یا د یونټونو ځاى پر ځاى کول یو چیلنج دى. په دې درې میاشتنۍ کې یو ستر پرمختګ په فبروري 
۲۰۱۰ کې په ملي نظامي اکادمۍ کې د ټاکنو د یو سیسټم تطبیقول وو. دا سیسټم په زیاته اغېزمنه توګه فارغان 
په هغو سیمو کې ځاى پر ځاى کول چې د فعالیت لپاره ورته اړتیا وي د فارغانو د دې توان په له منځه وړلو 

سره چې په خپلو سیمو کې ټاکنې اغېزمنې کړي.78 

۳.۱٩ انځور

a. په راغونډ شوي ساحوي مرکز کې، د يونټونو يو ځای کيدل، تجهيزات، او لومړني مشترکې روزنې ترسره کوي
سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\1\2010.

ټول فارغان: 23,172

 د کابل د نظامي روزنې مرکز
18,822

 ªپياوړى مېداني مرکز  
3,489

 نور روزنيز
 پروګرامونه
861

0 50 100 150 200 250

د افغانستان د ملي اردو د روزنو فارغان د پروګرام په ترتيب

نور روزنيز پروګرامونه: 861

د افغانستان د تروريزم په وړاندې 
د مبارزې مرکز

د لوژيستيکو ښوونځى

د افغانستان ملي نظامي اکادمي

د قوماندې او عملې پوهنځى

70

62

178

98

241

د کابل نظامي لېسه

انجينير\د چاودېدونکو توکيو بې کاره کول

212

 ANAAC د جګړې پر عملياتو برسېره، د
هليکوپترې د بشري مرستو لپاره هم کارول 

کېږي.  په مارچ ٢٠١٠ کې دا هليکوپترې د يو 
سخت باران د سېالب نه د ٣٠ تنو د ژغورلو 

لپاره کارول شوې وې.
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يوولس د افغان اردو فارغان زده کوونکي د هغوى د وظیفو 
ټاکنې ترالسه کوي. په دې سیسټم کې بهتري شوې ده چې 

NTM-A/ فارغان د فعالیتي اړتیاو پر بنسټ وټاکل شي. )د
CSTC-A انځور(
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د ANA هر فارغ ته یوه ځانګړتیا ورکول کېږي. په دې درې میاشتنۍ کې، ۱۲،۲۲٦ سرتېرو ته ځانګړتیاوې 
ورکړل شوې وې؛ د دوى نه ۱٥۳۱ واړه ظابطان او ٩٥۰ افسران وو.79 د ANA د زیاتو فارغانو ځانګړتیا پیاده 

ځواک و، لکه چې په انځور ۳.۲۰ کې ښودل شوي.

د افغان ملي اردو انفراسټرکچر
د NTM-A/CSTC-A له مخې، د ANA د انفراسټرکچر ۲ پروژې د ۱٥.٥ ملیونه ټول لګښت د جنوري ۱ 
څخه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ په موده کې بشپړې کړاى شوې وې، په پرتله د ۱۱ هغو پروژو چې د ۱٦۰.٦ ملیونه 
ډالرو په ارزښت د هغې درې میاشتنۍ پر مهال بشپړې کړاى شوې وې چې په دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩ ختمېده. په دې 
درې میاشتنۍ کې، دوه قراردادونه د ٦٦.٦ ملیونه ډالرو ټول ارزښت ورکړاى شوي دي؛ په تېره درې میاشتنۍ 

کې کوم قرارداد نه و ورکړاى شوى.80
د انفراسټرکچر په بله پروژه کې، د ایساف له مخې، د ADU د جوړولو د لګښت اټکل ۲۰۰ ملیونه ډالره 
شوى دى.  د لومړي پړاو بشپړېده، چې په اپریل ۲۰۱۰ کې یې پېل وشو، تر جون ۲۰۱۱ پورې اټکل شوى. د 
لومړي پړاو په جوړېدو کې به شامل وي د مرکز، ټولګیو، د خوړو د ځاى، کتابتون، طبي کلینک، او د پوستي 
تبادلې جوړېدل؛ د دویم پړاو په جوړېدو کې، چې تراوسه ال د ډیزاین په پړاو کې دى، به شامل وي د واړه 

ظابطانو د ښوونځي، د هوایي جګړې د پوهنځي، او د قوماندنې او عملې د پوهنځي جوړېدل.81

د افغان ملي اردو تجهیزات
د NTM-A/CSTC-A له مخې، د جنوري ۱ نه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې، ANA ۱٨٩۰ راډیوګانې، ۱٥۱۲ 
 M16A4 زیات نورې هرې وسلې څخه  د  انځور ۳.۲۱(.  )وګورئ  اچولي  کار  په  او ۱٩٨٦۱ وسلې  موټرې، 

انځور ۳.۲۰

يادونه: هغه فارغان چې د ځانګړتياو لپاره ليست شوي د افسرانو، NCO، او سرتېرو لپاره ګډ دي.
ª. يوه په درې پايو والړه وسله.

b. په دې کې شامل دي هوانوردي، زغرې، هوموي، جاهدي\ناتعريف شوي MOS، مالي\حقوقي، مضبوطونه، سياست، امنيت\نظامي پوليس، هوايي دفاع، موسيقي، او نقشه اخيستنه.

سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\1\2010.
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ټوپکونه په کار اچول شوي. په دې درې میاشتنۍ کې د تجهیزاتو په پالن او ترالسه کولو کې بدلونونه شوي دي. د 
تجهیزاتو تر ټولو غټ زیاتوالى چې پالن شوى د وسلو د شمېر زیاتول دي – د تېرې درې میاشتنۍ نه تقریبًا درې 
ځله زیات. د تجهیزاتو په ترالسه کولو کې تر ټولو ستر کمى په راډیوګانو کې راغلى، د تېرې میاشتنۍ نه ۱۳٧٧٨ 
کم. د دې درې میاشتنۍ پر مهال، ANAAC پنځه Mi-17 هلیکوپترونه، یوه C-27 ترانسپورت، او یو L-39 جیټ 

زیات کړل. ANAAC اوس الندې تجهیزات لري:82  
Mi-17 ۲٥ او ٩ Mi-35	  هلیکوپترې

یوه An-26، پنځه An-32، او درې C-27	  ترانسپورتي
درې L-39	  جیټونه 

په کابل کې مرکزي ورکشاپ د افغان ملي اردو د ټولو وسلو، او مخابراتي سامانونو د انتظامي ملي ریاست دى. 
د دې لپاره چې د دې مرستې وړتیا بهتره کړاى شي، دا ورکشاپ به د ۱۳.٧ ملیونه ډالرو په بهترو شیانو ترفیع 
شي. د NTM-A/CSTC-A له مخې نوې کېدنې به په دې ټول کال کې ادامه وکړي.83 د دې لپاره په مرسته کولو 
کې چې ANA په مخابراتو کې پر ځان زیات کفیل شي، نو سرتېري د سامانونو ترمیمول زده کوي. په مرکزي 
ورکشاپ کې، زده کوونکیو ته د بېالبېلو راډیو معلوموونکو او ازموینې د سامان د کارولو قدم په قدم الرښودنه 
ورکول کېږي.  ځینې د دې روزل شویو سرتېرو څخه په خپله هم روزونکي جوړېږي.84 په هغو پروګرامونو کې 
چې د راډیو او مخابراتو د علم په زیاتولو کې مرسته کوي د انټینا تیوري اساسات او د ستونزو ته د حل الرې موندل 
شامل دي، او همداراز د طیف تحلیلوونکي کارول، سګنل پېدا کوونکي، او اوسیلوسکوپونه – چې دا ټول په راډیویي 

انتظام کې مهم آالت دي.85
ته  بسیاکیدلو  ځان  خپل  په  افغانان  الرې  له  بدلونونو  د  کې  کولو  ترالسه  په  سامانونو  د  هم  ځواکونه  ایتالفي 
د  له الرې راشي.  افغان تجارتونو  د  دا دى چې د ANA ځینې سامانونه  له مخې، یو هدف  ایساف  د  تشویقوي. 
بېلګې په توګه، د تجهیزاتو د یو قرارداد کتنې وښودله چې د بوټانو لپاره شپږو قراردادونو شرط دا و چې بوټان 
دې راوارد کړاى شي. په راتلونکي کې، د متحده ایاالتو او ناټو ځواکونه پالن لري چې ټول بوټان د افغان سرچینو 

څخه ترالسه کړي.86

انځور ۳.۲۱
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سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\1\2010.
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د ملي اردو تلفات
د IJC له مخې، د دسمبر ۲٨، ۲۰۰٩ نه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې ملي اردو ۳۲٤ تلفات لیدلي: ۲۳٤ عسکر په 
جګړه کې ټپیان شوي وو، او ٩۰ په جګړه کې وژل شوي وو. د دې درې میاشتنۍ تلفات تر هغې ۳٦% زیات وو 
چې په تېره درې میاشتنۍ کې راپور شوي وو. انځور ۳.۲۲ ښیي چې تر ټولو زیات تلفات په هلمند کې رامنځته 

شوي وو – چې په دې درې میاشتنۍ کې پکې تر ټولو زیاتې امنیتي پېښې رامنځته شوي.87

افغان ملي پوليس
د ګډې همکارۍ د نګرانۍ د بورډ په جنوري ۲۰، ۲۰۱۰ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د افغان ملي پولیسو 
ستراتیژي وړاندې کړه. په ستراتیژۍ کې ویل شوي وو چې افغان ملي پولیس په ټول هېواد کې فعال دي.  د 
افغانستان د ۳٤ والیتونو څخه، ۱٨ د لږ تر لږه ترورستي فعالیت سره د ټیټې خطرې والیتونه ګڼل شوي؛ ٦ د یو 
څه ترورستي فعالیت سره د اوسطې خطرې ګڼل شوي، چې د ملي پولیس سیمییز سرتېري یې ساتلى شي؛ او ۱۰ 
د لوړې خطرې دي، چیرته چې د ترورستي ځواک په وړاندې د جګړې پېښې هره ورځ رامخې ته کېږي.88 دې 
ستراتیژۍ افغان ملي پولیس په شپږو کټګوریو کې وویشل، چې په چوکاټ ۳.۲ کې لیست شوي. دې ستراتیژۍ 

د ANP لپاره دا اوه ترجیحات هم کېښودل:89
	 د ولس اتبار ترالسه کول.

	 د افغانستان ملي ګټې ساتل.
	 د اداري فساد له منځه وړل.

	 د پولیسو وړتیاوې بهترول – په ګډون د مشرتابه؛ قومانده، کنټرول، او مخابرات؛ روزنه؛ او تجهیزات او 
وسلې – د مشخصو خطرو د مقابلې لپاره.

	 د ملي پولیس د تشکیل ریفورم او زیاتول تر څو د پولیسو لخوا د وړاندې کېدونکي خدمت کیفیت او کمیت 
بهتر شي.

	 د پولیسو د پرسونل مورال او د ژوند معیار بهترول.
	 د استخباراتو په مشرۍ د پولیسو د دندې تطبیقول.
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يادونه: تلفات راپور شوي د 12\28\2009 څخه تر 3\31\2010.
سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 
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 چوکاټ ۳.۲

د افغان ملي پوليسو کټګورۍ او دندې
د افغان ملي پوليسو کټګوري لنډيز دنده
AUP افغان یونیفورم پولیس  د ملکي ځواک په توګه کار کوي او د ملي پولیسو د سیمییزو زونونو، ترافیکي پولیسو، او د اطفایې او ژغورنې د ریاست څخه جوړ

.دي. په مسوولیتونو کې یې شامل دي د قانون حاکمیت ساتل، بیړنیو حالتونو ته ورتګ، عامه امنیت ساتل، او د جرمونو سره جګړه
د افغانستان د ملکي نظم ملي پولیس ANCOP  په همکارۍ تروریزم ضد عملیات رهبري کوي، او د ملکي نظم د ساتلو لپاره ABP او ANA د امنیتي ځواک په توګه کار کوي، د

.کار کوي
افغان سرحدي پولیس ABP  ملي سرحدونه ساتي او د سرحدي امنیتي زون نګراني کوي، کوم چې ٥۰ کیلومیتره په افغانستان کې پراخېږي؛ په سرحد د خلکو

.دخول او خروج کنټرولوي او د قاچاقو مخه نیسي؛ او د هوایي ډګرونو امنیت ساتي
افغان جرایم ضد پولیس AACP  د تروریزم ضد، مخدره موادو ضد هڅو، جنایي تحقیق، ساینسي، او غټو جرمونو په تړاو په تحقیقي او استخباراتي ظرفیتونو کې

.مرسته کوي. نورو ټولو افغان ملي پولیسو ته ځانګړي مهارتونه ورکوي
د افغانستان د عامه تحفظ ځواک APPF .د مهمو انفراسټرکچرو، مرکزونو، ساختماني پروژو، او پرسونل حفاظت کوي، چې ځانګړى تمرکز یې تروریزم نه په حفاظت وي
توانمنوونکي ځواکونه .پکې شامل دي طبي، لوژیستیکي، اداري، د جلب و جذب، روزنې او زده کړې، او مرکزونه

 .سرچینه: د کورنیو چارو وزارت، "د افغان ملي پولیسو ستراتیژي،" ۳\۲۰۱۰، مخونه  22–29
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د ستراتیژۍ په بهتر ترتیبولو برسېره، ANP نور پرسونل زیات کړ، د روزل شوي پرسونل شمېره یې بهتره 
کړه، او د IJC له مخې، د جنوري ۱ څخه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې یې په مشترک عملیاتو کې د پام وړ 
مرسته وکړه. د NTM-A/CSTC-A له مخې، تر فبروري ۲۱، ۲۰۱۰ پورې، ملي پولیس ٩٩،٥٧٧ پرسونل 
درلود – چې دا په دسمبر ۳۱، ۲۰۰٩ کې د ٩٤،٩٥٨ پرسونل څخه ٤،٦۱٩ تنه زیات دى. د پرسونل هدف قوت 
۱۰٩،۰۰۰ تر اکتوبر ۲۰۱۰ او ۱۳٤،۰۰۰ تر اکتوبر ۲۰۱۱ دى، لکه چې د ګډې همکارۍ د نګرانۍ د بورډ 

لخوا یې په جنوري ۲۰۱۰ کې منظوري ورکړل شوې.90
د کورنیو چارو وزارت په ملي پولیسو کې د کارکوونکي پرسونل په تعقیبولو کې بهتري راوستې ده. د 
پرسونل د شتمنۍ لست، چې د تېرې درې میاشتنۍ په راپور کې تشریح شوى، پرمختګ کړى – د ملګرو ملتونو 
د عمومي منشي له مخې، د موجوده ځواک نږدې ٥۰% په لستونو کې معلوم شوى، په ګډون د هغو چې د هېواد 
په ناکراره سیمو کې کار کوي.91 د دفاع وزارت له مخې، د بشپړولو هدف نېټه د اپریل ۱، ۲۰۱۰ څخه د مى 
۲۰۱۰ پېل ته اړول شوې ده.92 د پرسونل د شتمنۍ لست لپاره د بایومیترک ډاټا راغونډېدل د روزنې په سیمییزو 
لپاره د یو کاندید د مناسبوالي روغتیایي ارزونه  افغان ملي پولیس  مرکزونو کې ترسره کېږي، چیرته چې د 
ترسره کېږي. د پېژندنې د معلوماتو – لکه نوم، خپلوان، او اصلي والیت - په راټولولو برسېره، ملي پولیس د 
ګوتو ټاپې، د السو ټاپې، انځورونه او د سترګو سکین اخلي. دا معلومات د مجرمینو په یو ملي ډاټابیس کې پرتله 
کېږي. د بایومیترک ډاټا راغونډول نه یواځې په ملي پولیسو کې دننه مجرمین نیسي بلکې د دې خلکو په ملي 

پولیسو کې د ورګډېدو مخه هم نیسي.93  
د معاش ورکولو طریقې هم بهترې شوي: د ټول پرسونل ٩٤% د معاش ورکولو په برقي سیسټم کې راغلي، 
او ٧۳% د پېسو د لېږدولو په برقي سیسټم کې شامل دي. دا دواړه سیسټمونه د ملي پولیسو په معاشونو کې د 

رشوت مواقع کموي.94 
د دې لپاره چې د زیاتې خطرې په سیمو کې د پرسونل لپاره د معاش ورکول زیات اسان کړي، یو نوى 
پروګرام به پرسونل په دې وتوانوي چې پېسې په ګرځنده تلیفون ترالسه کړي.95 د دې پروګرام هدف دا دى چې 
فساد کم کړي: په تاریخي ډول، د ANP شاوخوا درېمه برخه پرسونل خپله معاش نه ترالسه کاوه. دا د دې لپاره 
جوړ شوى چې د پېسو ورکول زیات دقیق او په وخت کړي، )معاش لپاره( د سفر سره تړلې خطره کمه کړي، 
 NTM-A/CSTC-A فساد له منځه یوسي، او د معاشونو د ورکولو یوه ال زیاته شفافه پروسه جوړه کړي. د
له مخې، دا پروګرام د نهو میاشتو له ازموینې وروسته اوس په وردک او خوست کې درېو نورو ولسوالیو ته 
غځول کېږي.  د اپریل ۲۰۱۰ د پېل سره سم، د وردک والیت په جلرېز ولسوالۍ کې د ANP ٥۳ تنه پرسونل 
داخل شوى دى؛ ډېر ژر به ۲۲۰ تنه نور هم پکې داخل شي. دا هڅه د CSTC-A، د کورنیو چارو د وزارت، 

او د مالیې د وزارت ترمنځ په ارتباط ترسره کېږي.96
د ANP د معاشونو او د دې د تعقیبي سیسټم د بهترولو باوجود، د دې ځواک معیار د تنازعې موضوع ده. د 
بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر او د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر لخوا په ترسره شوې 
تازه پلټنه کې داسې ګڼ شمېر ننګونې پېژندل شوي چې د ANP پرمختګ ته یې الره بنده کړې ده، په ګډون د 
لیک لوست د ټیټې شرحې، د جلب و جذب دوکه ورکوونکیو تاکتیکونو، تښتېدو، او اداري فساد، دا د کورنیو 
چارو د هغه پرسونل له مخې چې د دې پلټنې لپاره ورسره مرکې شوې دي. برسېره پر دې، د CSTC-A د 
روزنیزې قوماندې له مخې، ANP لپاره د روزنې د قوماندې د واحدې او مربوطې سلسلې نشتوالى وخت په 
وخت د دې پروګرام په غځولو کې د ګډوډۍ او ځنډونې المل کېږي.CSTC-A 97، د پلټونکو د موندنو په ځواب 
کې، سپارښتنه وکړه چې د ANP مشرتابه دې بهتره کړاى شي او دا چې فاسد چارواکي دې د دې ځواک څخه 
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وشړل شي.98 
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ANP د متنازعه معیار په اړه یو ورته راپور ورکړ، او وې ویل چې د 
ANP پرسونل په قاچاق، اختطافونو، او په چیک پوستو خلکو نه پېسو اخیستلو کې ککړ دى. په دې ځواک 
کې د سیمییزو قومونو سره په اتنیکي او قومي بې توازنۍ هم تاوتریخوالى شته چې د جلب و جذب د پوښتنې 
وړ تاکتیکونو د کارولو له امله رامنځته شوى کوم چې په خپله د والیتي او ولسوالۍ د سیاسي تړونونو په سبب 

راپورته شوي دي.99
دا ستونځې د ANP په اړه د ولس نظر نه ښه کوي.  د کورنیو چارو وزارت د افغان ملي پولیسو په خپله 
نوې ستراتیژۍ کې د دې ځواک داسې ګڼ شمېر اړخونه پېژندلي چې دې ته زیان رسوي: نظامي چلند، کوم چې 
ولس تهدیدوي؛ اتنیکي او جنسي بې توازنۍ، کوم چې خلکو سره د اړیکو پرمختیا درولى شي؛ د یاغیتوب ضد 
عملیاتو لپاره د روایتي پولیسو د فعالیتونو هېرول؛ او د پولیسو په ځواک کې فساد.100 د دې لپاره چې ANP سره 

د ولس د اعتماد په ترالسه کولو کې مرسته وشي، د کورنیو چارو وزارت دا شپږ اهداف ټاکلي دي:101
د خلکو  لپاره  اداري خدمتونو  او  د جګړې،  امنیت، مرستې، جرمونو سره  د  لوړول چې  د ANP	  وړتیا 

غوښتنو ته په تېزۍ او ښه طریقه ځواب ووایي.
	 پولیس داسې وروزي چې د بشري حقونو او انفرادي حقوقي حقونو درناوى وکړي او د خلکو سره د اسالمي 

او افغاني ارزښتونو پر بنسټ سم چلند وکړي.
د پولیسو د ځواک دننه د ښځو لپاره مواقع جوړ کړي او په راتلونکو پنځو کلونو کې ٥،۰۰۰	  ښځې په دې 

ځواک کې واخلي.
نمایندګي  ټولنې  افغان  ټولې  د  په جوړښت کې  پولیسو د ځواک  د  بهتر کړي چې  تنوع  	 د خلکو د جذبولو 

وشي.
	 داسې یو بې طرفه سیسټم معرفي کړي چې د پولیسو د احتساب او عامه مسلو په اړه نظارت کوي.

يادونه: په نورو ماهرانه روزنو کې شاملې دي د تشريفاتو يونټ، د افغانستان د ملکي نظم ملي پوليس، روزونکى روزل (T3)، طبي، پرمختللى 8، 
محافظ ټريننګ، ښځينه استخبارات، ښځينه بنسټيز، او وسلې.

سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\1\2010.
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	 د پولیسو د ځواک دننه د مخدره موادو د استعمال په وړاندې مبارزه وشي.

 ،NTM-A/CSTC-A ،لدې امله چې د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد په لوړه کچه موجود دى
د اروپایي اتحادیې د پولیسو او د کورنیو چارو د وزارت سره په همکارۍ، یوه د پالن جوړونې ډله جوړه 
کړې ده چې د معیاري رهبرۍ او د مسلکي پرمختیا چیلنجونه حل کړي او فساد سره د مبارزې الرې وپېژني. 
او ترفیع یو داسې مقابلتي  انتخاب  NTM-A/CSTC-A د کورنیو چارو د وزارت سره کار کوي څو د 

پروسه جوړه کړي چې شفافه او د کار پر بنسټ وي څو د منصب په جیګولو کې فساد کم کړي.102

د افغان ملي پولیسو روزنه
د جنوري ۱ نه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰، د ANP د روزنیزو سازمانونو څخه ۴٩۰٨ سرتېري فارغ شوي دي، 
چې دا د تېرې درې میاشتنۍ څخه %۱۴.۵ زیاتوالى دى. د دې درې میاشتنۍ د پاى سره سم، ۲،٧٦۱ تنه د 
ANP پرسونل په روزنه کې دى.  تر ټولو زیاته شمېره د سرحد د تمرکزي پرمختیا څخه فارغ شوي، لکه چې 

په انځور ۳.۲۳ کې ښودل شوي.103 
د دې درې میاشتنۍ پر مهال فارغان په ډېر زیات شمېر والیتونو کې ټاکل شوي وو:  په دې درې میاشتنۍ 
کې په ۲٧ کې، لکه چې په انځور ۳.۲٤ کې ښودل شوي، په پرتله د ٧ په تېره درې میاشتنۍ کې.  تر ټولو زیات 

شمېر فارغان په کابل کې ټاکل شوي وو.104
د دې درې میاشتنۍ پر مهال، د ANP د روزنې پروګرام د تنازعې موضوع وه.  د بهرنیو چارو او دفاع 
دې  د  دفاع وزارت  د  پروګرام  پولیسو  ملکي  د  د وزارت  بهرنیو چارو  د  وموندله چې  پلټنې  ګډې  وزارتونو 
غوښتنو سره سم نه دى چې یو داسې پولیس ځواک وروزي چې د یاغیتوب سره مقابله وکړاى شي. نتیجتًا، د 
بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په دې موافقه وکړه چې دفاع وزارت د ANP د روزنې د اساسي پروګرام 
قراردادي مسوولیت په غاړه واخلي.  دې پلټنې سپارښتنه وکړه چې د CSTC-A د قوماندې جنرال د روزنې 
لپاره په واضح ډول تعریف شوې غوښتنې وټاکي، او همداراز د قراردادي د نظارت اغېزمن پروسیجرونه تطبیق 

کړي.105
د ANP د پرمختیا لپاره د قوماندې د جوړښت په اړه، دې پلټنې دا نتیجه راوویستله چې ANCOP د روزنې 
لپاره د DoS اوسنى قرارداد DoD ته اجازه نه ورکوي چې په هېواد کې د امنیتي وضعې د بدلېدو سره سم 
د روزنې په چارو کې سمدستي بدلونونه راولي، چې لدې امله د دې ځواک په تېزۍ سره د نویو حاالتو سره 
برابرېدل محدودي.106 د اوسني سیسټم الندې، DoD باید په روزنه کې د بدلونونو په اړه د مخدره موادو او د 
قانون د تنفیذ د چارو د نړیوالې بیورو )INL( سره په ارتباط کې وي، چې د روزنې تازه شرایط ۱۲۰ ورځې 
)څلور میاشتې( د هغوى له تطبیقېدو وړاندې ورکوي.  خو INL د DoS\DoD پلټونکو ته وویل چې دا تطبیقېدل 

په اصل کې شپږ میاشتې نیسي.107 
ANP نه د پرسونل وتل هم یو چیلنج دى، د ایساف له مخې د دې کچه ۲٥% ده.  په ANCOP کې د 
پرسونل د وتلو شرحه تر ټولو زیاته ده، د ٦٧% په کچه، باوجود د دې حقیقت چې ANCOP  د ANP دننه تر 
NTM-A/ ،نه د وتلو مخه ونیسي ANP ټولو ښه روزل شوى او زیات تعلیمیافته ځواک دى.  د دې لپاره چې
CSTC-A پالن لري چې په مى ۲۰۱۰ کې یو دوره لرونکى پروګرام پېل کړي کوم چې به د ارام داسې موده 
لري چې د ANCOP پرسونل پکې نور د زده کړې او تعلیمي روزنې ترسره کولى شي، او رخصتي اخیستلى 
شي.108 د کورنیو چارو وزارت هم د دې ستونځې د کمولو لپاره کار کوي؛ دې دا هدف ټاکلى چې تر ۲۰۱٥ 

۳.۲۴ انځور

يادونه: د ورکړل شوې ډاټا نه د افغان ملي پوليسو د 272 د ټاکنو په معلومولو 
ونه توانېدو.

سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 
.2010\1\4
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پورې د وظیفې د پرېښودو کلنۍ شرحه تر ۲۰% هم کمه کړي. یو ورسره تړلى هدف تر همدغې مودې د نوي 
پرسونل د دایم ساتلو شرحه ٦۰% ته لوړول دي.109

د هغې روزنې د عمومي معیار د بهترولو لپاره چې د ANP پرسونل یې ترالسه کوي، د کورنیو چارو وزارت 
او ناټو د افغان پولیسو د روزنې ټیمونه )APTTs( جوړوي چې د ۲۰۱۲ تر پېله به په ټولو والیتونو کې وي. 
د APTTs عمله هغه افغان روزونکي دي چې د ایساف د پولیسو د فعالیتي سرپرست او د ارتباط د ټیمونو او د 
سرپرستۍ د ټیمونو سره یو ځاى کار کوي چې د روزنو الس ته راوړل او پرمختیایي ظرفیت هغو ولسوالیو ته 
وغځوي په کومو کې چې روزنیزه مرسته نه وي.  APPTs د یو افسر، دوو واړه ظابطانو )NCO(، او د یو 
ملکي تعلیمي روزونکي نه جوړ وي. دا ټیمونه د پولیسي روزنې، تعلیمي روزنې، سرپرستۍ، ادارې )پرسونل کې 
NTM-A/  110.د مخدره موادو ازموینه او احتساب، وسلو، او حقونو(، او فساد ضد روزنو مسوولیت په غاړه لري
CSTC-A داسې الرې ګوري چې غیر دولتي سازمانونه په دې وتوانوي چې ANP ته په بشري حقونو او 
ټولنیزو اړیکو کې روزنې برابرې کړي.111 د APTT روزونکي به فساد ضد چارواکیو په توګه هم کار کوي او 
که ضرورت شي نو د ANP یونټونو ته به په سمدستي کار ته هم ورځي. اAPTT به د کورنیو چارو د وزارت 

دننه د خپلواکو چارواکیو په توګه کار کوي، او د روزنې او زده کړې مرستیال رییس ته به راپور ورکوي.112
د روزنې په معیار کې د بهتریو سره سره، د کورنیو چارو وزارت غواړي د ANP روزنه زیاته یونیفورمي 
 DoD او تسلسلي کړي، او د جذب او روزنې لپاره د مرکزي قوماندې او کنټرول د نشتوالي ستونځه حل کړي. د
له مخې، د کورنیو چارو وزارت په جنوري ۲۰۱۰ کې د ANP د جلب قومانده جوړه کړه چې د دې هدف په 
الس ته راوړلو کې مرسته وکړي. دا نوې قومانده به په ټول ANP کې د جلب و جذب تګالرې مربوطې او 
راغونډې کړي. د دې عمله به ۲٦۳ جلبوونکي وي، چې په ټولو ۳٤ والیتونو کې به کار کوي، او د جلب و جذب 

فعالیتونه به نېغ په نېغه د کورنیو چارو د وزارت د مرکز سره انسجاموي.113

په افغان ملي پوليسو کې ښځي
په ANP کې جنسي برابري ترالسه کول ال هم یو چیلنج دى. د کورنیو چارو وزارت دا هدف ټاکلى چې په 
 ANP ،راتلونکیو پنځو کلونو کې ٥۰۰۰ ښځینه افسرانې په کار وګوماري.114 د فبروري ۲۱، ۲۰۱۰ سره سم
٩٤٤ ښځینه پرسونل درلود، چې دا د دې ځواک ۱% دى. ښځې پکې الندې چوکۍ لري:  ۱۰٨ افسرانې، ۳٦٤ 

ظابطانې )NCO(، ۲۳٧ د ګزمې افسرانې، او ۲۳٥ ملکي مامورینې.115 
نولس تنه ښځې د مارچ ۲۰۱۰ په ۱۱مه د افسر د چوکۍ لپاره د کابل د پولیسو په ملي اکادمۍ کې د اتو 
اونیو د بنسټیز کورس )بنسټیز-٨( څخه فارغې شوې. دا د ښځینه افسرانو د روزنې شپږمه دوره وه؛ لومړنۍ 
دوره د ۲۰۰٨ په اکتوبر کې پېل شوه. د مارچ ۱۱ فارغانو په ګډون، ۱٥۰ ښځینه افسرانو د بنسټیز-٨ پروګرام 

څخه فراغت اخیستى.116
د ANP د روزنې په اړه د DoS\DoD پلټنې سپارښتنه وکړه چې CSTC-A او INL دې هغه سرچینې 
زیاتې کړي چې دوى د ښځینه پولیسو د ځواک د جوړولو لپاره وقف کړې دي.  د ښځو جلب و جذب او په وظیفه 

ساتل د ډېرو خنډونو سره مخ دي.117
	 په افغانستان کې ډېرې ښځې بې سواده دي او یا لیک لوست نشي کولى

	 مذهبي او کولتوري ممانعتونه په ټولنه کې د ښځو رول ټاکي. 
	 د ښځو نه تمه کېږي چې روایتي رول ترسره کړي، لکه د کور یا پخلنځي کارونه کول، د ماشوم پالنه، او 

بنسټیز انتظامي کارونه. 
	 ښځې د تګ راتګ هغه ازادي نه لري چې د هغو ورځنیو مسوولیتونو د سر ته رسولو لپاره ضروري ده چې 
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د پولیسو د کار سره اړوند وي، لکه موټرې چلول او له ماښامه وروسته کار کول.
	 په ټولنه کې د ښځو رول – کوم چې د فامیل د نارینه غړو، قومي مشرانو، او مالیانو لخوا ټاکل کېږي – 

عمومًا ډېر محدود وي.
	 د پولیسو په ځواک کې د ښځو د کار د مفکورې سره د ټولو افغانانو لخوا بشپړه مرسته نه کېږي.

	 د ماشوم د پالنې ترالسه کول او ورسره تړلې اسانتیاوې محدودې دي.
	  روزنه د یوې ښځې نه غوښتنه کوي چې شپه د خپل فامیل څخه لیرې په روزنیز مرکز کې تېره کړي، 

چې دا د کولتوري توقعاتو خالف خبره ده. 
د ښځو لپاره د کار مناسب موقعیتونه باید وپېژندل شي، او دغه باید د ANP	  د سیمییز قوماندان لخوا منل 

شوي وي.  ټول قوماندانان دې ته لېواله نه وي چې په خپل یونټ کې ښځې ومني.

 ANP جنسي برابري ترالسه کول به تش د ښځینه پرسونل د شمېر د زیاتولو څخه زیات څه وغواړي.  د
ټول پرسونل ته به د جنس سره تړلیو مسلو په اړه روزنه ورکول کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت له مخې، د 

ANP زیاتره پرسونل به تر دسمبر ۲۰۱۰ دا روزنه بشپړې کړي.118

د افغان ملي پولیسو انفراسټرکچر
 ۲٥۰ انفراسټرکچر  د  چې  ورکړى  راپور   NTM-A/CSTC-A سم،  سره   ۲۰۱۰  ،۳۱ مارچ  د 

د افغان ملي پوليسو ښځينه زده کوونکې د کابل په نظامي روزنیز مرکز کې په تاکتیکي تمرین کې برخه اخلي. د اتو اونیو د دې 
بنسټیز کورس پر مهال، زده کوونکې د افغانستان د قوانینو، بشري حقونو، او د لومړي ځواب ویلو د مسوولیتونو په اړه زده کړه 

کوي. دوى د تاکتیکونو، سرک د غاړې ماینونو، کشف، استخباراتي معلوماتو راغونډولو، د ملکي ګډوډۍ د سمبالولو، او د ویشتلو د 
تخنیکونو په اړه هم روزنه ترالسه کوي. )د متحده ایاالتو د هوایي

ځواکونو انځور، سارا براون(

ANP داسې ١٣١ چوکۍ جوړې کړې دي چې بايد 
په ښځينه افسرانو ډکې کړاى شي:

د شکايتونو مرستياله افسره )١ افسره(   •
د پالن جوړونې مرستياله افسره )١ افسره(   •

د تليفوني مرکز چلوونکې )٧ ملکيانې(   •
د جنس د چارو مشره )١ افسره(   •

د مخابراتو او بېدارۍ    • 
افسره )١ افسره(

د شکايتونو مرستياله افسره )١ ملکي(   •
د مشرې مرستياله او د جنس سپروايزره    • 

)٦ افسرانې(
 )NCO ۵( د کورني سپرلۍ افسره   •

د فاميلي ځواب د يونټ مشره    • 
)٣٧ افسرانې( 

د فاميلي ځواب د يونټ څيړونکي    • 
 )NCO ٣٧(

د جنس د حقونو څېړونکې )٦ افسرانې(   •
د نړيوال سامان افسره    • 

)٣ NCO، ٣ افسرانې(
د څارنې او ارزونې افسره    • 

)١ افسره(
د څارنې او څېړنې د ټيم غړې )١ ملکي(   •

د پالن جوړونې افسره )١ افسره(   •
د تحقيق افسره )١ افسره(   •

)NCO د سکواډ کنټرولره )١٨   •
سرچینه: NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰.  
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ټولو  تر  قراردادونو  دې  د  وو؛  کې  میاشتنۍ  درې  تېره  په  چې  دي  هماغومره  دا  دي،  فعال  قراردادونه 
ده.  کې  لویدیځ  په  یې  پروژه  یوه  یواځې  چې  ده،  لپاره  پروژو  د  کې  سیمه  مرکزي  په  شمېره  زیاته 
په  چې  وه  شوې  ټاکل  درلود  ارزښت  ډالر  ملیونه   ۱٤۰.۲ یې  ډول  مجموعي  په  چې  قراردادونه  اویا  شپږ 
یې ډول  مجموعي  په  چې  قراردادونه   ۱۳ کې،  میاشتنۍ  درې  دې  په  شي.  بشپړې  کې  میاشتنۍ  درې   دې 
 ۱٧.۰ ملیونه ډالر ارزښت درلود فسخ کړاى شوې – ۱۰ د امنیتي وضعې له امله او ۳ د ځمکې د شخړو له 

امله.  دوه نوي قراردادونه چې د ۲.٦ ملیونه ډالر وو ورکړل شول.119

د افغان ملي پولیسو تجهیزات
د NTM-A/CSTC-A له مخې، د جنوري ۱ نه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې، ANP د ۵۴٩ راډیوګانې، 
۴٧٨ موټرې، او ۲۴۰وسلې په کار اچولي )وګورئ انځور ۳.۲۵(. د موټرچلوونکیو دوامي روزنه د دې 
توان ورکوي چې نورې موټرې په کار واچوي. NTM-A/CSTC-A تمه لري چې په راتلونکو اوو میاشتو 

کې هره میاشت د ANP لپاره اوسط ۲٥۰ موټرې ترالسه کړي.120
NTM-A/ یواځینۍ وسلې چې د دې درې میاشتنۍ پر مهال ترالسه شوې وې پي کى ماشینګڼي وې.  د
CSTC-A له مخې، د راتلونکي لپاره د پالن شویو وسلو په شمېره کې ډېر غټ بدلون و – په تېره درې میاشتنۍ 
کې د ۲٤٤٨ قلمه څخه په دې درې میاشتنۍ کې تر هیڅ. د ترالسه شویو وسلو شمېره هم په دې درې میاشتنۍ کې 
کمه شوه، ۱۰۱٧ قلمه د تېرې میاشتنۍ څخه کمې. د NTM-A/CSTC-A له مخې، د دې کمي هدف دا و چې د 

کورنیو چارو وزارت وهڅوي څو د وسلو د زیاتوالي زیات احتساب تطبیق او نافذ کړي.121 
تر ټولو غټ زیاتوالى چې د ترالسه شویو تجهیزاتو په لړ کې راغلى و د راډیوګانو په شمېره کې و – نږدې 

٤٩۰۰ په دې درې میاشتنۍ کې، په پرتله د تېرې درې میاشتنۍ د هیڅ.122 

د ملي پولیسو تلفات
 ۴٧۶ پولیسو  ملي  پورې   ۲۰۱۰  ،۳۱ مارچ  تر  نه   ۲۰۰٩  ،۲٨ دسمبر  د  مخې،  له   IJC د 
تلفات لیدلي: ۳۱٩ تنه پرسونل په جګړه کې ټپیان شوي وو، او ۱۵٧ په جګړه کې وژل شوي وو. د تلفاتو اندازه 
د تېرې درې میاشتنۍ په نسبت تر ٨۰% زیاته لوړه شوې. زیات تلفات په هلمند، کندهار، او خوست کې وو، لکه 

چې په انځور ۳.۲٦ کې ښودل شوي.123

سرچينه: NTM-A/CSTC-A، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\1\2010.
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منیت ا

د DoS\DoD د پلټنې له مخې، د پرسونل اوسط شمېره چې په هره میاشت کې وژل شوي په تېرو څلورو 
کلونو کې په تېزۍ سره زیاته شوې. پلټونکي په دې نتیجه رسېدلي چې د ANP پرسونل د جګړې پراخه وړتیاو، 
ال زیات روزنیز ظرفیت، او د پولیسو ال زیاتو ښوونکیو ټیمونو ته اړتیا لري چې د ANP نویو ځواکونو ته 

وده ورکړي.124
د کورنیو چارو د وزارت له مخې، د ANP د تلفاتو د لوړې شمېرې دلیل د ترورستانو هغه بریدونه کېداى 
 ANP وي. دا ځکه راپېښېږي چې د ANP په نسبت پر  ANA شي چې تمرکز یې ارادتًا د ایتالفي ځواکونو یا
پرسونل عمومًا په کوچنیو ډلو کې ګزمه کوي، د ګزمو الرې یې په اسانۍ معلومېداى شي، او بریدونو ته د هغې 
تېزۍ په قوت ځواب نشي ورکولى لکه یو نظامي ځواک چې یې کولى شي. د دې بریدونو شمېره لوړه شوې 
ده.  د ANP ډېر پرسونل په داسې بریدونو کې د ورته رسېدلو ټپونو له امله مري، چې المل یې د طبي مهارت 
او د پېښې ځاى نه د انتقالولو د ظرفیت کمى دى.125 د کورنیو چارو وزارت غواړي د تلفاتو دا لوړه شمېره له 

الندې څو الرو کمه کړي:126 
	 د حفاظتي تدابیرو بهترول

	 حفاظتي موټرې ورکول
	 د استخباراتو په رهبرۍ عملیات پلي کول

	 په لیرې موقعیتونو کې د ضعیفو یونټونو د ځاى پر ځاى کولو څخه ځان ساتل
	 تاکتیکي روزنه پراخول

	 د والیت او ولسوالۍ په کچه د تېز غبرګون د ځواکونو بهترول
	 د سرک د غاړې د ماینونو د مقابلې وړتیاوې زیاتول

طبي مرستې ته السرسى بهترول	 

د غير قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي مرستې الیحه حکومتدارۍ، سولې، او ثبات ته ترجیح ورکوي. د دې الیحې دوه مهم 
اړخونه د غیر قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول او په ملي او والیتي کچه د ادارو پیاوړي کول دي.  د غیر 
قانوني ډلو د بې وسلې کولو )ډایاګ( پروژه په ۲۰۰٥ کې پېل شوې وه چې د هغو غیر قانوني وسله والو ډلو چې 

هېواد یې بې ثباته کړى و نېغ په نېغه په بې وسلې کولو سره د افغان دولت مرسته وکړي.127
د دې خبرې د یقیني کولو لپاره چې بې وسلې شوې ډلې بې وسلې پاتې شي، د ډایاګ سمییز دفترونه او 
سیمییزې امنیتي ادارې په پرله پسې توګه د پخوانیو قوماندانانو او د هغوى د یونټونو نظارت کوي. شپږ میاشتې 
وروسته له هغې چې یوه ډله تابع ګڼل شوې وي، د ډایاګ د نظارت او جاجونې یوه ډله یوه پس له اطاعته سروى 
ترسره کوي، کومه چې د امنیت، حکومتدارۍ، او دولت لپاره د عامه مالتړ په اړه د سیمییزو خلکو څخه سروى 
کول وي څو په یوه داسې سیمه کې په چاپېریال ځان وپوهول شي کومه چې مخکې د غیر قانوني وسله والو 
ډلو په قبضه کې وه. یوه بله طریقه د پخوانیو غیر قانوني وسله والو ډلو د نظارت د ډایاګ د سیمییزو دفترونو 
د منیجرانو، والیانو، د ډایاګ د والیتي کواردیناتورانو، او امنیتي ادارو سره د دوى په اړه د معلوماتو عادي 

تبادله ده.128
برسېره پر بې وسلې کولو او نظارت، د ډایاګ په چارو کې د عامه معلوماتو فعالیتونه هم شامل وي.  د عامه 
معلوماتو یونټ د سولې او بې وسلې کولو په اړه د عامه خدمت اعالنونه جوړوي، په کومو کې چې د ملي شورا 

نوموتي غړي او نور معزز خلک راښکاره کېږي. دا اعالنونه په راډیو او تلویزیون نشرېږي.129 

د ٢٠١٠ د فبرورۍ په ٢٣مه په افغانستان کې د 
ملګرو ملتونو د مرستې مشن )يوناما( راپور ورکړ 

چې د مجاهدينو اوو پخوانيو قوماندانانو خپلې وسلې 
په باميان واليت کې واليتي چارواکيو ته وسپارلې. 
دوى دا کار د دې لپاره وکړ چې د خپلې ولسوالۍ 
لپاره هغه پرمختيايي پروژې ترالسه کړي چې د 

نړيوالې ټولنې لخوا يې مرسته کېږي.

سرچینه: یوناما، مطبوعاتي اعالمیه، "پخوانیو قوماندانانو وسلې د پرمختیا لپاره 
ورکړې،" ۲\۲۳\۲۰۱۰. 
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حالت
د مارچ ۱۳، ۲۰۱۰ سره سم، ډایاګ په افغانستان کې ۱٤۰ ولسوالۍ هدف کړې وې، د کومو نه چې ٩٥ تابع ګڼل 
شوي. د بې وسلې کولو په هڅه کې، ټول اعداد و شمار چې ډایاګ راپور کړي په دې درې میاشتنۍ کې زیات 
شوي، پرته له هغه شمېر وسلو چې د ایساف لخوا له منځه وړل شوي او یا ساتل شوي، د کومو شمېر چې هماغه 

دى کوم چې تېره درې میاشتنۍ و، لکه چې په چوکاټ ۳.۳ کې ښودل شوي.130
د دسمبر ۱٩، ۲۰۰٩ څخه تر مارچ ۱۳، ۲۰۱۰ پورې، د ډایاګ امنیتي ځواکونو ۱٥ غیر قانوني وسله والې 
ډلې منحل کړې، چې د دې ټوله شمېره یې ٧۰٤ ته ورسوله. ډایاګ هغه دولتي چارواکي هم هدف ګرځوي چې 
د غیر قانوني وسله والو ډلو سره ارتباط لري. د داسې ٧۲ چارواکیو څخه، ۳٤ تابع اعالن شوي، او ۳۳ د خپلو 
چوکیو څخه لیرې کړاى شوي دي.  امنیتي ځواکونه د ډایاګ لخوا ټول شوي مهمات د له منځه وړلو لپاره جمع 
کوي.  د مارچ ۱۳، ۲۰۱۰ سره سم، ډایاګ راپور ورکړى چې ۳۰،٩٩۲ میټرک ټنه مهمات غونډ شوي دي. له 

کاره لویدلي مهمات له منځه وړل کېږي.131

امنیتي عملیات
ANSF د غیر قانوني وسله والو ډلو په بې وسلې کولو کې برخه اخلي. د افغان ملي پولیسو ستراتیژي وایي چې 
 ANP به د غیر قانوني ډلو او نامسووله افرادو څخه وسلې او مهمات غونډ کړي. دا همداراز وایي چې ANP
به د استخباراتو په رهبرۍ عملیاتو ترسره کولو ته دوام ورکړي او د غیر قانوني وسله والو ډلو د منحل کولو 

لپاره پروګرامونه په الره واچوي.132

ننگونې 
د ډایاګ پروګرام د تطبیق په لړ کې په دې درې میاشتنۍ کې هم د یو شمېر ننګونو سره مخ و. په ډېرو والیتونو 
کې، خرابه امنیتي وضعه د ډایاګ د پروګرامونو مخه نیسي؛ په ځینو سیمو کې، د ډایاګ سره تړلې ټولې هڅې 

ممنوعې دي.  دې نورو فاکتورونو دا هڅې ګرانې کړې دي:
	 په درز کې د وسلو قاچاق 

	 د غیر قانوني وسله والو ډلو په اړه محدود معلومات
	 د بې وسلې کولو د تنفیذ لپاره د والیت او ولسوالیو په کچه ضعیفه دولتداري

	 ډایاګ سره په سیاسي ژمنتیا کې کمى زیاتى 

چوکاټ ۳.۳

د بې وسلې کولو معيارونه، درې مياشتې-په درې مياشتې پرتله 

سرچينه
د وسلو شمېره، 
د وسلو شمېره، ٣\١٣\١٢٢٠١٠\١٩\٢٠٠٩

45,83047,359د ډایاګ لخوا راغونډې شوې وسلې
11,81512,419د ملي امنیتي ادارو لخوا راغونډې شوې\نیول شوې وسلې

18,91620,364انفرادي وسلې چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ثبت شوي
16,92720,504د شخصي امنیتي شرکتونو ثبت شوې وسلې

14,00014,000د ایساف لخوا له منځه وړل شوې یا ساتل شوې وسلې، اټکل شوې
107,533114,646د افغان دولت د کنټرول الندې وسلې

سرچینې: یوناما، "د ډایاګ د تطبیقولو د پرمختګ راپور،" ۳\۱۳\۲۰۱۰؛ د بهرنیو چارو وزارت، سیګار ته د معلوماتو د پوښتنې ځواب، ۱\٦\۲۰۱۰.  

له عملياتو وروسته د ياغيانو تجهيزات او د مخدره موادو 
یوه ذخیره موندل شوې. غیر قانوني وسله والې ډلې د هېواد 

امنیت ته ګواښ دى. )د برتانیې د دفاع د وزارت انځور(
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برسېره پر دې، د وسلو د سمبالښت یو مناسب سیسټم نشته: د دولت لخوا ورکړل شویو او په شخصي توګه لرونکو 
وسلو کوم مرکزي ډاټابیس نشته. د دې خراب نظارت له امله، په ډېرو پېښو کې ډایاګ د غیر قانوني وسله والو 
ډلو څخه داسې وسلې ترالسه کړي چې د دولت لخوا ورکړل شوي. برسېره پر دې، د ملګرو ملتونو د پرمختیایي 
پروګرام له مخې، د امنیتي ادارو – داسې لکه د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، او د ملي امنیت ریاست 

– ترمنځ د هغو معلوماتو په اړه د اړیکو د بهترۍ امکان شته چې د ډایاګ په هڅو کې مرسته کوي.133

د سرک د غاړې ماينونه
د DoD له مخې، د سرک د غاړې د ماینونو په شمېره کې د پام وړ زیاتوالى راغلى، او ورسره د امریکایي 
تلفاتو په شمېره کې هم. د سرک د غاړې ماینونو ته د ماتې ورکولو ګډ سازمان معلومه کړې چې په افغانستان 
کې د سرک د غاړې زیاتره ماینونه په کورونو کې جوړ شوي. طالب یاغیان هم د دې پرواه نه کوي چې برید 
په چا کوي، چې لدې امله د ملکي تلفاتو شمېره ایتالفي او افغان ځواکونو له هغو تلفاتو ډېره زیاته ده چې په دې 

ماینونو کې مړه کېږي134 

حالت
IJC راپور ورکړى چې د دسمبر ۲٨، ۲۰۰٩ څخه تر مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ پورې د ایتالفي ځواکونو یا نړیوالو 
ملکي اهدافو خالف د سرک د غاړې ۱۰۲۱ بریدونه ترسره شوي؛ چې تقریبًا نیم یې په هلمند کې وو.135 دا د 
سرک د غاړې د ماینونو په هغو ٨۳٦ بریدونو کې د پام وړ زیاتوالى دى چې په تېره درې میاشتنۍ کې راپور 

شوي وو.136 

امنیتي عملیات
ماینونه   ۱٤۰۰ غاړې  د  سرک  د  ځواکونو  ایتالفي  او   ANSF کې  میاشتنۍ  درې  دې  په  مخې،  له   IJC د 
موندلي.137 د سرک د غاړې ماینونو د هغې خطرې تر ټولو غټه برخه تشکیلوي چې ANSF او ایتالفي ځواکونه 
ورسره مخ دي.  د دې خطرې په ځواب کې، DoD داسې پروګرامونو ته ادامه ورکوي چې د سرک د غاړې 

ماینونو اغېز کم کړي:138
	 د الې د چاودولو د اغېز کمول، په ګډون د بهترو موټرو او د شخصي تحفظ د بهترو سامانونو

	 د سرک په غاړه ایښودل شویو ماینونو په معلومولو او پېژندلو کې بهتري
	 د مقابلتي تدابیرو په کارولو د سرک د غاړې د ماینونو د چاودولو مخنیوى

	 د سرک د غاړې د ماینونو د جوړولو او ویش د شبکو پېژندل او په نښه کول، په ګډون د مالي شبکو
	 د پرسونل لپاره بهتر ټریننګ

ایساف ANA لپاره د سرک د غاړې د ماینونو د مقابلې ټریننګ ترسره کوي. د مارچ په ۲۰۱۰ په ۲مه، په 
یوه غونډه کې د ۲۰٥م قول اردو د سرک د پاکولو د شرکت د ٧۰ تنو غړیو د فراغت په درناوي کې جوړه شوه.  
دې فارغانو ته د ماینونو په لیرې کولو، د سرک د غاړې د ماینونو د مقابلې په تدابیرو، او د الرو د پاکولو په 
نورو مهارتونو کې د شپږو میاشتو کورس ورکړل شو. د ایساف له مخې، د ۲۰٥م قول اردو د الرو د پاکولو 

غونډ به په کندهار کې د ایساف ځواکونو د تهور هدف ځواک سره یوه فعالیتي ملګرتیا پېل کړي.139
ایتالفي ځواکونه د سرک د غاړې د ماینونو خالف جګړه کې د یو داسې پروګرام له الرې هم مرسته کوي په کوم کې چې د 

د مارچ ٢٠١٠ په ١٠مه، د ANSF يونټونو، چې 
د ايساف نه په خپلواکۍ سره کار کوي، په کابل کې 

د وسلو يوه ستره زېرمه وموندله. په دې زېرمه 
کې تر ١٠٠٠ زيات د ريموټ کنټرول يونټونو سره 
چاودوونکي او ٧٠٠ کيلوګرامه چاودېدونکي شامل 
وو، چې د سرک د غاړې د ٢٨ ماينونو د جوړولو 

لپاره کافي وو. دوه ياغيان دې وسلو سره د هغوى د 
تړاو له امله نيول شوي وو.

سرچینه: ایساف، مطبوعاتي اعالمیه، "افغان ملي امنیتي ځواکونو په کابل کې د وسلو 
مهمه زېرمه راوویستله،" ۳\۱۱\۲۰۱۰. 
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منیت ا

 متحده ایاالتو د سمندرې ځواکونو روزل شوي سپي د دې لپاره کاروي چې د سرک د غاړې ماینونه معلوم کړي او د هغوى 
ځایونه وښیي. د دې پروګرام د روزنیزو غونډو تمرکز سپو او د هغوى سمبالوونکو په دې ښودلو وي چې څرنګه 

په بهتر ډول د سرک د غاړې ماینونه او هغه مواد چې پکې کارول کېږي وپېژني.140

ننگونې 
الملونه  زیات  زیاتوالي  وړ  پام  د  کې  بریدونو  په  ماینونو  د  غاړې  د  سرک  د  چې  ورکړى  راپور   DoD 

الندې فاکتورونه دي:141
	  په تاکتیکونو، تخنیکونو او داسې پروسیجرونو کې پرمختګونه لکه د مختلفو موادو کارول، غټې چاودنې 

جوړول، او د ماینونو معلومول زیات مشکلول
	 مهارت ته د انټرنېټ له الرې السرسى

	 د ماینونو جمع کول

د ناچاودېدلو موادو ليرې کول
ملګرو  د  میتره جوړوي.142  اټکاًل ٦٦٥ مربع  افغانستان  د  تقریبًا ٦٤۳٤ خطرناکې سیمې  له مخې،   DoS د
ملتونو د سرمنشي له مخې، په دې سیمو کې تر ۲۱٥۰ زیاتې افغان کورنۍ نېغ په نېغه د ناچاودېدلو توکو څخه 
اغېزمنې شوې دي.  د DoS له مخې، ناچاودېدلي توکي هره میاشت اوسط ٤۰ تلفات رامنځته کوي، چې زیاتره 
یې ماشومان وي. ناچاودېدلي توکي د ژوند د وسیلو د چارو مخه هم نیسي، زراعتي ځمکې، د اوبو سرچینو، 
هم  اوس  سیمې  نوې خطرناکې  کېږي.  خنډ  کې  په الر  د السرسي  ته  اسانتیاو  تعلیمي  او  اسانتیاو،  روغتیایي 

راښکاره کولى شي.143
ملګري ملتونه په افغانستان کې د ماینونو د اقدام د انسجام د مرکز )MACCA( له الرې د ماینونو د لیرې 
کولو هڅې رهبري کوي. د ټولنې پر بنسټ د ماینونو د لیرې کولو هڅې هم کارول کېږي.  د ټولنې پر بنسټ د 
ماینونو د لیرې کولو )CBD( پروګرام په محلي توګه داسې کاري ځواک نیسي چې د کومې افغان موسسې لخوا 
جذب شوي، روزل شوي، او په کار اخیستل شوي وي، کوم چې د عملیاتو د ټولو اړخونو نظارت کوي.  د مارچ 
۳۱، ۲۰۱۰ سره سم، DoS د CBD پروګرامونو ته په هلمند، کندهار، او کونړ والیتونو کې مرستې ورکوي. د 
هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې هڅې د DoS او په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت لپاره د ځانګړې عالقمندۍ 
وړ دي ځکه چې دا د یاغیتوب ضد ستراتیژۍ د قالب، تصفیه، تحکیم، تعمیر د پړاوونو یو نمونه عنصر دی. په 
نوزاد کې، ماین لیرې کوونکي د تحیکم په پړاو کې د جګړې له پاى ته رسېدو سمدستي وروسته راورسېدل، او 

خلکو سره یې کورونو ته په ستنېدو کې مرسته وکړه.144
د راتلونکو ۱۲ نه تر ۱٨ میاشتو )د اپریل ۲۰۱۰ څخه(، DoS او مرستیال سازمانونه به وغواړي چې د 
CBD فعالیتونه پراخ کړي او په والیتي کچه په پروژو کې د ملکي-نظامي-افغان دولت همکاري بهتره کړي. 
دوى به همداراز د افغان دولت د ماینونو د پاکولو د ریاست د ظرفیت د لوړولو مواقع هم وګوري، کوم چې متوقع 

ده چې په ۲۰۱۳ کې د ماینونو د لیرې کولو د پروګرام سمبالښت له ملګرو ملتونو څخه واخلي.145

حالت
د ملګرو ملتونو له مخې، په جنوري او فبروري ۲۰۱۰ کې، MACCA ۱٧۲٧ پرسونل ضد ماینونه، ۱۳٥ 
ټانک ضد ماینونه، او ۱۱۰،۱٩٤ د جګړې پاتې چاودېدونکي مواد لیرې کړي. په افغانستان کې په ماینونو د 

له ١٩٨٨ راهيسې، د ماينونو د ليرې کولو ادارې 
په افغانستان کې په پرله پسې توګه فعاليت کوي. له 

١٩٩٣ راهيسې، د متحده اياالتو حکومت د ماينونو د 
ليرې کولو د هڅې د مرستې لپاره ١٢٥ مليونه ډالر 
ورکړي دي.  دا په دې کال کې د ٣٥ مليونه ډالرو 

د ورکولو پالن لري، چې د ٣٠٠٠ نه زياتو افغانانو 
لپاره به وظيفې پېدا کړي. 

سرچینه: DoS، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\۱\۲۰۱۰؛ په کابل کې د 
متحده ایاالتو سفارت، "د ماینونو په وړاندې د اقدام د نړیوالې ورځې پر مهال د متحده 

ایاالتو د سفیر ایکنبري خبرې،" ٤\۳\۲۰۱۰.   

د ملي اردو يو سرتيری د یوې الرې د پاکولو د مشن پر 
 مهال 

اوسپنیز ماین پاکوونکى کاروي.  ملګري ملتونه د دې لپاره 
روزنیزه مرسته برابروي چې د پنځو سیمییزو قوماندو څخه 
په هره یوه کې د الرو د پاکولو وړتیاوو ته وده ورکړي. )د 

NTM-A/CSTC-A انځور(
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لړل شوې سیمې کچه ۳٩% کمولو کې مرسته وکړه. نهه ویشت ځایونه د ماینونو او نورو ناچاودېدلو موادو 
نه پاک کړاى شوي. د دغو دوو میاشتو پر مهال، MACCA او د ماینونو د لیرې کولو په هڅه کې یې نورو 
شریکوالو ٦۱،۰٩٩ ښځو او انجونو او ٨٧،٥۱٨ سړو او هلکانو ته په ټول هېواد کې د ماینونو د خطرو په اړه 
زده کړې وکړې.146 د همدې مودې پر مهال، د ماینونو د ٧٤ پېښو راپور ورکړاى شوى و؛ چې هره پېښه د یو 

جال تن په اړه وه.147
له ۱٩٩۳ راهیسې، د ناچاودېدلو توکیو په لیرې کولو کې د DoS د بودیجو شریکوالو تر ۱٦۰ ملیونه مربع 
میتره څخه زیاته ځمکه پاکه کړې او شاوخوا ۳.۰٦ ملیونه ځمکني ماینونه او د جګړو نور پاتې شوني یې له 
منځه وړي دي. دې شریکوالو همداراز تر ۱۱،٥٨٥ میټرک ټنه زیات ذخیره شوي، پرېښودل شوي، په خطره 

کې، بې کاره چاودېدونکي توکي او مهمات هم له منځه وړي یا لیرې کړي دي.148 
ADU لپاره د ځاى پاکول د ماینونو د لیرې کولو یوه مهمه هڅه وه چې په دې وروستیو کې بشپړه شوې. 
د دې ځاى د تیارولو لپاره، ۱٥۰۰ ایکړه ځاى نه ماینونه لیرې کړاى شول. دا هڅه په ۲۰۰٨ کې پېل شوه او د 

ناچاودېدلو توکیو د پام وړ اندازه لیرې کول پکې شامل وو.149 

ننگونې 
د ناچاودېدلو توکیو د لیرې کولو د هڅو لپاره بودیجې پېدا کول یوه ننګونه ده.  په فبروري ۲۰۱۰ کې ملګرو 
ملتونو راپور ورکړ چې بودیجې باید زیاتې کړاى شي تر څو د ماینونو د لیرې کولو هغه اهداف الس ته راوړل 
شي چې د افغانستان د ملي پرمختیا په ستراتیژۍ کې ټاکل شوي، لکه چې د “امنیت تازه حال” په برخه کې په 
چوکاټ ۳.۱  کې ښودل شوي.  همداراز بودیجې باید په وخت ترالسه شي، د کال له پېلېدا مخکې، تر څو چارې 

په اغېزمن ډول ترسره شي.150

ايتالفي ځواکونه
د   ANSF لپاره چې د اړتیا تصدیق کړه د دې  ایتالفي ځواکونو د زیاتولو  د  لندن کنفرانس کې ګډونوالو  په 
روزنیزو اړتیاو سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مخې، ۲۱ ټیمونه چې هر یو یې د ۲۰ 
نه تر ۳۰ تنو روزونکي ولري د ANA لپاره پکار دي، او ANP داسې ۱۱٩ ټیمونو ته اړتیا لري. برسېره پر 
دې، شاوخوا ۱۳۰۰ روزونکي د دې لپاره پکار دي چې په یو اداري ظرفیت کې د افسرانو د روزنې، د وسلو 

د روزنې، او د عملې د پوهنځي او د یاغیتوب ضد اکادمۍ لپاره کار وکړي.151
ایتالفي ځواکونو په هغو ۱٥۰۰۰ ځواکونو کې د پام وړ شمېر سرتېري ورکړي وو چې په دې درې میاشتنۍ 
کې یې په هلمند کې ګډ عملیات ترسره کړل.  د مشترک عملیاتو د ایساف د سیمییزې قوماندې )جنوب( څخه خلک 

لرل، چې ځواکونه پکې د متحده ایاالتو، برتانیې، ډنمارک، ایسټونیا، او کاناډا څخه اخیستل شوي وو.152 
 په مرکزي هلمند کې له نظامي عملیاتو وروسته به داسې هڅې پېل شي چې په پاکو شویو سیمو کې د افغان 
دولت حضور قوي کړي. د دې هڅې مالتړ به د هلمند د والیتي بیا رغونې د ټیم )PRT( لخوا کېږي. د پي 
ار ټیمونو په اړه د اضافي معلوماتو لپاره، وګورئ د “حکومتداري، د قانون حاکمیت، او بشري حقونه” ضمني 

برخه.153
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

د ټولنې پر بنسټ امنيت
د  دا  نه کوي؛ خو،  ملېشو مرسته  قومي  د  افغانستان کې  په  ایاالت  متحده 
سیمییز امنیت او بیاخپلولو په هڅو کې په بېالبېلو ظرفیتونو کې ونډه لري. 
د دې دوو افغان پروګرامونو هدف د ټولنې پر بنسټ امنیت ته وده ورکول 
دي:  د سیمییزې دفاع پروګرام )LDI( او د افغان ولس د تحفظ پروګرام 
)AP3(. متحده ایاالت د افغان دولت د داسې هڅو مالتړ کوي چې د دې 
ډول په ځان متکي امنیتي ځواکونه جوړ کړي. دا همداراز د پخوانیو یاغیانو 
د بیاخپلولو لپاره د پروګرامونو د افغان دولت لخوا د جوړو کړو پروګرامونو 

مرسته هم کوي.154 

د سيمييزې دفاع پروګرام
د LDI پروګرام، چې د کلیو د شوراګانو لخوا تنظیمېږي او چلېږي، د دې 
لپاره جوړ شوى چې د کلي په کچه امنیتي ځواکونه جوړ کړي څو په داسې 
مهمو سیمو کې د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي چیرته چې د افغانستان 
مرکزي دولت او ایساف تراوسه اغېزمن کنټرول نلري. LDI د سیمییزو 
قوماندو جنوب، لویدیځ، او ختیځ کې په پنځو والیتونو کې ځایونه جوړ کړي 

دي؛ او دا اوس هم د تطبیق په لومړنیو مرحلو کې دى.155  

د افغان ولس د تحفظ ځواک
AP3 یو تجربوي پروګرام دى چې د افغان دولت لخوا په ۲۰۰٩ کې په 
وردک والیت کې پېل شو. AP3 یاغیتوب سره د مقابلې پرینسپونه قالب، 
ټولو  د  ټولنه کې  په  تعقیبوي. د AP3 پرسونل  تعمیر  او  تصفیه، تحکیم، 
اتنیکي ډلو او قومونو استازي لري. دا پروګرام د کلي د شورا سره کار کوي 
چې د ټولنې د امنیت لپاره پرسونل ونوموي.  د دې پروګرام هدف یو داسې 
په ځان پوره سیمییز ځواک جوړول او تطبیقول دي چې په مهمو مرکزونو 
او انفراسټرکچر باندې د بریدونو په مخنیوي سره د امنیتي چاپېریال د ښه 

کولو لپاره د ANSF سره ملګرتیا وکړي.156 
دى.  ځواک  امنیتي   AP3 د  )APPF( ځواک  تحفظ  د  ولس  افغان  د 
د مارچ ۳۱، ۲۰۱۰ سره سم، د APPF پالن شوي ۱۲۱۲ تنه پرسونل 
د  کېږي.  پېژندل  هم  نامه  په  "ساتونکو"  د  کوم چې  شته،  تنه  څخه۱۰۱۰ 
APPF پرسونل خپلې اونیزې روزنې او تجهیزات هم ترالسه کوي. یوه 
روزنیزه هڅه په مارچ ۲۰۱۰ کې پېل شوې وه څو د دې ځواک هدف قوت 

ترالسه کړاى شي.157 
د APPF هدف دا دى چې د انفراسټرکچر د هغو مهمو پروژو او مرکزونو 

د ٢٠١٠ د فبرورۍ په ٢٠مه، د وردک او ورسره نږدې واليتونو تر ٢٠٠ 
زيات افغانان د AP3 د کورس نه فارغ شول.  دا کورس چې د کورنيو چارو 
د وزارت لخوا پرمخ بيول کيږي، د امنيتي پوستو ساتل، د وسلو کارول، او د 
پرسونل ساتل پکې شامل دي. د فارغانو دا ټولګى په وردکو کې د دې کورس 

شپږم دى.

سرچینه: ایساف، مطبوعاتي اعالمیه، "محلي خلکو د افغان ولس د تحفظ پروګرام بشپړ کړ،" ۲\۲۳\۲۰۱۰. 

تحفظ وکړي کوم چې د نړیوالو ادارو او خصوصي سکټور د سازمانونو لخوا 
چوکۍ  ساتونکیو  د  کې  سیمو  شویو  ټاکل  ټولو  په   APPF کېږي.  کارول 
لري او تر هغې پورې خپل ځایونه د یاغیانو له خطرې ساتي تر څو چې د 
 APPF .او یا ایتالفي ځواکونو مرسته غوښتل کېداى شي ،ANP، ANA
په داسې چاپېریالونو کې د تحکیم د ځواک په توګه کارول کېداى شي چیرته 
چې ANSF او ایتالفي ځواکونو د قالب او تصفیې پړاوونه ترسره کړي وي 
او امنیت یې راوستى وي. دا ځواکونه خالص دفاعي دي او د ګرفتارۍ واک 
نلري؛ د دوى کار دا ندى او داسې روزنه نده ورکړاى شوې چې جارحانه 
عملیات ترسره کړي. APPF د ANP لپاره د ځواک د زیاتوونکي په توګه 
کار کوي؛ یو ځل چې په بشپړ ډول تطبیق شي، نو داسې امکان لري چې دا په 
سرتېرو امنیتي مسوولیتونه کم کړي، او په دې یې وتوانوي چې د نویو سیمو 
د تصفیه کولو په لور وخوځېږي. د متحده ایاالتو ځانګړي ځواکونه دا مهال د 
 ANP روزنه او سرپرستي کوي چې دا به باالخره د APPF دې هدف سره د
کنټرول ته ولېږدول شي.APPF 158 پالن لري چې په پاى کې د هغو شخصي 

امنیتي شرکتونو ځاى ونیسي چې دا مهال د دې مرکزونو ساتنه کوي.159 
د DoD له مخې، بیاني راپورونه وایي چې دا ځواک په دې توانېدلى 
چې په کومو سیمو کې کار کوي هلته د سرک د غاړې د ماینونو او راکټي 
بریدونه کم کړي. دغه راپورونه دا هم وایي چې د دې پرسونل لخوا برابر 
توانولى چې ښوونځي  په دې  دولت  د وردکو والیت  امنیت  شوي اضافي 
پرانزي، ولسي غونډې جوړې کړي، او هغو موټروانانو ته اضافي تحفظ 
وړاندې کړي چې په سیمییزو سرکونو ځي. په پایله کې، اقتصادي فعالیت او 
د ګرځېدو ازادي زیاته شوې.160 د DoD له مخې، په وردکو کې راپورونو 
ښودلې چې په هغو سیمو کې د امنیت په اړه نظرونه ښه شوي په کومو کې 

چې APPF کار کوي.161

په امنیت کې نوي پروګرامونه
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

د APPF غړي په وردکو کې د بنسټیزې روزنې نه فارغېږي.  APPF د ټولنې د کچې یو دفاعي امنیتي ځواک دى چې د انفراسټرکچر د مهمو پروژو او مرکزونو ساتنه کوي.  )د 
متحده ایاالتو د پوځ انځور، رابرټ موریس(

بياخپلونه
په لندن کنفرانس کې افغان ولسمشر حامد کرزي د بیاخپلونې د یو پروګرام 
خاکه وړاندې کړه چې هدف یې طالبانو او د هغوى د ټیټې کچې قوماندانانو 
سره د دیالوګ له الرې سولې ته وده ورکول وو.162 د DoS له مخې، د 
بېرته  پلویانو  د  د هغوى  او  قوماندانانو  یاغي  د سیمییزو  مانا  "بیاخپلونې" 
القاعده سره اړیکې او یا اورپکې  ټولنې ته راوستل دي، کوم چې زیاتره 
سیاسي اجنډا نه لري د پېسو، یا ګټې لپاره، او یا په جبر د طالبانو په لور 
تللي.163 د یوناما د ستراتیژۍ یوې مقالې دې ته اشاره کړې چې که ځینې 
یاغیان ښایي اساسًا د اقتصادي الملونو لپاره جنګېږي، نو د یو شمېر نورو 
امکان شته چې د نورو وجوهاتو لپاره جنګېږي، چې په هغوى کې شامل دي 
ایدیالوژي، خفګان، جنایي ارادې، او د سپکاوي احساس.  یاغي ذهنیت د دې 
فکر څخه هم منځته راتللى شي چې دولت فاسد دى او د قانون د حاکمیت 
افغانستان د کولتور،  توان نلري، او همداراز د بهرني یرغل د قبضې، د 

ارزښتونو، او مذهب د سپکاوي احساس له امله هم.164
د بیاخپلونې پروګرام به د هغو جګړه مارانو لپاره د تحفظ، عفوې، او 
مرستې الرې جوړې کړي چې کوم بې وسلې کېږي. دا به پخوانیو جګړه 
مارانو سره په روزګار ترالسه کولو کې مرسته کوي او د نظارت او بنسټ 
پالنې نه د ایستلو د هغو هڅو مرسته به کوي چې د بې وسلې کېدنې په لور 
د موجودې  ډلو سره  په څېر  ټلوالې  د شمالي  له مخې،   DoD د ځي.165 
وفادارۍ له امله د بې وسلې کولو په ځواب کې د برابرو مراعاتو پېژندل 
یوه حساسه مسله ده.166 د DoD له مخې، د مالي کال ۲۰۱۰ د ملي دفاع د 
صالحیت ورکولو د قانون سره سم، په افغانستان کې د متحده ایاالتو ځواکونه 
د ایساف سره یو ځاى د دې لپاره کار کوي چې د افغان دولت د بیاخپلونې 

مرسته  په  مارانو  جګړه  پخوانیو  د  کړي.  برابر  مرسته  لپاره  پروګرام  د 
کې شامل دي د وظیفو روزنه، زده کړې، او بل ځاى ته د تللو مرسته. دا 
پروګرام همداراز پالن لري چې سیمییز مشران د دې لپاره وکاروي چې 
د هغو خلکو اعتبار تصدیق کړي کوم چې غواړي یاغیتوب پرېږدي او په 

افغان ټولنه کې بیا داخل شي.167
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مخې، ولسمشر کرزى د سولې د 
یوې داسې ملي جرګې فکر کوي چې د بیاخپلونې د دې پروګرام نظارت به 
کوي.DoS 168 ویلي چې هدف د ۲۰۱۰ تر نیمایي پورې د نړیوالې ټولنې 

په مرسته د بیاخپلونې یو منظور شوى پالن جوړول دي.169 
DoS اټکل کړى چې بیاخپلونې لپاره به د بودیجو غوښتنه په راتلونکیو 
څو کلونو کې د یو کال لپاره له ۱۰۰ ملیونه ډالرو واوړي. د افغانستان او 
پاکستان د سیمییز ثبات د ستراتیژۍ له مخې، د متحده ایاالتو کانګرس د دې 
هڅو د مرستې لپاره د DoD د مالي کال ۲۰۱۰ د مرستو واک ورکړى. 
نړیوالو شریکوال، په ګډون د جاپان او انګلستان، هم د افغانستان په مشرۍ د 
بیاخپلونې د هڅو د مرستې لپاره یوې نوې نړیوالې بودیجې ته د پېسو ورکولو 
ژمنې کړې دي.170 د لندن په کنفرانس کې، نړیوالې ټولنې د دې بودیجې 
لپاره تر ۱٤۰ ملیونه زیاتو ډالرو ژمنه وکړه. خو، برسېره پر بودیجو، د 
ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې د روغې جوړې او بیاخپلونې د هرې 

پروسې بریالیتوب به پراخه ملي مالتړ ته اړتیا ولري.171
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سرلیک برخې  د 

“Hilibus aut aspedit liqui quam 
excesequam il experum re dolum ut 
ommodio ersped eaquas et moloritiis 
estium expeles totaspe llacepel eat-
eceatus rem qui velit dolenis quosa 

num consequam, quiati bearibuscia si 
ut eost, omnihil modita nistia aut hitis 
que apicia doluptatio es sed es ut ut 

aut estis dolor rerum que litiorepudae”
—Person of Interest

 Mil ilique cusant laute nonsequi volorum nulpari busam, tem. Nem quia numquid qui aut etur? Nimaionse net quiam, voloreruptis :سرچینه
providit in reictem. Dem voloribusa delenihic temodis auteceritem qui il et res rem estist, tem cumqui qui reratento que consedis doluptatem
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حکومتداري، د قانون حکومت، او بشري حقوق

په دې درې میاشتنۍ کې متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې د افغانستان په اسالمي جمهوریت کې د وړتیاوو په لوړولو 
باندې ډیر تاکید کړى ترڅو ښې حکومتدارۍ ته الره هواره او د قانون واکمني ځواکمنه کړي. د افغانستان د 
اسالمي جمهوریت سره د مرستې لپاره متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې د افغان حکومت د ادارو د ځواکمنتیا لپاره 
د سرچینو په برابرولو پیل کړى دى.  همداراز په دې درې میاشتني راپور کې متحده ایاالتو په افغانستان کې خپل 
ملکي حضور پراخول پیل کړل. دغه پراختیا د دې لپاره رامینځ ته کیږي چې د افغان دولت سره مرسته وشي چې 

خلکو ته بنسټیز خدمتونه ورسوي او د عامو خلکو باور په دولت باندې ډیر شي.

حکومتداري
له مخکیني درې میاشتنې راپور راهیسې، متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې موافقه کړې چې خپله زیاته پاملرنه د 
افغان دولت د دولتي ادارو د وړتیاوو لوړولو ته متوجه کړي. دواړه خواوې به د افغان دولت سره مرسته وکړي 
چې افغانستان د بیا رغونې په نوښتونو کې ډیر مسوولیت په غاړه واخلي.172د افغانستان او پاکستان لپاره د سیمییز 
ثبات د ستراتیژۍ له مخې، متحده ایاالت هوډ لري چې د افغان دولت سره د دولتي خدمتونو په رسولو کې مرسته 
وکړي، حساب ورکونه زیاته کړي او افغان وگړو لپاره داسې یوه زمینه برابره کړي چې د دولتي زورزیاتي په 

"موږ د هغه ننګونو څخه چې په 
مخکې یې لرو، بې خبره نه یوو...اما 
د دې جګړې له پیل کیدو راهیسې دا 
لومړى ځل دى چې دحکومت لخوا 
داسې یو بشپړ پروگرام رامینځ ته 

کیږي."
_____دامریکې دمتحده ایاالتو د بهرنیو چارو 
 وزیره،
 هیلري راډهام کلینټن

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي،" 
 .۲۰۱۰\۲۱\۱

د امريکې د متحده اياالتو   د بهرنيو چارو وزيره آغلې هیلري کلینټن د افغان میرمنو سره د لندن په کنفرانس کې د روغبړ په حال 
کې  )د بهرنیو چارو وزارت انځور(
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مقابل کې یې مصؤنیت زیات شي.173 

د متحده ایاالتو د حکومتدارۍ ستراتیژي
لکه څنګه چې افغانستان لپاره د متحده ایاالتو په نوې ستراتیژۍ کې ورڅخه یادونه شوې ده، د متحده ایاالتو 
پالیسي په دې خبره تاکید کوي چې د افغانستان د دولتي ادارو وړتیاوې لوړې کړي څو د حکومتدارۍ او د بیا 
رغونې مسوولیت افغان چارواکو ته انتقال کړاى شي.174 د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري 
چې خپله نوې ستراتیژي په افغانستان کې د ملکي حضور د زیاتولو له الرې او د افغانستان د اسالمي جمهوریت 
د وزارتونو سره د مرستې له الرې پلي کړي.  همداراز به متحده ایاالت خپلې هڅې د والیتونو او ولسوالیو په 

کچه هم پراخې کړي.175
د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتونو ادارې )USAID( راپور ورکړى چې دوى هم د نوې ستراتیژۍ له 
مخې خپلو پالیسیو ته تغیر ورکړى دى. USAID به مخکې افغان دولتي کارکوونکي په مستقیم ډول د قراردادیانو 
او د پلي کوونکو موسساتو له الرې روزل، خو اوس د دغه ادارې قراردادیان هڅه کوي چې د اداري اصالحاتو 
او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د پرمختګ لپاره کار وکړي. USAID راپور ورکړى چې دغه اداره هڅه 
کوي ترڅو د روزنې کمیسیون وړتیا لوړه کړي چې بیا به یاد کمیسیون د دولتي مامورینو د روزنې بشپړ مسوولیت 
په غاړه واخلي. د کمیسیون غړیو ته زده کړه ورکول کیږي چې د افغان دولت د ملکي مامورینو لپاره د روزنېزو 
مرکزونو د برابرولو جوگه شي.  انتظار کیږي چې کمیسیون به دغه مرکز په بشپړ ډول د دوو کلونو په ترڅ کې 
په خپلواک ډول پر مخ بوځي. USAID همدا راز راپور ورکوي چې امریکایي مشاورین د امریکایي قراردادیانو 

په ځاى په زیاتیدونکي او مستقیم ډول د افغان دولت د وزارتونو سره کار کوي.176

بشري سرمايه: د ملکي حضور پراختيا
د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د نوې ستراتیژۍ موخه په افغان دولت کې د ظرفیتونو لوړول او د ځواکمنو، 
شفافو اوحساب ورکوونکو ادارو رامینځ ته کول دي. د دې موخې د پلي کولو لپاره، د متحده ایاالتو دولت خپل 

ملکي حضور د افغانستان په وزارتونو او والیتي مرکزونو کې زیاتوي.177
د بهرنیو چارو وزارت په وینا، د ۲۰۰٩ کال د جنوري څخه تر ۲۰۱۰ کال تر مارچ پورې، متحده ایاالتو 
په افغانستان کې خپل ملکي حضور د ۳۲۰ کسانو څخه ٩۲۰ تنو ته لوړ کړى دى. د ملکي حضور د پوستونو د 
ډکولو وروسته به په افغانستان کې ٩٧٤ تنه ملکي کارکوونکي شتون ولري. همدغه راز یاد وزارت راپور ورکوي 
چې دغه تعداد به د ۲۰۱۰ کال د مى په میاشت کې بشپړ شي.178  چوکاټ ۳.٤ د پالن شویو کسانو لست او متحده 
ایاالتو د مختلفو ادارو د سهم ښودنه کوي. نور سهم اخیستونکي وزارتونه د کورنی امنیت، مالیې، ترانسپورت، 

روغتیا او بشري خدماتو وزارتونه دي.

د ملکي حضور پراختيا د متحده اياالتو د ادارې برخه اخيستنې 
د پالن شوي پرسونل تعداداداره 

423د بهرنیو چارو وزارت
333 د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره

128د عدلیې وزارت
64د کرنې وزارت

یادونه: د کورنیو چارو، مالیې، ترانسپورت ، روغتیا او بشري خدماتو وزارتونه به د ضرورت په وخت کې اضافي کارکوونکې راولیږي.
سرچینې: د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\٦\۲۰۱۰؛ USAID، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٤\٦\۲۰۱۰.  

چوکاټ ۳.۴
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د ۲۰۱۰ کال د اپریل د میاشتې را پدېخوا د نویو ملکي کارکوونکو د زیاتیدا توقع کیدله څو د افغانستان په 
ختیځو او جنوبي سیمو کې د وړتیاوو د لوړولو په چاره کې برخه واخلي.179 د بهرنیو چارو وزارت په پام کې 
لري چې د ملکي تخنیکي مشاورینو شمېر د افغان دولت په وزارتونو، د والیاتونو په مرکزونو، او ولسوالیو کې 
زیات کړي.  دغه مشاورین به په کابل، والیاتو، ولسوالیو کې او په هغه سیمییزه کچه چې عادي افغانان ورسره 

ډیر سروکار لري د پرمختللو، بسیا، د لیدو وړ او حساب ورکوونکو دولتي ادارو د رامینځ ته کېدو سبب شي.180

د واليتي بيا رغوني ټيمونه
د والیتي بیا رغونې ټیمونه )PRT( به د متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې په 
والیتي کچه خدمتونه عرضه کړي.  د PRT ۲٦ ټیمونه د نړیوال سوله ساتي ځواک )ایساف( د غړیو هیوادونو له 
خوا پر مخ وړل کېږي:  کاناډا، المان، هنګري، ایټالیا، لیتوانیا، هالنډ، نیوزیالنډ، ناروى، جنوبي کوریا، هسپانیه، 
سویډن، ترکیه، بریتانیا، او متحده ایاالت په مختلفو والیتونو کې د دغه ټیمونو رهبري په غاړه لري. اوسمهال ۱۲ 
د والیتي بیا رغونې ټیمونه د متحده ایاالتونو د مشرۍ الندې په کار بوخت دي.181 هرPRT درې مهمې دندې 

پرمخ بیایي.182 
	 په والیتي کچه د افغان دولت د واکمنۍ او مشروعیت ځواکمنول

	 په ملي، والیتي، ولسوالۍ او سیمییزه کچه د حکومتدارۍ پرمختیا او د بنسټونو جوړښت
	 د افغان وګړو لپاره د اقتصادي او ټولنیز ثبات او امنیت رامینځته کول

په دې درې میاشتنۍ کې د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې دوى پالن لري د والیتي بیا رغونې ټیمونو 
د پروګرامونو او پوځي پروژو ترمینځ همغږي زیاته کړي څو د پروژو د ټکر او تکراري کېدو مخنیوى وشي. 
نوموړې وزارت راپور ورکړى چې دوى ملکي او پوځي پرسونل تشویقوي چې یو د بل سره یوځاى کار وکړي، 
څو پروگرامونه د ایساف د ځنځیرې قوماندې الندې راولي او همغږي یې کړي او کومې ستونځې که شتون ولري 

حل یې کړي.183
د والیتي بیا رغونې ټیمونه د موقعیت په نظر کې نیولو سره د مختلفو ستونځو لکه امنیت، د زده کړې ټیټې 
کچې، او د حکومتي چارواکو او ادارو د نه شتون سره مخامخ دي.  د زونونو جغرافیایي لیرې والى هم د ډول ډول 

ستونځو د رامینځته کېدو سبب دى ځکه د سرچینو لیږد د زونونو وګړي د ستونځو سره مخامخ کوي.184

د ولسواليو د مالتړ ټيمونه
د ۲۰۱۰ کال د مارچ په شلمه د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې په ټول افغانستان کې ۳۲ د ولسوالیو د 
مالتړ ټیمونه په کار بوخت دي. د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې پورته ذکر شوي ټیمونه د دې لپاره جوړ 
شوي چې کله ایتالفي ځواکونه په کومه ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات ترسره کړي او له جنګیالیو څخه یې پاکه 
کړي، نو بیا په هماغه ساحه کې ثبات راولي.  د ولسوالیو د مالتړ ټیمونه، کوچني ټیمونه دي، چې له درېو څخه 
تر پنځو د بهرنیو چارو د وزارت، نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو ادارې )USAID( او نورو ادارو ملکي 
کارکوونکي پکې شامل دي. د ولسوالیو د مالتړ ټیمونه اوس د مخکنیو استول شویو پوځي واحدونو سره یو ځاى 
اوسیږي او کار کوي.  د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکوي چې څومره چې شونتیا وي د ولسوالیو د مالتړ ټیمونه 
افغان دولتي وزارتونه تشویقوي چې په خپلواک ډول د حکومتي خدمتونو د رسولو جوګه شي.185 ۳.۲٧ انځور د 

زونونو په قوماندانیو کې د ولسوالیو د مالتړ ټیمونه ښکاروي. 
د بهرنیو چارو وزارت پالن لري چې د ولسوالیو د مالتړ ټیمونه په راتلونکو میاشتو کې په نورو ولسوالیو کې 

الهم زیات کړي.  د ولسوالیو د مالتړ ټیمونه په افغانستان کې الندې پروژې ترسره کوي:186
	 د پیسو لپاره د كار پروگرامونه

	 کرنیز کوپراتیفونه او د بودیجو پروګرامونو
	 د روزنیزو پروګرامونو او طبي وسایلو برابرول
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	 د دولتي ودانیو جوړول او بیارغونه
	 د خوړو مرستندویه پروګرامونه

	 د عامې روغتیا د کلینکونو ودانول
	 د سړکونو جوړول او د ګرځنده تلیفونونو د بنسټونو جوړول 

نړیواله ستراتیژي
د لندن په کنفرانس کې چې د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په میاشت کې جوړ شوى و، نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره 
خپله ستراتیژي بیا نوې کړه. دغه نوې نړیواله ستراتیژي به د افغانستان د اسالمي جمهوریت په مالتړ باندې تمرکز 
وکړي تر څو دولتي ادارې وکوالى شي چې د بیا رغونې د نوښتونو د رامینځته کولو جوګه شي او د امنیت او 

پرمختیایي پروګرامونو په زیاتیدو کې د پوره صالحیت خاوند شي.187
افغان دولت هم ژمنه کړې ده چې د بیارغونې د موخو د الس ته راوړلو لپاره د نوښتونو څخه کار واخلي. 
افغان دولت همدغه راز ژمنه وکړه چې د بیارغونې د پروژو د پلي کولو لپاره ځانګړي وړاندیزونه جوړ کړي 
او د کابل په نړیوال کنفرانس کې یې چې په همدې کال کې وروسته جوړیږي وړاندې کړي. د کنفرانس د پریکړه 
لیک له مخې د بیا رغونې نوي پروګرامونه به دموکراتیک اصول لکه حساب ورکونه، مساوات، بشري حقونه، 
ښه حکومتداري، اقتصادي پرمختیا او هغه مشترکه هیله چې په سوله او د اساسي قانون د سیوري الندې اوسیدل 

دي په نظر کې ولري.188
افغان دولت همدغه راز ژمنه کړې ده چې د کنفرانس څخه وروسته به په الندې ډول ذکرشویو گڼ شمیر عملي 

ګامونو الس پورې کړي:189
	 د اداري فساد د کچې راټیټول د هغه ادارو په تقویې سره چې افغان دولت د رسمي ځواک نظارت وکړاى 

شي.
	 د سیمییزو ارګانونو او حکومتدارۍ د پالیسۍ جوړونه چې د هغې لپاره به بیا د کابل په کنفرانس کې قانون 

جوړ کړاى شي.
قوانینو سره  او  نړیوالو معیارونو  د  او د دغه مرکزونو حالت  د ډیر مسوولیت سپارل  ته  	 افغان محبسونو 

برابرول.
	 د کابل کنفرانس لپاره د پالن جوړول چې ډیر تمرکز به یې د دولتي ادارو پر همغږۍ او یو بل سره تړاو 

ورکولو باندې وشي، لکه د وزارتونو د کارونو د اغېزمنتیا لپاره دوى په یوه کرښه برابرول. 

د افغان ولسمشر کابینه
د ۲۰۱۰ کال د اپریل د شپږمې نیټې سره سم ولسمشر کرزى بشپړه کابینه نه لري. د کابینې د پنځه ویشتو پوستونو 
څخه یوازې څوارلسو یې وکوالى شول چې د اعتماد رایه واخلي، لکه څنګه چې په انځور ۳.۲٨ کې لیدل کېداى 
شي.190 د بهرنیو چارو وزارت د راپور پر بنسټ، د کابینې درې مهم پوستونه لکه د کورنیو چارو، دفاع او مالیې 
وزارتونو کې اصالح غوښتونکي وزیران گومارل شوي دي. د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت فکر کوي 
چې دوى به د اداري فساد د له مینځه وړلو په برخه کې داسې هڅه او هاند وکړي چې نړیواله ټولنه پرې ټینګار 
کوي. دغه وزارت راپور ورکوي چې دغه وزیران د افغانستان د جغرافیایي جوړښت له پلوه د مختلفو سیمو څخه 

استازیتوب کوي.191
لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي مفتش دفتر د ۲۰۱۰ کال د جنوري د میاشتې په راپور کې 
راغلي وو، ولسمشر کرزي دوه ځله د کابینې غړي ولسي جرګې ته وروپېژندل. د ۲۰۰٩ کال د دسمبر په نولسمه 
نېټه کرزي په لومړي ځل د ۲٤ نوماندانو لست تسلیم کړ. په ٩ جنوري ۲۰۱۰ یي دوهم ځل ولسي جرګې ته ۱٧ 

کاندیدان ورمعرفي کړل. په هرځل ولسي جرګې یوازي ٧ کسانو ته د اعتماد رایې ورکړې.192 

انځور ۳.۲٧

1
RC  لويديځ
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RC  جنوب

18
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0
RC  شمال

د ولسوالۍ د مالتړ ټيم
د سمييزي قوماندې په ترتيب ځايونه

يادونه: RC  = سيمييزه قومانده.
سرچينه: د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\6\2010؛ 

ايساف، حقايق او شميرنې، 2\1\2010.
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راتلونکې ټاکنې
ټاکل شوې وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې ټاکنې د ۲۰۱۰ کال د مى په میاشت کې ترسره 
کړي. د ۲۰۱۰ کال د جنوري په درویشتمه نیټه ولسمشر کرزي یوه غونډه راغوښتلې وه چې پر ټاکنو بحث 
 وکړي. د دغه غونډې په پاى کې پریکړه وشوه چې دغه ټاکنې به د روان کال د سپتمبر په ۱٨مه نېټه ترسره شي، 
ځکه چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې د لوژستیکي پیچلتیاوو د شتون له امله نشو کوالى چې دغه ټاکنې په چټکتیا 
سره ترسره کړي.  د ملګرو ملتونو سرمنشي په ډاګه کړه چې دغه د نیټې بدلون د افغانستان د ټولټاکنو د قانون 
پر بنسټ مشروعیت لري، او دغه قانون په دې اړوند داسې وایي: کله چې لوژستیکي، امنیتي، او مالي ستونزې 

شتون و لري نو ټولټاکنې ځنډیږي.193
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا، د پارلمان د ۲٤٩ کرسیو لپاره ټولټاکنې به د وروستنیو ولسمشریزو ټاکنو 
په پرتله ډیرې پیچلې وي.194 د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د روان ۲۰۱۰ کال ټاکنې به یوه 
لویه ننګونه وي، او د ګڼ شمیر کاندیدانو شتون به کیداى شې دغه ستونځې ال هم زیاتې کړې.195 د ملګرو ملتونو 
د سرمنشي په وینا که چیرې د افغانستان انتخاباتي ادارې په شفافیت، ناپییلتوب، او خپلواک ډول کار وکړي، نو 

دغه ټاکنې به د افغانستان په سیاسي پروسه کې یوه لویه الس ته راوړنه وبلل شي.196
د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۲۵ نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د میاشتې ټاکنو لپاره یو 
مهال ویش خپور کړ.  نوماندانو ته به د کاندیدۍ په هکله معلومات د اپریل له ۱۳څخه تر ۱٩ پورې ورکړل شي. 
کمیسیون پالن لري چې د کاندیدانو نوم لیکنه د اپریل د شلمي څخه د مى تر څلورمې ترسره کړي. هغه نوماندان 
چې په ټاکنو کې برخه واخلي باید پخپله ځانونه د ټولټاکنو په کوم لنډمهالي دفتر کې ثبت کړي.197 د بهرنیو چارو 
وزارت د مارچ له ۳۱ څخه هیله درلوده چې نوى پارلمان به خپل کار د روان کال په پاى کې پیل کړي.198 

چوکاټ ۳.۲٩  د ټاکنو د ټولو پړاوونو په هکله د تاریخ په ذکر کولو سره معلومات ورکوي. 
 

په ټاکنو کې اصالحات
په تیرو درې میاشتو کې نړیوالې ټولنې په افغان دولت غږ وکړ چې په ټاکنیزه پروسه کې ځینې اصالحات رامینځته 
کړي تر څو له هغه پراخو درغلیو څخه چې د ۲۰۰٩ کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رامینځ ته شوې وې، مخنیوى 
وکړي.  د مثال په ډول، ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید په هغه پړاو کې شامله کړاى شي 
چې د سیاسي کاندیدانو ارزونه کوي، ترڅو جوته شي چې کوم کاندید د ټاکنو له قانون څخه سرغړونه نه ده 

کړې.199چوکاټ ۳.٥  نور سپارښت شوي اصالحات په ګوته کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د بشري حقونو څخه مشهور سرغړوونکو او د ناقانونه وسله والو ډلو غړیو 
وکوالى شول چې د ۲۰۰٩ کال په ټاکنو کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کاندیدانو په افغانستان کې 
د ټاکنو په اړوند د خلکو باور له مینځ یوړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي سپارښتنه کړې چې باید داسې یو چاپیریال 
رامینځته شي چې ټاکنې په ازاده او عادالنه ډول ترسره شي، او دغه چاپیریال هغه وخت رامینځته کیداى شي چې 

انځور ۳.۲٨

سرچينه: د بهرنيو چارو وزارت، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\6\2010؛ CIA، "افغانستان: د بهرنيو دولتونو د حکومت مشران او د کابينې غړي،" 
انالين وکتل شو 4\13\2010.

منظور شوي نارينه نوماندان منظور شوی ښخينه نوماندانې سرپرست نوماندان

د ولسمشر کابينه
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د ارزونې داسې یوه پروسه جوړه شي چې دغه ډول کاندیدان پکې وپیژندل او له انتخاباتي صحنې څخه وویستل 
شي.200

د ۲۰۰٩ کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان د بیارغونې د ځانګړي عمومي پلټونکي دفتر د پلټنې یو لړ 
پروګرامونه په الره واچول څو د متحده ایاالتو هغه مرستې چې د ولسمشرۍ او د والیتي شوراگانو دټاکنو لپاره 
یې ورکړې وې وارزوي.201 په راتلونکې درې میاشتنې راپور کې به وروستنې تفتیشي راپور چې په هغې کې به 

د مخکینیو ټاکنو څخه د زده کړې موضوع هم ذکر شوي وي خپور کړاى شي.

د ټاکنيزو شکايتونو کميسيون
د ۲۰۱۰ کال د اپریل په ۱٧مه نیټه ولسمشر کرزي اعالن وکړ چې د ټاکنو د شکایتونو نوی کمیسیون او د دغه 
کمیسیون مشر یې ټاکلي دي. په هغه بیانیه کې چې نوي ټاکل شوي غړي پکې ذکر شوي وو، د ښاغلي کرزي ویاند 
د خپلې ادارې په دغه هوډ باندې چې باید د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون یو افغان کمیسیون وي ډیر تاکید وکړ. خو 
د نړیوالې ټولنې د مالتړ د راجلبولو په خاطر ښاغلي کرزي ومنله چې د اوس لپاره په دغه پنځه کسیز کمیسیون 
کې دوه نړیوال غړي هم وټاکي. د شکایتونو په کمیسیون کې دوه نوي بهرني غړي چې یو یې د جنوبي افریقې او 
بل یې عراقي تبعه دى او په پخوا وخت کې یې په دغه برخه کې دنده ترسره کړې ده، د غړیو په ډول ټاکل شوي 
دي.202یو له دغه غړیو څخه باید هره پریکړه چې د کمیسیون د غړو له خوا ترسره کیږي منظوره کړي ترڅو 

بیا تصویب کړاى شي. 203
د شکایتونو کمیسیون د غړیو په ترکیب کې دغه بدلون د ټاکنو په قانون کې د تعدیالتو څخه وروسته د فبروۍ په 
میاشت کې د یوه فرمان په ترڅ کې رامینځته شو. د دغه فرمان له مخې د کمیسیون ټول غړي باید د افغان ولسمشر 
لخوا و ټاکل شي.204 د دغه فرمان له صادرېدو څخه د مخه به د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون غړي، د بشر د حقونو 

انځور ۳.۲٩

سرچينه: د ټاکنو خپلواک کميسيون، "مهمې نيټې"  انالين وکتل شو 4\5\2010.

مارچ آپريل می جون جوالی اګست سپتمبر اکتوبر

د ولسي جرګې د ټاکنو مهال ويش، 2010

د ټاکنو د مهال ويش خپرول مارچ 25  
د نوماندانو د نوم ليکنې د پړاو پيل کيدل اپريل 13-19 
د کانديدانو د رسمي نوماندۍ پيل کيدل اپريل 20 - مى4 
د پارلماني کانديدانو د نوم لړل خپرول، ستونزى، اصالحات او شکايتونه مى 12 -  18 
مى -12 جون 18  دشکايتونو اوريدنه او پريکړې
د شکايتو کميسيون به د ټاکنو کميسيون له پريکړو څخه خبر کړي جون 11 
د راى ورکوونکو نوم ليکنه جون 12 - اگست 12 
د نهايي ليست جوړول د ټاکنو د خپلواک کمسيون له لوري جون 12 - جون 21 
د کانديدانو د نهايي ليست خپراوى جون 22 

د ټاکنيز کمپاين موده  جون 23 - سپتمبر 16 
د ټاکنو ورځ 18 سپتمبر 
د رايې د شميرنو د پيل او پاى نيټه 18  سپتمبر 
د رايى ورکونې د مرکزونو څخه د رايو انتقال اصلي مرکز ته سپتمبر 19 - 25 
معلومات په کمپيوټر کې ثبتول او د لومړنيو شميرنو خپرول سپتمبر 21 - اکتوبر 8 
اکتوبر 9  د ټاکنو د پايلو د يوې برخې اعالنول
د ټاکنو د پايلو د يوې برخې د اعالن څخه وروسته د شکايتونو اوريدنه اکتوبر 10 - 23 
د شکاياتو د کميسيون دوهم ځل پريکړه د ټاکنو خپلواک کميسيون ته اکتوبر 24 
د ټاکنو د نهايي پايلو اعالنول اکتوبر 30 

 "پارلماني ټاکنې 
چې ترسره کول یې د سپتمبرپه 

 اتلسمې نیټې 
تعیین شویدې  بې له شکه چې د 
افغان حکومتي ادارو لپاره یوه بله 

 لویه ستونځه ګڼل کیږي 
او د کال په دویمه نیمایي کې  به یوه 

 ډیره اندازه سیاسي انرژي 
په مصرف ورسوي." 

 - د ملګرو ملتونو سرمنشي 
ښاغلى بان کي مون 

سرچینه: د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت 
د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۱۵. 



79د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره راپور |  اپریل ۳۰، ۲۰۱۰

حکومتداري

د کمیسیون )یو کمیشنر( د سترې محکمې ) یو کمیشنر( او د یوناما )درې کمیشنرانو( لخوا ټاکل کېدل.205
د ټولټاکنو په قانون کې د بدلون په هکله، د ملګرو ملتونو سرمنشي په الندې ټکو تاکید وکړ: )د ټاکنو په پروسه 
کې د هرډول پریکړې څخه د مخه باید یو پراخ چوکاټ رامینځته شي چې په هغې کې له سیاسي پلوه د اپوزیسیون، 

مدني ټولنې او نورو غاړو سره مشورې ترسره شي، تر څو د ټاکنیزې پروسې خپلواکي او اعتبار حفظ شي. 206
د ۲۰۱۰ کال د مارچ په وروستیو کې ولسي جرګې د ولسمشر کرزي د دغه فرمان خالف رایه ورکړه.207 
خو د مشرانو جرګې بیا د دغه فرمان چې د ټاکنو په قانون کې د بدلون په هکله صادر شوى و، مالتړ وکړ. د 
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا دغه رد کوونکو رایو د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر د میاشتې 
د ټاکنو په وړاندې یو رکودي حالت رامینځته کړى دى.208 د شکایتونو په کمیسیون کې د دوو نړیوالو غړو د 
شاملولو د پریکړې څخه وروسته ملګرو ملتونو د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ټاکنو لپاره بودیجه 
او مالي امکانات برابر کړي.209 د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکوي چې د ټولټاکنو په قانون کې 
د بدلون راتګ او هغه النجې چې د دغه بدلون په پایله کې رامینځته شویدي، د راتلونکو ټاکنو لپاره د بشپړ مالتړ 

راجلبول یې ال د وړاندې ځڼدولي دي.210 

په عامه اداره کې اصالحات
د ۲۰۰٩ کال د نومبر په پرانیستونکې وینا کې حامد کرزي د خپلې ادارې لپاره یوه د هیلو ډکه اجنډا وړاندې کړه. 
نوموړي د گاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو، د طالب جنګیالو په ټولنه کې دبیا ادغام، اقتصادي پرمختګونو، او 
افغان ځواکونو ته د الزیاتو مسوولیتونو د سپارلو په اړوند تفصیلي خبرې وکړې. د متحده ایاالتو د نوې تګالرې 
پر بنسټ، د دغه اجنډا په بریالیتوب سره د پلي کیدو مسوولیت د افغان حکومت د وړتیاوو پورې مربوط دى ترڅو 

حکومتداري بهتره او د پام وړ عامه خدمتونه خلکو ته ورسوي.211

ملي شورا
د ۲۰۰٤ کال د ټاکنو د قانون له مخې ملي شورا د دوو جرګو څخه تشکیل شویده. د مشرانو جرګه چې ۱۰۲ او 
ولسي جرګه چې ۲٤٩ څوکۍ لري.212 د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې دواړه جرګې اکثرًا 
د غړیو د بې پروایۍ له امله نشي کوالى چې خپل نصاب پوره کړي. ډېره ستونځمنه به وي چې وکوالى شو 
هغه ورځې وشمیرو چې کومې جرګې دې خپل نصاب پوره کړى وي ځکه د دغه جرګې یادداشتونه ډیر ناکافي 

چوکاټ ۳.۵

د افغانستان په ټولټاکنو کې اصالحات
رامينځته شوي اصالحاتنېټهسپارښت شوي اصالحات

د ټاکنو د کمیسیون د غړو ټاکل، چې د پوره خپلواکۍ، بې طرفۍ او 
اعتبار څخه برخمن شي.

 ښاغلي کرزي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره یو نوى مشر وټاکه. نړیوالې ټولنې د هغه د انتخاب4/17/2010
 مالتړ وکړ.

د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لپاره د نویو غړو ټاکل د نړیوالو غړو په 
شمول، او دغه ټاکنه باید د مختلفو اړخونو په مشورې ترسره شي ترڅو 

په دغه بنسټ باندې اعتماد زیات شي.

ولسمشر د شکایتونو د کمیسیون نوي غړي وټاکل. د نړیوال مالتړ د ترالسه کولو لپاره نوموړي دوه بهرني 4/17/2010
غړي هم په دغه کمیسیون کې وگمارل.

د داسې اقداماتو رامینځته کول چې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون 
صالحیت او خپلواکي تضمین کړي.

مخکې به د کمیسیون غړي په گډه د بشر د حقونو د کمیسیون، سترې محکمې، یوناما لخوا ټاکل کیدل. دا ځل 4/17/2010
دغه غړي د ولسمشر لخوا د سیاسي تصمیم په ترڅ کې وګومارل شول. 

د هغه کسانو پر ضد د اصالحي عمل کړنه کوم چې د ۲۰۰٩ کال د 
ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې درغلي کړي وه.

د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هغه ٦۰۰۰ کارکوونکي بیا په کار ونه گماري په کومو ځایونو کې چې د ۲۰۰٩ 2/4/2010
 کال په 

انتخاباتو کې د ډیرو درغلیو راپور ورکړل شوى و.

سرچینې: د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د فغانستان شرایط او اغیزې یې د نړیوالې سولې او امنیت لپاره،" ۳.۱۰.۲۰۱۰ په کابل کې د مطبوعاتي کنفرانس متن چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ښاغلي سټیفن ډیمیستورا لخوا ورکړل شوى و. کوالى شۍ چې په انترنیت یې هم وګورئ 
ښاغلي کرزي د انتخاباتو د کمیسیون لپاره نوى مشر وټاکه ۱٩\٤\۲۰۱۰.   

د ټاکنو د شکايتونو کميسيون )ECC( ټولو هغو 
ستونځو او شکايتونو ته چې د ټاکنو د پروسې په 

ترڅ کې رامينځته کېږي رسيدگي کوي. همدغه راز 
دغه کميسيون صالحيت لري چې د درغليواو نورو 

سرغړونو په صورت کې تعزيرات وضع کړي او 
همداراز دغه  کميسيون ته صالحيت ورکړل شوى 
دى چې د کانديدو نوماندانو مشروعيت تر پوښتنې 

الندې راولي.

سرچینه: د افغانستان اسالمي جمهوریت، "د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون،" انالین وکتل 
شو ۳\۲۲\۲۰۱۰. 



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  80

حکومتداري

وي.213
د بهرنیو چارو د وزارت په وینا متحده ایاالت د افغانستان د ملي شورا سره د پارلیماني مرستو د پروګرام له 
الرې مرسته کوي. USAID 214 هم راپور ورکوي چې دغه پروګرام د ملي شورا د بنسټیز، تخنیکي، او سیاسي 

پرمختګ لپاره ډیر اغیزمن دى. د پارلیماني مرستو د پروګرام د کړنو څخه په الندې توګه یادونه کوالى شو:215
	 د ملي شورا د بنسټیزو وړتیاوو لوړول ترڅو د دغه شورا غړیو ته د تقنیني خدماتو په برخه کې پوره مالتړ 

ترالسه شي.
	 دملي شورا د غړیو د وړتیاوو ظرفیتونه تقویه کول څو په خپلو تقنیني دندو او مسوولیتونو کې بریالي وي.

	 د ملي شورا، اجرائیوي ځواک، مدني ټولنې، نادولتي موسساتو او رسنیو ترمینځ د اړیکو رامینځته کول.
او  اقتصادي، مالي  تقنیني،  پارلماني کمیسیونونو سره مهمې تخنیکي مرستې: لکه د نړیوالو چارو،  	 مهمو 

بودیجوي چارو کمیسیونونو سره.
	 د عامه غونډو د دایرولو زیاتوالى چې عادي افغانان وکوالى شي په هغو کې برخه واخلي او وکوالى شي 

چې د خپلو ټاکل شویو استازو سره په مستقیم ډول خبرې اترې وکړي.
ټاکل شوې وه چې دغه پروګرام به د ۲۰۰٩ کال د اکتوبر په میاشت کې پاى ته ورسېږي. د بهرنیو چارو وزارت 
راپور ورکړى چې په دې درې میاشتني راپور کې د ملي شورا د غړیو او د دغه پروګرام د پرسونل ترمینځ خبرې 
روانې دي.216 نوموړې وزارت د اهم وایي چې د امریکا سفارت د ملي شورا د غړیو سره په منظم ډول د ځینو 

بیا رغوونېزو نوښتونو په هکله په تماس کې وي.217

د مشرانو جرګه
د مشرانو جرګې کرسۍ انتصابي دي. افغانستان ولسمشر د دغه جرګې یو پر دریمه برخه غړي انتصابوي. همدغه 
راز منتخبه والیتي شورا یې یو پر دریمه برخه، او پاتې یوه پر دریمه برخه یې د ولسوالیو د شوراګانو لخوا ټاکل 
کېږي. لکه څنګه چې د دغه جرګې یو زیات شمېر غړي د ولسمشر لخوا ټاکل کېږي نو ډېرځله د ولسي جرګې 
د غړیو په پرتله، چې ټول یې انتخابي دي ولسمشر ته ډیر وفادار وي. خو د بهرنیو چارو د وزارت په وېنا ډیره 

ستونځمنه به وي چې څوک دغه وفاداري تضمین کړي.218 

ولسي جرګه
د ولسي جرګې ټولې کرسۍ انتخابي دي. د دغه کرسیو لپاره ټولټاکنې به د ۲۰۱۰ کال د سپتمبر په میاشت کې 

کیږي.219 
د مشرانو جرګې په څېر ولسي جرګه هم له بېالبېلو ډلو څخه جوړه ده او د ایتالف جوړول پکې ستونځمن دي. 
خو د ایتالف د جوړولو پرته ولسمشر نشي کوالى چې د خپلې ادارې اجنډا پرمخ بوځي.220 خو بیا هم په ولسي 
جرګه کې یوه وړه ډله ولسمشر کرزي ته ژمنه او وفاداره پېژندل کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلي 

ولسمشر په ولسي جرګه کې خپل محبوبیت د السه ورکړى دى.221

د سيمييزو ارګانونو د حکومت چلولو تګالره
د ۲۰۱۰ کال د مارچ په دوه ویشتمه نېټه افغان کابینې داسې یوه پالیسي تصویب کړې چې د هغې په ترڅ کې به 
د حساب ورکوونې او د حکومت د ټاکل شویو چارواکو کارونه ال ښه والى ومومي.  د د ې پالیسۍ له مخې به 
هر سیمییز دولتي ارګان، د خپلو کارونو د پرمخ بیولو لپاره له یو لیکل شوي طرزالعمل څخه کار اخلي. والیان 
او والیتي شوراګانې به د دغه ارګانونو د کړنو څخه د څارنې د مسوولیت دنده په غاړه ولري. د بهرنیو چارو د 
وزارت په وینا د سیمییزو ارګانونو لپاره د پالیسۍ جوړول لومړنى ښه ګام دى. دغه وزارت وایي چې موږ به 

افغان ولسمشر حامد کرزى او د هلمند والیت والي د مارجې 
د اوسیدونکو سره ګوري.  د ۲۰۱۰ کال د مارچ میاشتې 
پورې دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول الندې وه. د متحده 

ایاالتو نوې ستراتیژي د افغان حکومت سره مرسته کوي چې 
په ټول هیواد کې ظرفیتونه لوړ کړي. )د ناټو انځور(
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د سیمییزو ارګانونو له خپلواک ریاست او د ملکي خدماتو له ریاست څخه د دغه پالیسۍ په پلي کولو کې مرسته 
وکړو.222

لکه څنګه چې د سیګار د جنورۍ د میاشتې په راپورکې راغلي وو، د سیمییزو ارګانونو پالیسي وړاندیز 
لري چې ولسواالن هم باید د لیاقت پر بنا مقرر کړاى شي.223 او دغه موضوع د پالیسۍ له تصوېب څخه مخکې 
هم طرح شوې وه:  د سیمییزو ارګانونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر یو فرمان ترالسه کړى و چې په هغې کې 
راغلي وو چې د والیت معاون او ولسوال باید د لیاقت په اساس د ملکي خدمتونو د کمیسیون د پروسې له الرې 

مقرر شي.224 

د عامه ادارې د اصالحاتو څخه د متحده اياالتو مالتړ
د متحده ایاالتو نوې ستراتیژي له افغان دولت سره په مرستې باندې تاکید کوي ترڅو دغه دولت د خدمتونو د رسولو 
جوګه شي.225 د دې لپاره چې دولت وکوالى شي د خپلې عامه ادارې له الرې خلکو ته خدمتونه عرضه کړي، 
نو متحده ایاالتو یو لړ پروګرامونه لکه د والیانو د ښو کړنو پر بنسټ د مالي مرستې پروګرام، د ملکي تخنیکي 

مرستو پالن )CTAP(، او د افغانستان د ښاروالیو د مالتړ پروګرام، په الره اچولي دي. 

د واليانو د ښو کړنو پربنسټ بوديجه
د ۲۰۱۰ کال د جنوري د میاشتي په شلمه د متحده ایاالتو سفیر، افغان دولت او د نړیوالې ټولنې غړیو یوځاى 
پرېکړه وکړه چې د والیانو د ښو کړنو پر بنسټ بودیجې یو صندوق پرانیزي. د دغه صندوق له الرې به هغه 
والیتونه چې د حکومتي بودجې لخوا ورته کافي مالي امکانات برابر نه وي په الندې شپږو برخو کې به ورسره 

مالي مرسته ترسره کېږي.226
	 ترانسپورتیشن

	 د عامه ودانیو ساتنه او څارنه
	 معلوماتي او مخابراتي تکنالوژي

	 د وړتیاو لوړول
	 ټولنیزه توسعه

	 د نقلیه واسطو، دفتري وسایلو، جنراتورونو او تېلو پیرودل

د USAID د راپور پر بنسټ، د مالي مرستو ورکول د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۲۱مه چې د افغان مالي نوي 
کال پېل دى، پیل شوي دي. له دې څخه د مخه چې مالي مرستې پیل شي، له والیانو څخه غوښتل شوي وو چې په 

دغه شپږو برخو کې د خپلو اړتیاو له مخې بودیجوي پالن جوړ او تسلیم کړي.227 
ټول توکې چې د اخیستلو لپاره یې د والیانو د ښوکړنو پربنسټ د مالي مرستو د پروګرام څخه پیسې ورکول 
کېږي باید د داسې یو پلي کوونکي همکار شرکت لخوا ترسره شي چې د متحده ایاالتو د حکومت د مقرراتو رعایت 
کوي.  USAID راپور ورکوي چې دغه مالي مرستې د والیتي افسر لخوا چې د والي په دفتر کې کار کوي څارل 
کېږي. یوه ویبپانه شتون لري چې د میاشتنۍ بودیجې او لګښتونو راپور چې د هماغه والیت د PRT سره همغږى 
شوي وي خپروي. د مالي مرستو د برابرولو په وروستۍ درې میاشتنې راپور کې به یوه ارزونه ترسره شي چې 

لګښتونه د غور الندې ونیسي.228
هر څو که ټولې خریدارۍ د متحده ایاالتو د چینلونو له الرې ترسره شوي دي، خو د والیانو د ښو کړنو پربنسټ 
د مرستو پروګرام والیانو ته د لګښتونو په اړوند هیڅ ډول سپارښتنې نه کوي.  USAID راپور ورکوي چې د 
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PRT سره خبرې شوي دي چې د دغه والیتي ټیمونو پرسونل د والیانو سره د خریدارۍ په هکله خبرې اترې 
وکړي ترڅو دوه گانګي رامینځته نشي، همدغه راز کله چې کومه پوښتنه موجوده وي نو د PRT کارکوونکي 

به ځواب ورته وایي.229

د ملکي تخنيکي مرستو پالن
د USAID د راپور له مخې د دغه مرستو څخه موخه دا ده چې په افغانستان کې یو اغېزمن، وړ او حساب 

ورکوونکى دولت رامینځته شي، او د مشاورینو په استخدام کې افغان دولت ته کنټرول په الس ورکړي. 230 
هر څو که هیله کېده چې دغه پروګرام د ۲۰۰٩ کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شي، خو تمه کېږي چې افغان 
دولت به د مشاورینو استخدام د ۲۰۱۰ کال د اپریل په میاشت کې پیل کړي. USAID وایي چې اوسمهال دغه 
پوستونه اعالنېږي، او د ظرفیتونو د لوړولو پروګرامونه یې په الره اچول شوي دي. د ۲۰۱۰ کال د مارچ د ۳۱مې 
 نیټې راهیسې USAID د دغه پالن لپاره یو میلیون ډالر ورکړي دي. او ژمنه شوې ده چې په راتلونکي کال کې به

 ۲٩ میلیونه ډالره نور هم دغه پالن ته تخصیص شي.231

د افغانستان د ښارواليو د پياوړي کولو پروګرام
USAID وایي د افغانستان د ښاروالیو د مالتړ پروګرام موخه په ښاروالیو کې د وړتیاوو د لوړولو او هغوى ته د 
سرچینو د برابرولو په برخه کې مرسته ده. د دغه پروګرام هدف دا دى چې د ښارواالنو او ښاروالیو څخه مالتړ 

وکړي څو په الندې بنسټیزو عامه برخو کې خدمتونه په ښه توګه وړاندې کړي.232
	 د اوبو او برېښنا مدیریت

	 حفظ الصحه
	 مصوون سړکونه

	 د پارکونو او ښاري سیمو شنه کول
	 د کثافاتو ځاى په ځاى کول

	 د لښتیو پاکول
	 د ځوانانو فعالیتونه

د ۲۰۱۰ کال د مارچ له ۳۱مې نېټې راهیسې د ښاروالیو د مالتړ پروګرام ۱۱ ښاروالۍ د پوښښ الندې 
راوستلې دي، لکه څنګه چې په انځور ۳.۳۰ کې لیدل کېږي. دغه پروګرام به د جوالى په ۲۰۱۰ کې پاى ته 
ورسېږي. د ښاروالیو لپاره نوى پروګرام ال د جوړیدو په حال کې دى او ال د پلي کېدو لپاره نه دې وړاندې شوې، 

خو USAID وایي چې دوى په نوي او زاړه پروګرام کې د کوم بنسټیز بدلون د راتګ تمه نه لري.233

په افغانستان کې سرشمېرنه
په دې درې میاشتني کې ملګرو ملتونو د جګړې څخه په راوتلو هیوادونو کې د سرشمېرنې د اهمیت په هکله تاکید 
کړى دى.  ملګرو ملتونو راپور ورکړى چې سرشمېرنه د یو هیواد پرمختیایي ستراتیژۍ په پلي کولو او او ادارې 
اصالحاتو په راوستلو کې ډېره مهمه ونډه لري.234 د هیواد ۲۰۰٨ کال د ملي پرمختیا ستراتیژي هم د سرشمېرنو 
پر اهمیت ټینګار کړى دى. سرشمېرنه به افغان دولت ته دا موقع په الس ورکړي چې د اقتصاد او بیوزلۍ په اړوند 

خپلې اساسي کرښې ترسیم کړي.235
د ۲۰۰٩ کال د جون له میاشتې راپدیخوا د متحده ایاالتو د سرشمېرنو بورډ چې د نړۍ د هر هیواد د وګړو په 
اړوند تخمیني شمېرنه وړاندي کوي. د افغانستان د وګړو شمېره یې په ۲۰۱۰ کال کې ۲٩.۱ میلیونه تخمین کړې 
ده. دغه تخمیني شمېرنه د ۱٩٧٩ کال د نامکملې سرشمېرنې پر بنسټ او د ۲۰۰٥ او ۲۰۰٦ کال د قسمي سروى 

يادونه: په پروګرام کې شامل ښارونه د والياتو مرکزونه دي.
سرچينه: USAID، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4/6/2010.

د افغانستان ښارونه چې د ښارواليو د پياوړي کولو 
په پروګرام کې دي

انځور ۳.۳۰
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پر بنسټ رامینځته شوې ده.236 د افغانستان د وګړو بشپړه سرشمېرنه هیڅکله نه ده ترسره شوې.237
د افغانستان د مرکزي احصایې اداره د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق په مرسته د وګړو او د هستوګنځیو په 
اړوند د معلوماتو د احصایې د اخیستنې مسووله ده.238 د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۱۰ کال د اپریل په شپږمه 
راپور ورکړ چې هغه سرشمېرنه چې ټاکل شوې وه په ۲۰۱۰ کې ترسره شي ځنډیدلې ده. د دغه وزارت په وینا 
د سرشمېرنې فسخ دومره د حیرانتیا خبره نه ده: د ۲۰۰٤ کال راهیسې سرشمېرنه هرکال پالن شوې خوبیا بیرته 

لغو شوېده.239 

قضايي اصالحات او د قانون حاکميت
رامینځته  باور  خلکو  د  باندې  هغې  په  او  راوستل  اصالحاتو  د  کې  هغې  په  پراختیا،  سیستم  عدلي  افغان  د 
محدود، سیستم  عدلي  د  افغانستان  "د  کېږي.  گڼل  توکي  مهم  ستراتیژۍ  نوې  د  ایاالتو  متحده  د   کول 
 ځواب نه ویوونکى او بې اعتباره حالت د دې سبب شوى چې خلک د افغان دولت څخه شکایت وکړي او د طالبانو 
نوم نهاده والیانو ته د مراجعې لپاره زمینه برابره شي."240 د متحده ایاالتو په نوې ستراتیژۍ کې دې خبرې ته هم 
اشاره شویده چې هر څومره چې د افغانستان عدلي سیستم کمزورى او په فساد کې ککړ وي په هماغه اندازه به د 

طالبانو عدلي سیستم خلکو ته د قبول وړ وي.241 
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د اعتماد وړ عدلي او جزایي سیستمونو رامینته کول د پرمختګ نښه ګڼل 
کېږي. د اعتماد وړ عدلي او جزایي سیستم هغه دى چې بشري حقونو ته احترام ولري او ټولو افغانانو ته په اسانه 
د السرسي وړ وي.242 د متحده ایاالتو د نړیوالو مخدره توکو او د قانون د تنفیذ د چارو بیورو د راپور پر بنسټ، 
د افغانستان په جزایي سیستم کې گڼ شمېر وزارتونه او نورې مرجعې دخیل دى او په عدلي سیستم کې د مختلفو 

برخو مسوولیت په غاړه لري.243
	 د کورنیو چارو وزارت: د پولیسو ځواک

	 لویه څارنوالي: څارنواالن
	 ستره محکمه:  قاضیان

	 د عدلیې وزارت: مدافع وکیالن او د زندانونو چارواکي

د متحده ایاالتو پروګرامونه
په عدلي سیستم کې د متحده ایاالتو مرستې د افغان دولت سره "د وړاندوینې وړ او عادالنه محاکمو او د النجو د 
هوارولو په میکانیزم باندې متمرکزې دي."244 د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د نوې ستراتیژۍ هدف دا دى چې 

د ایساف مرستې د ملي پولیسو او د نشه یي توکو پر ضد پروګرامونو کې په لګښت ورسوي.245
USAID راپور ورکوي چې دوى په روان درې میاشتنې راپور کې د افغانستان په عرفي او غیررسمي عدلي 
سیستم باندې تر ۲٥ میلیونه ډالرو پورې لګښت وکړي. او دغه مالي مرسته به دعدلي سیستم لپاره د ۲۰۱۰ کال 

د اپریل له میاشتې څخه وروسته دالسرسي وړ وي.246

د متحده اياالتو لخوا د عدلې سکټور د مالتړ پروګرام
د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام )JSSP( چې د INL یا نړیوالو مخدره توکو او د قانون د تنفیذ د چارو بیورو 
د کنترول الندې فعالیت کوي، د دې لپاره جوړ شوى دى چې په افغانستان کې عدلي جزایي سکتور ځواکمن او په 
عدلي سیستم کې د مسلکي خلکو مالتړ وشي. په ۲۰۰٥ کال کې د دغه پروګرام له رامینځته کېدلو څخه را په دیخوا، 
د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام په کابل او څلورو نورو والیتونو کې تر٦۰ ډیر امریکایي او افغاني مشاورینو په 

استخدام پراختیا موندلې ده.247

د بهرنيو چارو وزارت راپور ورکوي چې په هغو 
سيمو کې چې د افغان دولت د کنټرول څخه بهر 

دي، طالبان خپل قضايي سيستم پر مخ بيايي. د هغو 
کسانو لپاره چې محکوم شوي دي په تيرو کې د 

ګوتو غوڅول، وهل ټکول، د سر غوڅول او داسې 
نورې سزاوي ورکړل شوي. د ٢٠٠٩ کال په مى کې 
د طالبانو مشر يوه اليحه صادره کړه چې په هغې کې 
د محکمې د حکم څخه پرته د سر غوڅول منع شوي 

و، خو د راپور په وينا د طالبانو محاکمو د خلکو د 
سرونو غوڅولو ته ادامه ورکړې ده.

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، "د بشِر حقوقو د عملي کولو په اړه د ۲۰۰٩ کلنی 
راپور: افغانستان،" ۳\۱۱\۲۰۱۰. 
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په دې درې میاشتو کې د عدلي سکتور د مالتړ پروګرام، د عدلي سیستم په اړوند خپلو والیتي کنفرانسونو 
ته ادامه ورکړې ده، دغه کنفرانسونه د ځایي چارواکیو سره مرسته کوي ترڅو په خپلو والیتونو کې د قانون 
حاکمیت پلي کړي. اړوندو والیتي چارواکیو او مهمو وزارتونو ته د اساسي قانون او نورو اړوندو مسایلو په اړوند 
معلومات ورکوي. JSSP بیا موضوع د والیتي اړوند چارواکو سره تعقیبوي او هغوى په دې قانع کوي چې په 
خپلو والیتونو کې عدلي قضایي روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.  لنډمهالې اغېز شیندونکې پروژې هم پرمخ بیول 
کیږي ترڅو والیتي چارواکي په خپلو والیتونو کې د قانون حاکمیت راولي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې 
د عدلي سیستم په اړوند ټول والیتي کنفرانسونه د والیتي بیا رغونې ټیمونو او د ایساف د رهبرۍ سره په همغږۍ 
ترسره کېږي. په دې درې میاشتني راپور کې JSSP په بادغیس، هلمند، کنړ، پکتیا، پروان او وردکو کې والیتي 

عدلي کنفرانسونه جوړ کړي دي.248
د ۲۰۱۰ کال د مارچ د میاشتې د ۳۱مې نېټې راهیسې، د عدلي سیستم د مالتړ پروګرام یا JSSP په پنځه 
 JSSP ساحوي تعلیمي مرکزونو کې فعال و. د بهرنیو چارو د وزارت له مخې، دوه اضافې د روزنې مرکزونه د
د مرستې په انتظار دي، خو پرمختګ ورو شوی دی ځکه JSSP خپل تازه کاري احکام نه دي ترالسه کړي. د 
بهرنیو چارو وزارت راپور ورکوي چې ټولې اړوندې کړنې او اسناد یې پخپل وخت تسلیم کړیدي )د ۲۰۱۰ کال 
د فبرورۍ د ۲٨مې نېټې څخه د مخه( خو INL نشي کوالى چې خپل کاري دستور په رسمي بڼه د ترالسه کولو 

څخه مخکې خپلې کړنې پیل کړي.249 
همداراز JSSP په دې درې میاشتني راپور کې د جنډر په هکله د عامه پوهاوي څانګه هم پرانیستله.  د دغه 

څانګې موخه د JSSP  د کابل په دفتر کې د جنډر په اړوند د مهارتونو زیاتوالى دى.250

د JSSP يو مشاور، ښي لوري ته، د افغانستان د عدلي قضایي سیستم په اړوند د فراه والیت د محاکمو د رئیس عبدالحنیف عبید 
سره خبرې کوي. )د ایساف انځور، د متحده ایاالتو هوایي ځواک ریالن کې البرایت(
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د جزایي اجراآتو قانون
د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د جزایي اجرااتو د قانون پلي کول به په ۲۰۱۰ کال کې د افغانستان د عدلي نظام 
د پرمختګ لپاره یو بنسټیز عمل وي. د کارکوونکو کموالى او د عدلیې په وزارت کې د نوي وزیر ټاکل د جزایي 

اجرااتو د قانون په پلي کېدو کې لږ ځنډ رامینځته کوي.251
نوي وزیر د پالیسیو او تقنیني کړنو په لیکنو پیل کړى دى. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا نوى وزیر دومره 
د اصالحانو پلوي نه دى او د قوانینو بدلون ته دومره اهمیت او ارزښت نه ورکوي.252 د بهرنیو چارو د وزارت په 
وینا د عدلیې وزیر د ښاغلي کرزي د فساد پر ضد د مبارزې فرمان تر ډېره وخته پورې ځنډولى و ترڅو چې ځینې 
خپل ځانګړي ټکي یې پکې ور زیات کړل. سربېره پر دې د نوموړي وزیر د جزایي اجرااتو دغه نوى تسوید شوى 

قانون خوښ نه دى او وایي چې پخوانى قانون د اوسني په نسبت ډېر منطقي اجرایوي موضوعات درلودل.253 

د افغانستان د محکمې سیسټم
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د قضایي جلساتو پروسیجر د نړیوالو منل شویو 
معیارونو سره ډېر لږ اړخ لګوي او د عدالت پلي کېدل د هیواد په مختلفو سیمو کې په مختلف ډول ترسره کېږي.254 
د افغانستان په اساسي قانون کې د منصفه هیئت یا ژوري په اړوند هیڅ نه دي راغلي نو ټولې محاکماتي فیصلې 
د قاضیانو لخوا ترسره کېږي. هر څو که مدعى او یا مدعي علیه حق لري چې د لومړنۍ محکمې پر پرېکړه د 
استیناف غوښتونکى شي، خو د همدغه وزارت په وینا چې ډیر ځله د افغانستان په محکمو کې دغه حق هم نه 
ورکول کېږي.  د مدافع وکیالنو کمښت د افغانستان محکمو ته ګرانه کړې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 

موادو مطابق چې هر تورن کس او یا مظنون ته د مدافع وکیل د نیولو حق ورکوي عمل وکړي.255
انځور ۳.۳۱ د افغانستان د محاکمو تفصیل بیانوي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا قضایي پرسونل د قضیو 
د پرمخ بیولو لپاره قانوني موده په پام کې نه نیسي نو بیا قضیې د ډیرې مودې لپاره بې له کومو اجرااتو پاتې وي. 
د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې اکثریت محاکم د قضیو په اړوند د 

ټاکلې مودې خیال نه ساتي.256
د افغانستان ستره محکمه د هیواد د محاکماتي نظام مسوولیت په غاړه لري. د سترې محکمې غړي د افغانستان 
د جمهور رئیس لخوا د ولسي جرګې په تصویب سره ټاکل کېږي. د اسیتناف محکمې غړي د سترې محکمې لخوا 

پیشنهاد او د ولسمشر له منظورۍ وروسته په دندو ګومارل کېږي.257
د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د الیقه قضایي پرسونل کمښت ال هم د افغانستان د عدلي سیستم د پرمختګ 
په مخ کې لوى خنډ بلل کېږي.  د قاضیانو او څارنواالنو د پام وړ کمښت د دې المل گرځېدلى دى چې د یو زیات 

شمېر نوي قوانینو او تعدیالتو پلي کول د خنډونو سره مخ شي.258
د بهرنیو چارو د وزارت د راپور )د هیواد د بشري حقونو په اړوند راپور( د سترې محکمې له خولې لیکلي 
دي چې په ۲۰۰٩ کال کې دوى یوازې ٧٧ قاضیان چې ٧ یې ښځې قاضیانې وې درلودل.259 خو،  په داسې حال 
کې چې په ۲۰۰٨ کال کې سترې محکمې راپور ورکړى و چې دوى ۱٦٥۲ قاضیان چې ۱٨٩ یې ښځي دي لري.  

داسې ویل کېږي چې اکثریت قضایي نماینده ګان حقوقې زده کړې نه لري.260
سیګار د عدلي سیستم په اړوند په درې برخو کې د تفتیش غوښتنه کړېده:261 

	 "د متحده ایاالتو د قضایي تامیناتو د مرستې پروګرام ، ال زیات ستراتیژیکو کړنو ته ضرورت لري،" دسمبر 
۲۰۰٩

	 "د توقیف د کړنالرو مستندکول به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزي د انصاف مرکز څخه له موخې سره 
سم کارولو کې مرسته وکړي" سپتمبر ۲۰۰٩

سرچينه: د بهرنيو چارو وزارت، د بهرنيو چارو وزارت،  د 2009 کال راپور 
د هيواد د بشري حقوقو د حالت په اړه: افغانستان، 3\11\2010؛ 

د محکمې پروسه

ابتداييه محکمه
بايد د دوو مياشتنو دننه محاکمه شي

 

تورن
په توقيف کې

لومړنۍ مرافغه غوښتنه
بايد د 20 ورځو دننه ثبت شي

 

دويمه مرافغه غوښتنه
بايد د 30 ورځو دننه ثبت شي

 

د سترې محکمې حکم
بايد د دوسيې له ترالسه کولو څخه 
د پنځو مياشتو دننه پريکړه وشي.

 

استيناف محکمه
بايد د دوو مياشتو دننه دوسيه وکتل شي

 

تورن کس بندي کيږي دوسيه تړل کيږي

 هر لوری کولی شي
د استيناف غوښتنه وکړي

 هر لوری کولی شي
د استيناف غوښتنه وکړي

حکم

د استيناف پروسه
تورن کس چې په محکمه کې کناهګار ونه ګنل شي کيدای 

شي تر هغه پورې په بند کې وساتل شي چې دوسيه 
د استيناف له ټولو پړاونو څخه تيره شي.

ګناهکار بي ګناه

د افغانستان د محکمې کړنالره

انځور ۳.۳۱
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	 "د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزي د انصاف مرکز په جوړولو کې د ځنډ لري کولو لپاره اقداماتو ته 
اړتیا ده" اگست ۲۰۰٩

د افغانستان د محابسو او د اصالح او تربیت په مرکزونو کې اصالحات
د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د ۲۰۱۰ کال د مارچ د یوولسمې څخه را پدېخوا د عدلیې وزارت د 
محابسو او توقیف خانو عمومي ریاست په وینا چې په افغانستان کې ۳٤ محبسونه او د ولسوالیو په کچه ۲۰۳ 
نظارتخانې شتون لري. همدغه شان په ټول هیواد کې د ماشومانو د تربیت او اصالح ۳۰ مرکزونه هم شتون 
لري. د ۲۰۱۰ کال د اپریل میاشتې د ۱٩مې نېټې راهیسې د بهرنیو چارو وزارت هیڅ ډول معلومات نلري چې 

ملي امنیت څومره ادارې لري، او په دغه ادارو کې څومره زندانونه شتون لري.262
INL راپور ورکوي چې افغان حکومت د محبسونو د ښه والي لپاره اقدامات کړي دي، خو بیا هم په زندانونو 
کې حالت خراب دى.263 د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ډیرى نظارتخانې چې د کورنیو چارو د وزارت د کنترول 
الندې دي ډیرې زړې، ډیرې د ګڼې گوڼې څخه ډکې، او د روغتیایي پلوه ډیرې کمزورې دي دغه زندانونه نړیوال 

معیارونه نشي پوره کوالى. ځینې معمولې ستونځې یې په الندې ډول دي:264 
	 ناکافي خواړه او اوبه

	 روغتیایي خراب حالت
	 ناکافي کمپلې

	 انتاني یا مکروبي ناروغۍ

په زندانونو کې د حاالتو د ښه کېدلو لپاره نړیوالې ټولنې د متحده ایاالتو په مشرۍ د محابسو د سیستم د مالتړ 
پروګرام )CSSP( له الرې د زندانونو والیتي کارکوونکو لپاره روزنیز پروګرامونه په الره اچولي دي.265 په 
دې درې میاشتني راپور کې یوناما ولیدل چې دغه پروګرام د زندانونو د حاالتو په ښه والي کې مرسته کړې ده.266 

د متحده اياالتو د پوځ يو بريدمن په هلمند کې د یوه زندانې د گوتو نښې اخلي. د متحده ایاالتو او نورو نړیوالو سرتېري د افغانستان 
د زندانونو پرسونل ته د بایومتریک لکه د ګوتو د نښانو په شمول ټریننګ ورکوي. )د متحده ایاالتو د هوایي ځواک انځور، 

کریستین جونس(
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د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د مارچ د راپور له مخې، عدلیې وزارت او د محابسو ریاست په دې هڅه 
کې دى چې د زندانونو حاالت ښه او د نړیوالو معیارونو سره برابر کړل شي.  د ۲۰۰٦ او ۲۰۰٩ کلونو ترمینځ 
د زندانیانو شمېر له ٩٦۰٤ څخه ۱٤٨٥٧ پورې لوړ شوى دى.267 انځور ۳.۳۲ ښیې چې د هغه زندانیانوپه شمېر 

کې چې خپلو قضایي جلسو ته منتظر دي په ډېره لږه اندازه خو دوامداره ډول کمښت راغلى دى. 
د افغانستان د حکومت گڼ شمېر ستونځې یادې کړې دي چې د محبسونو د ودانیو په ښه والي کې ورسره مخامخ 
دى. چوکاټ ۳.٦ دغه ټولې ستونځې په ګوته کړي چې افغان حکومت ورسره د محابسو د سیستم په برخه کې مخامخ 

دى.
د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په میاشت کې د افغانستان مختلفو ادارو چې په جزایي عدلي برخه کې دخیل دي، د هغه 
زندانیانو په اړوند چې د بګرام )پروان( په محبس کې بندیان دي یوه تفاهمنامه السلیک کړه.  د دغه تفاهمنامې پر 
اساس به د پروان د زندان بشپړ کنټرول په ۲۰۱۲ کال کې افغان حکومت ته سپارل کېږي. په دغه وخت کې به 
افغان حکومت د ملي امنیت د زندانیانو، د تحقیقاتو، عدلي تعقیب او قضایي جلسو په برخه کې فعاله ونډه لري.268 
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل درې میاشتني راپور کې په دې خبره ټینګار کړى چې باید د زندانیانو سره انساني 

چلند وشي او په عادالنه ډول یې محکمې ترسره کړاى شي.269

د بنديانو او توقيف شويو کسانو سره چلند
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا، هر څو که د قانون د تنفیذ د سیستم په ټولو برخو کې د شکنجې 
په اړه راپورونه شته خو ډېرى په دغه برخه کې د پولیسو نوم اخیستل کېږي.270 د زندانیانو سره د چلند په هکله 
د ښځو چارو وزارت خپل تشویش څرګند کړى دى. د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې، د ښځو چارو 
وزارت وایي چې پولیس ډیرى وخت د ښځو زندانیانو او توقیفیانو سره په زبر زنا الس پورې کوي.271 همداراز 
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون )AIHRC( د ماشوم زندانیانو سره د ناوړه چلند په اړوند راپور 
ورکړى او وایي چې دغه ماشومان د فزیکي ځورونې سره مخ دي. د سره صلیب نړیواله کمېټه هم د ماشومانو 
سره د ناوړه چلند خبره تاییدوي او دا هم زیاتوي چې په ټول ۲۰۰٩ کال کې د ماشومو زندانیانو سره بد سلوک 

شوى او د ډول ډول تهدیداتو سره مخامخ شویدي.272 

د متحده اياالتو د زندانونو د سيسټم د مالتړ پروګرام
د متحده ایاالتو د زندانونو د مالتړ پروګرام موخه د افغان دولت سره د زندانونو د مصوونیت، تنظیم او په عصري 
سیستم کې د زندانونو د سمبالولو په برخه کې چې په عدلي سیستم کې د بندیانو د بیا اصالح او هستوګنې جوګه 

د افغان زندانونو د اصالحاتو په وړاندې پرتې ستونځې
ستونځېدولتي اداره

د افغانستان اسالمي 
جمهوري دولت

بودیجوي کمښت
په ډیرى زندانونو کې د شدیدې گڼې گوڼې شتون

د ظرفیتونو نه موجودیت
په ډیرى زندانونو کې د داسې ودانیو نه شتون چې جنایي او امنیتي بندیان جال واوسېږي 

د زندانونود سیستم د مالتړ د پروګرام ستونځمنتیا ترڅو نورو والیتونو ته وغځول شيمتحده ایاالت
امنیت 

سرچینې:  د سیګار د ارزوني پوښتني ته د INL ځواب، ۴\۱٩\۲۰۱۰.  

چوکاټ ۳.۶

سرچينې: د بهرنيو چارو وزارت،  د 2009 کال راپور د هيواد د بشري حقوقو د حالت 
په اړه: افغانستان، 3\11\2010؛ د بهرنيو چارو وزارت،  د 2008 کال راپور 

د هيواد د بشري حقوقو د حالت په اړه: افغانستان، 2\25\2009؛ د بهرنيو چارو 
وزارت،  د 2007 کال راپور د هيواد د بشري حقوقو د حالت په اړه: افغانستان، 
3\11\2008؛  د بهرنيو چارو وزارت،  د 2006 کال راپور د هيواد د بشري 

حقوقو د حالت په اړه: افغانستان، 3\6\2007. 
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کېدو وړ شي مرسته کول دي.INL 273 راپور ورکوي چې د CSSP ډېرى پروګرامونه اوسمهال په متفرقه 
بڼه ترسره کیږي. د دغه پروګرام په ترڅ کې تراوسه په څلورو ښځینه زندانونو کې روزنیزې زده کړې ترسره 
شوي، په دوو والیتي زندانونو کې صنعتي فعالیتونو ته وده ورکړل شوې او همدغه راز په دوو والیتي زندانونو 
کې تعلیمي او د بیا جوړونې کارونه ترسره شوي دي.  په یو بل زندان کې هم د صنعتي فعالیتونو لپاره د یوې 
ودانۍ د ترمیم پالن په الره اچول شوى دى. INL راپور ورکوي چې په راتلونکې کې به CSSP خپلې هڅې 
او هاند پر صنعتي، مسلکي او تعلیمي برخو باندې متمرکزې کړي. او همدغه راز به د زندانونو ځانګړو اړتیاوو 

ته مثبت ځواب ویل کیږي.274  
سربیره پر ۳۳ کسانو چې په دغه برخه کې د هیواد په ټولو والیتونو کې کار کوي، CSSP په دې درې 
میاشتنې راپور کې ۱٥ کارکوونکي غړي نور هم زیات کړل ترڅو د بنسټ پالنې څخه د راگرځولو، په ټولنه کې د 
بیا ادغام او د اصالح په برخو کې کار وکړي او ډېر تمرکز به یې پر هغه زندانیانو وي چې د جګړې پورې اړوند 
مسایلو کې نیول شوي وي. د زندانونو د مالتړ پروګرام په دې درې میاشتنې راپور کې د ماشومانو د دارالتادیب 
 CSSP راپور ورکوي چې دغه مشاورین د دې لپاره وګومارل شول چې INL .لپاره هم مشاورین ګمارلي دي
غواړي خپل مالتړ د ماشومانو د اصالح او تربیت د مراکزو ریاست څخه چې د عدلیې وزارت په چوکاټ کې د 

دغه مرکزونو څخه نظارت کوي، زیات کړي.275 
د زندانونو د مالتړ پروګرام په محابسو کې د ثبت او راجستر کمپیوټري پروګرام په پلي کولو کې مرسته 
کوي. دغه سیستم به د محابسو د ریاست سره مرسته وکړي ترڅو د بندیانو په هکله معلومات ولري، چې په دې 
کې به د دوى د جرم ډول هم شامل وي. د ۲۰۱۰ کال د اپریل د ۱٩مې نیټې راهیسې ٦۳٨٨ قضیې د دغه سیستم 

له الرې ارزول شوې دي.276
همداشان په دې درې میاشتني راپور کې د زندانانو د مالتړ پروګرام CSSP د زندانونو سره د بایومتریک 
نوښت په برخه کې هم مرسته کوي چې دغه پروګرام د INL او متحده ایاالتو د تحقیقاتو د مرکزي ادارې لخوا پر 
مخ بیول کیږي. دغه نوښت د پلچرخي، هرات او سرپوزې په زندان کې په کندهار کې پیل شوى دى.  د ۲۰۱۰ 
کال د اپریل د میاشتې د ۱٩ نیټې راهیسې ٦٧۰۰ بندیان او ٩٩ کارمندان په بایومتریک سیستم کې ثبت شویدي. 
CSSP د محابسو د ریاست سره په لوژستیکي برخه او د تحقیقاتو مرکزي اداره ورسره د روزنیزو پروګرامونو 

او د روزنې په تخنیکي برخه کې مرسته کوي.277

د فساد پرضد مبارزه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا اداري فساد په افغانستان کې د لوېو ننګونو د جملې څخه یو شمېرل کیږي.278  
USAID راپور ورکړى چې په افغانستان کې فساد په دوه برخو ویشل کیږي: اداري فساد د ټیټ رتبه چارواکو 
په کچه، او د لوړ رتبه چارواکو د هغوى د سیاسي متحدینو او کورنیو په کچه.279 د ټیټې کچې فساد د محدودو 
خدماتو له کبله رامینځته کیږي. د USAID په وینا کمه اندازه معاشونه د دې سبب کېږي چې د ټیټې کچې حکومتي 

مامورین د غیرقانوني عایداتو د الس ته راوړلو لپاره هڅه وکړي.280
USAID راپور ورکوي چې د لوړې کچې ادارې فاسد په ځانګړي په توګه د ساختماني او امنیتي صنعتونو 
کې شته دي. په دواړو صنعتونو کې، د پانګونې جوړښت د قراردادونو مالتړ کوي چې محدود شمیر ادارې کار 
کوي. د قرارداد ورکول ډیر وخت د افغانستان د حکومت د لوړ پورې چارواکیو یا ملي شورا لخوا کنټرول کیږي، 

چې هغه هم کیدای شي ادارې فساد ته وده و رکړي.281
لکه څنګه چې د سیګار د جنورۍ د میاشتې په راپور کې راغلي وو، چې د نړیوال شفافیت ادارې په ۲۰۰٩ کال 
کې افغانستان د فساد له نظره دویم بدترین هیواد شمېرلى و. )په دغه شمېرنه کې له ۱٨۰ هیوادونو څخه افغانستان 

په افغانستان کې د کولتورې نظره هغه ماشومان 
چې عمر يې د ٦ کلونو څخه کم وي د ميندو سره په 
زندانونو کې اوسېدل. د بهرنيو چارو وزارت راپور 

ورکوي چې دغه حالت په وروستيو کلونو کې نه دى 
ليدل شوى. اوس مهال د بندي شويو ميندو ماشومان 

د ماشومانو په مرکز کې چې په کابل کې واقع دى 
ساتل کېږي، چې د يوې نادولتي موسسې چې ښځې 

د افغانستان د ښځو لپاره، په نامه يادېږي لخوا اداره 
کېږي. 

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، "د بشِر حقوقو د عملي کولو په اړه د ۲۰۰٩ کلنی 
راپور: افغانستان،" ۳\۱۱\۲۰۱۰، انالین وکتل شو ۳\۱٨\۲۰۱۰. 
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۱٧٩ وه(282 او په ۲۰۰٨ کال کې افغانستان د ۱٨۰ ملکونو څخه ۱٧٦ موقف ترالسه کړى و.283 د بهرنیو چارو 
د وزارت په وینا د نړیوال شفافیت اداره په یواځې توګه نشي کوالى چې د فساد کچې د تعیین لپاره معیار وګرځي.  
هغه معلومات چې د ایشیا فونډیشن په واسطه د هغه افغانانو شمیره چې په خپل ورځني ژوند کې د فساد سره الس 

او ګریوان دي په ۲۰۰٦ او ۲۰۰٩ کال کې ډیره اندازه ثابته پاتې شوې ده.284
د تفتیش او څیړنې هغه راپور چې د ځانګړي مفتش د دفتر لخوا د ۲۰۱۰ کال د اپریل په ٩ نیټه خپور شو 
په هغې کې د افغانستان د کنټرول او تفتیش د ریاست ځواک ارزول شوى و. دغه ریاست د حکومتي ارگانونو د 
مالي موضوعاتو د تفتیش دنده په غاړه لري. د ځانګړي پلټونکی دفتر د موندنو له مخې دغه ریاست د خپل قانون 
یا بنسټ لیک په پام کې نیولو سره دومره صالحیت او خپلواکي نلري چې د افغانستان په کچه د یوې اغیزمنې 
عالي تفتیشتي ادارې موقف غوره کړي.285 د ځانګړي پلټونکی د سپارښتنو او د تفتیشي موندنو لپاره دویمه برخه 

وګورئ.
د لندن په کنفرانس کې افغان حکومت ژمنه وکړه چې په ۲۰۱۰ کال کې به د فساد سره جدي مبارزه کوي. او 

په دغه برخه کې به خپلې هڅې الپسې ګړندۍ کوي. د هڅو په ښه والي کې الندې موضوعاتو ځاى درلود:286
	 د یوه فرمان صادرول چې د هغې په ترڅ کې به د فساد پر ضد عالي ادارې ته دا واک ورکول کېږي چې د 

په فساد ککړو چارواکو څخه پوښتنې ګرویږنې وکړي او په اړوند یې قانوني اجراات وکړي. 
	 د اداري فساد لپاره په قانوني چوکاټ کې د ځینو مراجعو جوړول لکه د لویو جرایمو عملیاتي ځواک همدغه 

راز د فساد پرضد خاص دیوان جوړول ترڅو په اوږده مهال کې د دغه ادارو استقاللیت تضمین شي.
	 د ملکي خدمتونو د لوړ رتبه چارواکو د گومارلو په برخه کې اغیزمنتیا تقویه کول او د ارزیابې دوره رامینځ 

ته کول، همدغه شان د ملکي خدمتونو په قانون کې د بدلونونو راوستل.
	 د داسې قانوني اجنډا تصویب او خپلول چې د افغانستان قوانین د ملګرو ملتونو د فساد سره د مبارزې د 
کنوانسیون سره په یوه کرښه راولي. د اداري فساد سره د مبارزي د جزایي دیوان په شمول، چې تمه کیږي 

خپل احکام به د پانګې د ثبتولو او اعالن په اړوند زیات کړي.  
د ۲۰۱۰ کال په مارچ کې ښاغلي کرزي یو فرمان صادر کړ چې په هغې کې یې سیاسي مداخله او د قضا تذلیل 

جرم وگاڼه.  دغه فرمان د نظارت دعالي ادارې واکونه لکه څنګه چې یې ژمنه کړې وه هم زیات کړل.287
همدغه راز د لندن په کنفرانس کې افغان دولت موافقه وکړه چې د فساد په برخه کې افغان او بهرني متخصصین 
راوغواړي ترڅو د څارنې او ارزونې په ځانګړي ماموریت کې برخه واخلي. دغه ماموریت به په لومړي ځل د 
۲۰۱۰ کال د اپریل په میاشت کې خپله څارونکې لیدنه پیل کړي. د دغه ماموریت موخه به د ېو ښکاره او هدفمند 
پرمختګ لپاره معیارونه وټاکي او د افغانستان د ولسمشر، ملي شورا، د افغانستان د خلکو او همدغه راز نړیوالې 

ټولنې لپاره به د کورنیو او بهرنیو فعالیتونو په اړوند دوره یې راپور جوړوي.288  

د فساد پر ضد د مبارزې څخه د متحده اياالتو مالتړ
د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د فساد پر ضد د مبارزې ستراتیژي د افغانستان د حکومت د فساد پر ضد د هڅې 
او هاند پر مالتړ یو ځاى د نړیوالې ټولنې سره په همغږي ډول تمرکز لري. په کابل کې د امریکې د سفار ت په 
وینا اداري فساد د متحده ایاالتو د تروریزم پرضد مبارزه کمزورې کوي، امنیتي حالت، پرمختګ، او د قانون 
د واکمنۍ موخو ته ضرر رسوي، د افغان حکومت مشروعیت د گواښ الندې راولي او په افغانستان کې مخدره 
توکو د تجارت څخه مالتړکوي.289 چوکاټ ۳.٧ د دغه وړاندیز شوې ستراتیژۍ ٤ بنسټونه په ګوته کوي، او دغه 

ستراتیژي د فساد پرضد د بین المللي پالیسیو سره په مطابقت کې واقع ده.290
د متحده ایاالتو پخوانۍ مرستې په دغه برخه کې د فساد پر ضد د گڼ شمېر ادارو د رامینځته کېدلو سبب شوې 

"ولسمشر کرزي په خپله 
پرانیستونکې وینا کې د فساد د کچې 

د راټیټولو په هکله ډیرې مهمې 
څرګندونې وکړې، او ویې ویل چې 
د دولت د مامورینو او ارګانونو، 
د شفافیت، مشروعیت او حساب 
ورکوونې له الرې به د فساد کچه 

راټیټه کړي.  د هغه خبرې اوس باید 
د وینا سره سمون ولري."

__ د متحده ایاالتو د افغانستان او پاکستان د سیمییز 
ثبات ستراتیژي

۲۱\۱\۲۰۱۰، مخ ٧. سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي" 

د افغان حکومت د هغه ژمنو په ځواب کې چې د لندن 
په کنفرانس کې يې ترسره کړي، نړيوالې ټولنې هم 

ژمنه وکړه چې د فساد پر ضد مبارزې مالتړ به کوي 
او الندې دوه موضوعات يې هم پکې ياد کړل:

• د افغان حکومت لخوا وړانديز شوې د فساد پرضد 
د مبارزې د ادارې سره، د پروسيجرونو د کتنې او 
د ادارې فساد د بيلګو تحقيق چې غير افغانان پکې 

ککړ وي، کارکول.
• د افغان حکومت سره کار کول ترڅو د قراردادونو 

پړاوونه ښه والې د نړيوالو قراردادونو سره په 
کرښه شي.

سرچینه: په افغانستان د لندن کنفرانس، "بیانیه،" ۱\۲٨\۲۰۱۰. 
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دي. لکه د لویو جرایمو عملیاتي ځواک، د لویې څارنوالۍ د فساد پر ضد څانګه او د اداري فساد پر ضد محاکماتي 
دیوان. د متحده ایاالتو حکومت همدغه راز هڅه وکړه چې د فساد پر ضد د عالي ادارې چې ۲۰۰٨ کې رامینځته 
شوې ده مالتړ وکړي.291 د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکوي چې د امریکا حکومت په نظر کې لري چې د 
اداري فساد پر ضد څانګې، د لویو جرایمو د عملیاتو ځواک، د جزایي عدلي عملیاتي ځواک او د نظارت دعالي 

ادارې سره د نورو ترڅنګ مرسته وکړي.292

د ادارې فساد پرضد مبارزې څانګه
د اداري فساد ضد څانګه د لویې څارنوالۍ په چوکاټ کې رامینځته شوې ده د متحده ایاالتو د نوې ستراتیژۍ له 
مخې، هغه موخې چې په دې څانګه پورې اړوندې دي په الندې ډول ورڅخه یادونه کېږي. د لویې څارنوالۍ د 
تفتیشي او نظارتي وړتیاوو تقویه کول.293 دغه څانګې ته ډیرې مرستې د INL لخوا ورکول کېږي. د ۲۰۱۰ کال 
د اپریل له شپږمې څخه INL له دغه څانګې سره د دوه قضیو په عدلي تعقیب کې مرسته کړې ده، چې دغه دواړه 
مرستې د مجرمینو د زنداني کېدو سبب شوي. همدغه راز INL د دغه څانګې سره د ۳۰ نورو صورت دعواګانو 
په څېړنه کې هم مرسته کوي. INL په نظر کې لري چې د دغه څانګې سره د معاشاتو، تخنیکي او ادارې برخو 

کې مرسته وکړي.294

د لويو جرايمو عملياتي ځواک
د لویو جرایمو عملیاتي ځواک چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي، د همدغه وزارت، د ملي 
امنیت، او د اداري فساد پر ضد د دیوان د ځانګړو تحقیق کوونکو څخه جوړ دى.  دغه عملیاتي ځواک د ۲۰۱۰ 
کال د جنورۍ راهیسې په کار پیل کړى دى. د بهرنیو چارو وزارت په وینا هر څو که دغه عملیاتي ځواک ال 
تراوسه کومه قضیه یا محکومیت نه دى ثبت کړى خو په گڼ شمېر تحقیقاتي پروسو کې یې برخه اخیستلې او 

تراوسه یې یو شمېر مهمې گرفتارۍ هم ترسره کړې دي.295 
د متحده ایاالتو حکومت د لویو جرایمو عملیاتي ځواک هم د INL د عدلیې او دفاع وزارتونو له الرې حمایه 
کوي. INL تخنیکي، مالي او مشورتي مالتړ ترسره کوي، او له نږدې څخه د د تحقیقاتو مرکزي اداره، عدلیې 

وزارت، او دفاع وزارت سره یوځاى کار کوي ترڅو نورې اړتیاوې په نښه کړي.296 

د جنايي انصاف هدف ځواک
د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت په وینا دې ځواک ته هم INL مرستې ورکوي. دغه ځواک د مخدره توکو 

د USAID په وينا، په اداري فساد کې ککړ دولتي 
چارواکي  په افغانستان کې د مخدره توکو د توليد په 

برخه کې مهم رول لوبوي.

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۴\٨\۲۰۱۰. 

د متحده اياالتو لخوا د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتيژۍ وړانديز شوي بنسټونه 
د بنسټ اهدافبنسټ

 افغان دولت سره د ادارو د شفافیت او حساب ورکولو په مورد کې مرسته ترڅو لومړى 
د فساد کچه راټیټه شي.

افغان دولت سره د مالي برخې په نظارت کې مرسته.دویم 
افغان حکومت سره مرسته ترڅو قضایي وړتیاوي لوړې شي او د تحقیق، تعقیب او مجازاتو په پروسه کې ښه دریم 

والې راشي او په فساد ککړ چارواکي لیرې کړاى شي.
افغان دولت او مدني ټولنو سره د خلکو په پوهاوي کې مرسته ترڅو د خپل دولت په شفافیت او حساب ورکوونه څلورم 

کې برخه واخلي.

سرچینه: د متحده ایاالتو سفارت، د امریکې د حکومت د فساد سره د مبارزې ستراتیژي ۲۰۰٩، مخونه. 10–11. 

چوکاټ ٧.۳
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په اړوند اداري فساد باندې تمرکز لري. دغه ځواک د نیول شویو خلکو لپاره د عادالنه محاکمې د دایرېدو لپاره هم 
کار کوي. د دغه ځواک لپاره د متحده ایاالتو مالتړ ډېرى مالي دي، دغه مالي مرستې د لوړ رتبه څارنواالنو او د 

قانون د تنفیذ تجربه لرونکو کاروکوونکو لپاره د روزنیزو پروګرامونو په برابرولو کې لګول کېږي.297

د نظارت لوی دفتر
دغه اداره په ۲۰۰٨ کال کې د ولسمشر کرزي لخوا جوړه شوه ترڅو د فساد پر ضد د کورنیو هڅو څخه نظارت 
او همغږي یې کړي.298 د افغانستان د ملي پرمختیا د ستراتیژۍ پر بنسټ د نظارت عالي اداره د فساد د مخنیوي، 

د فساد پر ضد د مبارزې پالن او پلي کونکو هڅو او تحقیقاتي او عدلي تعقیبي فعالیتونو څخه نظارت کوي.299 
د ۲۰۰٩ کال د دسمبر په میاشت کې سیګار یو تفتیشي راپور خپور کړ چې په هغې کې د نظارت د عالي 
ادارې د بنسټیزې پرمختیا، وړتیاو او ظرفیتونو او همدغه راز دغه ادارې لپاره د نړیوالې ټولنې او د متحده ایاالتو 
د مرستو اروزنه شوې وه.300 د ال زیاتو معلوماتو لپاره کوالى شئ د سیګار ویبپاڼه په دې پته ومومئ او د جنوري 

. www.sigar.mil د میاشتې راپور ترالسه کړئ
په دې درې میاشتنۍ کې USAID راپور ورکړ چې دوى د نظارت د عالي ادارې د مالتړ لپاره په راتلونکو 
درې کلونو کې د ۳۰ میلیونه ډالرو په اندازه بودیجه نهایي کړې ده. او غواړې چې دغه پروګرام به د ۲۰۱۰ کال 
په نیمایي کې پیل کړي. دغه پروګرام به د نظارت د عالي ادارې سره د الندې کارونو په بشپړولو کې مرسته 

وکړي:301
	 د بنسټیزو او پرمختیایي پالنونو رامینځته کول او پلي کول 

	 په هغو ساحو کې چې د لومړیتوب څخه برخمنې دي، کار کول، لکه د پانګې د ثبت او تصدیق د شکایتونو 
د اورېدو برخه او دقضایاو د تعقیب څانګه

	 په سیمییزه کچه حضور موندل 
	 د عامه پوهاوې کمپاین جوړول 

	 د نظارت د عالي ادارې لپاره د فزیکي ځاى په برابرولو کې مرسته  

بشری حقوق
د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۱۱مه نېټه د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په اړوند خپل کلني 
راپور خپور کړ، په دغه راپور کې څرګندونه شوې وه چې په افغانستان کې د بشري حقونو حالت ال اوس هم د 
اندیښنې وړ دى.302 دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاوي یو زیات شمېر بیلګې په ګوته کړې. 
په دغه سرغړونو کې د محکمې پرته وژنې، شکنجې، د محبسونو ناوړه حاالتو، د مجازاتو څخه د دولتي چارواکو 
معافیت، له محکمې څخه د مخه اوږدمهاله توقیف، دبیان د ازادۍ په مقابل کې محدودیتونو، دمذهبي ازادۍ په 
مقابل کې محدودیتونه، د ښځو په وړاندې ټولنیز تبعیض او تاوتریخوالى، د دین د بدلون په مقابل کې محدویتونه، په 
لږکیو باندې د تېري، پر ماشومانو د جنسي تیریو، د انسان قاچاق، د کارګرانو په حقونو باندې تېرى، د ماشومانو 

کارول، د سرتېرو په توګه په وسلوالو ډلو کې د ماشومانو څخه ګټه اخیستل، شامل دي.303 

)IDPs( کډوال او په کور دننه بې ځایه شوي خلک
د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې، افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې لومړنۍ هیواد دى چې په تیرو ۳۰ کلونو 
کې یو زیات شمېر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي.  د ۲۰۰۲ کال راهیسې د ٥ میلیونو څخه زیات کډوال 
بیرته هیواد ته راستانه شویدي. ٤.٤ میلیونه راستنیدونکو کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د عالي کمیشنرۍ 
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)UNHCR( لخوا مرستې ترالسه کړې دي.304 د ۲۰۱۰ کال د اپریل د میاشتې د شلمې نیټې څخه د افغانستان 
څخه بهراوسیدونکو کډوالو شمېره هم د السرسي وړ وه.

د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۲٤ نېټه پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د تنظیم لپاره یوه نوې ستراتیژي جوړه 
کړه، د دغه ستراتیژۍ له مخې به په پاکستان کې مېشت کډوالو ته نوې پیژندپاڼې ویشل کېږي چې د ۲۰۱۲ کال 
پورې به د اعتبار وړ وي. نوې ستراتیژي د افغانانو په تدریجې ډول د راستنیدو تړون چې د پاکستان، افغانستان 

او UNHCR ترمینځ السلیک شوى و د نورو درې کلونو لپاره هم وغځاوه.305
په سبا ورځ یعنې د مارچ په ۲٥مه د پاکستان حکومت د زړو پیژندپاڼو چې د اعتبار موده یې ډېره لږه پاتې 
وه هم د ۱.٧ ملیونه افغانانو لپاره اوږده کړه د ملګرو ملتونو په وینا، پاکستان د ۲۰۰٦ کال راهیسې د کډوالو نوم 

لیکنه ترسره کوي او داسې یو هیواد دى چې د نړۍ تر ټولو لوى شمېر مهاجرین پکې هستوګن دي.306
ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په افغانستان کې ۲٩٦۰۰۰ وګړي په کور دننه بې ځایه شوي دي.  دغه بې 
ځایه کېدل ال اوس هم په ختیځو او سویلي سیمو کې د ناامنۍ او جګړو له امله دوام لري.307 د ۲۰۱۰ کال په مارچ 
کې د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې تقریبًا ٦۲۰۰۰ افغانان په ۲۰۰٩ کال کې تازه بې ځایه شوي دي.308 

چوکاټ ۳.٨ هغه الملونه په ګوته کوي چې د ال زیاتو بې ځایه کېدنې سبب شوي دي. 

د جنس )جنډر( له نظره مساوات
د بهرنیو چارو وزارت د ښځو ځواکمنتیا د داسې یوې موضوع په ډول راپیژني چې په نه شلیدونکي ډول له نورو 
موضوعاتو سره لکه، د امنیت، د اقتصادي فرصتونو د بهترۍ، د ښې حکومتدارۍ او ټولنیزو پرمختیاوو پورې 
تړلي دي.309 د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په ۲٩مه د بهرنیو چار وزارت د افغان ښځو لپاره یو نوى عملي پالن طرح 
کړ. دغه نوى پالن به په دغه زمینه کې موجوده پالنونه تقویه او نوي به هم پیل کړي. د ښځو د حالت د ښه کېدو 

لپاره باید د الندې موخو مالتړ وشي:310
	 زده کړې او تعلیماتو ته د ښځو او انجونو د السرسي زیاتول

	 د ښځو د امنیت او د هغه بنسټونو او ادارو مالتړ چې د ښځو لپاره خدمتونه وړاندې کوي
	 د ښځو د مشرۍ تقویه کول او په خصوصي او عامه سکتور کې د هغوى د رول پراختیا

	 عدلي رسمي او غیر رسمي میکانیزمونو ته د ښځو د السرسي زیاتول او د موجوده قوانینو تنفیذ کوم چې د 
ښځو لپاره مساوي حقونه تضمینوي

هغه الملونه چې په دې وروستيو کې د افغانانو د بې ځايه کېدو سبب شوي ،٢٠٠٩
د بې ځايه شوي خلکو شميرپيښه

٤٥۰۰۰ وګړيپه سیمه کې د جګړو او تروریستي پېښو له امله 
٩٩۰۰ وګړيقومي، توکمیز او د ځمکو په سر د النجو له امله

۶۶۰۰ وګړيوچکالي
٦٥۰ کورنۍ aپه ننګرهار کې د زلزلې له امله )۱٧\۴\۲۰۰٩(

a. د وګړو په هکله معلومات نه دي راټول شوي. 

سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، "د بشِر حقوقو د عملي کولو په اړه د ۲۰۰٩ کلنی راپور: افغانستان،" ۳\۱۱\۲۰۱۰. 

چوکاټ ٨.۳

کډوال: د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي دفتر 
)UNHCR( د کډوالو لپاره هغه تعریف کاروي 
کوم چې په ۱٩٥۱ کال کې د کډوالو د کنونسیون 

لخوا وړاندى شوى دى: کډوال هغه څوک دى 
چې "د خپل قوم، دین، ملت او یا ځانګړي ټولنیز 

ګروپ او یا سیاسي عقیدې له امله په ویره کې 
وي او خپل هیواد څخه بهر ته ځي او له دغه 

ویرې څخه ځان نشي خالصوالى او په نارضایتۍ 
سره د خپل هیواد څخه د خپل خالصون په هیله 

 بل ځاى ته کډه کیږي."

د کور دننه بي ځايه شوي خلک: UNHCR په 
کور دننه بې ځایه شوي خلک داسې تعریفوي: "د 
کډوالو په خالف بې ځایه شوي خلک هغه څوک 

دي چې د خپل ځان د ژغورنې لپاره د نړیوالو 
سرحدونو څخه نه وي وتالى، خو په خپل هیواد 

کې پاتې وي. بې ځایه شوي خلک د خپل حکومت 
د سیورې الندې په قانوني ډول اوسیږي حتې کې 

د دوى د بې ځایه کیدو سبب خپله حکومت هم وي 
لکه د نورو اتباعو، دوى خپل حقوق لري او د 

بشري حقونو د ژغورنې د قوانینو او نورو بشري 
نړیوالو قوانینو د حقه حقوقو څخه برخمن وي."

سرچینې: UNHCR، "کډوال،" انالین وکتل شو ۳\۲۲\۲۰۱۰؛ UNHCR، "د کور 
دننه بې ځایه شوي خلک،" انالین وکتل شو ۳\۲۲\۲۰۱۰.   
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	 روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او انجونو د السرسي زیاتول
	 د موجوده فعالیتونو تقویه او مالتړ، همدغه راز ښځو لپاره د اقتصادي پرمختګ د موقع برابرول

	 د ښځو د سیاسي حضور مالتړ او په دغه برخه کې د هغوى د ونډې زیاتول

د ښځو د نړیوالې ورځې )٨ مارچ ۲۰۱۰( د لمانځلو په مناسبت د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یوه اعالمیه 
خپره کړه چې په هغې کې د افغان ښځو د حقونو په اړوند ډېر تشویشونه ذکر شوي وو. دغه اعالمیې ټولې ستونځې 
د بي سوادۍ او د بشري حقونو څخه د خلکو ناخبرۍ څخه رازیږیدلې ستونځې گڼلې. د بشر د حقونو د کمیسیون د 
راپور له مخې ٦۰% انجونې د زده کړې څخه محرومې دي. دوى دا راپور هم ورکړى و چې په ۲۰۰٩ کال کې 
د بشر د حقونو دوه فعالې ښځې وژل شویدي او تراوسه د دغه وژنو په تور هیڅوک محکمې ته نه دې راکش کړل 

شوي.311
د INL په وینا د زندانونو د مالتړ پروګرام په دې درې میاشتنۍ کې د محابسو د ریاست سره کار وکړ تر څو 

د زنداني ښځو لپاره ځانګړي مراسم په الره واچوي لکه د ښځو د نړیوالې ورځ لمانځل.312

په افغانستان کې دیني )مذهبي( ازادي
لکه څنګه چې د سیګار د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ د میاشتې په راپور کې راغلي وو، د افغانستان اساسي قانون په 
صراحت سره بیانوي چې په افغانستان کې رسمي دین اسالم دى او د نورو ادیانو پیروان کوالى شي خپل دیني 
مراسم د قانوني الرښوونو په رڼا کې په سوله او عامه عفت سره ترسره کړي. خو سره له دې اساسي قانون 
حکم کوي چې هیڅ قانون چي د اسالمي قوانینو اوعقایدو سره په تضاد کې واقع وي په افغانستان کې پلي کېداى 
او جوړېداى نه شي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغه قانوني حق چې غیر مسلمو ته د دوى د دیني چارو د 

ترسره کولو لپاره ورکړل شوى دى په عمل کې یې رعایت نه کېږي.313
د دولتي مکتوبونو نصاب د اسالمي عقایدو درلودونکى دى، د افغانستان د اساسي قانون د ٤٥ مادې پر بنسټ. 
غیر مسلم اتباع مکلف نه دي چې په اسالمي درسونو کې برخه واخلي، او د پلرني ادیانو تعلیم د قانون له پلوه 
ضروري نه دى. لکه څنګه چې غیرمسلمانې کورنۍ د دوامداره ځورونې سره مخامخ دي نو دوى په ډیر احتیاط 
سره د خپلو عقایدو په هکله خبرې کوي. د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو 
وزارت راپور ورکړ چې د پوهنې وزارت په دریو والیاتو کې د هندو او سیک ماشومانو لپاره ځانګړي ښوونځي 

پرانیستل: غزني، هلمند، او ننګرهار.314

د افغان حکومت په نظرهغه خلک چې په هيواد کې 
زيږيدلي وي مسلمانان دي. او د اسالمي قوانينو له 
نظره هر هغه څوک چې دين بدلوي، د مرګ په سزا 

بايد محکوم شي.
سرچینه: د بهرنیو چارو وزارت، "د بشِر حقوقو د عملي کولو په اړه د ۲۰۰٩ کلنی 

راپور: افغانستان،" ۳\۱۱\۲۰۱۰. 

افغان ښځې چې په پنجشیر کې د کرنیز کاروبار د ودي د 
ټیم لخوا د زعفرانو حاصالتو بسته بندي زده کوي. د ټیم 

لخوا ورته ټریننګ ورکول کېږي ترڅو ښځي پیاوړې او په 
 خپلو پښو ودریږي.  ) د متحده ایاالتو د پوځ انځور، 

لیزا اشلي( 
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سرلیک برخې  د 

“Hilibus aut aspedit liqui quam exce-
sequam il experum re dolum ut 

ommodio ersped eaquas et molo-
ritiis estium expeles totaspe llacepel 

eateceatus rem qui velit dolenis 
quosa num consequam, quiati beari-
buscia si ut eost, omnihil modita nistia 
aut hitis que apicia doluptatio es sed 

es ut ut aut estis dolor rerum que 
litiorepudae”

—Person of Interest

 Mil ilique cusant laute nonsequi volorum nulpari busam, tem. Nem quia numquid qui aut etur? Nimaionse net quiam, voloreruptis :سرچینه
providit in reictem. Dem voloribusa delenihic temodis auteceritem qui il et res rem estist, tem cumqui qui reratento que consedis doluptatem
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اقتصادي او ټولنیز پرمختګ

د تېرو درې میاشتو په جریان کې، دوه مهمو پېښو د متحده ایاالتو د اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره د پالیسۍ د 
جوړولو چوکاټ ته ځواکمنتیا وروبښله. د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په میاشت کې د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره 
سیمییزه ستراتیژي اعالن شوه، چې په دغه ستراتیژۍ کې په ملکي برخه کې د متحده ایاالتو د پرسونل زیاتېدلو 
لپاره ځانګړي نوښتونه او بنسټونه لکه څنګه چې بارک اوباما یې ژمنه کړې وه رامینځته شول.315 او همداراز 
د لندن په کنفرانس کې چې ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په میاشت کې جوړ شوى و، گډون کوونکو هیوادونو د متحده 
ایاالتو په شمول، د افغانستان سره خپلې ژمنې بیا تایید او د اوږده مهال مالتړ چې افغانستان په بشپړ ډول افغاني 

رهبریت ته وگرځول شي اعالن یې وکړ.316 
مرسته کوونکو هیوادونو د افغانستان د اسالمي جمهوریت د هغه پالنونو څخه مالتړ وکړ چې په ترڅ کې به 
یې کورني عایدات زیات شي، په کرنیزه، بشري منابعو، او د بنسټونو د جوړولو د کار پرمختګ به چټک شي. 
مرسته کوونکو هیوادونو په اصولو کې د افغان حکومت د هغه وړاندیز څخه چې باید تر٥۰ په سلو کې مرستې 
د افغان حکومت له الرې ولګول شي تر څو د اصالحاتو لپاره ال زیات گامونه واخیستل او د فساد مخنیوى وشي، 
هم مالتړ څرګند کړ.317 د مالیې وزارت د راپور له مخې اوسمهال ٨۰ په سلو کې مرستې د مرکزي حکومت د 

پوهاوي څخه پرته د نورو ارګانونو له الرې په لګښت رسېږي.318

اقتصادي وده
د متحده ایاالتو هغه موخې ته د رسېدو لپاره چې افغانانو ته د کار د زمینو برابرول دي، اقتصادي رشد یوه مهمه 
موضوع گڼل کېږي د نړیوال وجهي صندوق )IMF( د وروستي راپور پر بنسټ د افغانستان ناخالص داخلي تولید 
به د کال په پاى کې ۱٥ فیصده رشد وکړي. او ډېرى رشد به د زراعتي محصوالتو په برخه کې رامینځته شي.319 
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړ نوموړي یادونه وکړه 
چې په اقتصادي رشد کې د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا د سیمییزو توکو د پېرودلو کچه چې ٦۱ په سلو کې ته 

لوړه شوې ده هم ډېر مهمه ونډه لري.320 
د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په میاشت کې نړیوال وجهي صندوق اټکل وکړ چې د راتلونکو پنځه کلونو لپاره به 
په افغانستان کې اقتصادي رشد مثبت پاتې وي او په کال کې به ٧% رشد رامینځته کیږي.  دغه موضوع الندې 

حقایق په نظر کې نیسي:321
اقتصادي ثبات دوام	 
په امنیتي حالت، حکومتدارۍ، او د وړتیاوو د لوړېدلو په برخه کې ښه والى	 
په مالي سکتور کې اصالحات	 
په لوړه کچه د مالیاتو راټولول	 
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د ځینو دولتي تصدیو خصوصي کول	 
د کانونو د راسپړلو په برخه کې د پرمختګ رامینځته کېدل 	 

د اقتصادي رشد د ځواکمنتیا لپاره، افغانستان په یو لړ پروګرامونو کې چې د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال 
بانک، اسیایي پراختیایي بانک او پاریس کلب لخوا یې مالي مالتړ کېږي برخه اخلي. دغه موسسات د پورونو د 
بښلو، حکومت ته په لږې گټې د پورونو ورکولو، او په مالي اداره کې د تخنیکي مرستو په برخو او داسې نورو 
کې مرستې برابروي. دغه موسسات د تشکیالتي اصالحاتو او د انکشافي مرستو د پایلو د اندازه گیرۍ لپاره 

معیارونه هم ټاکي.322

د بیوزلۍ د کمولو او د پرمختګ د سهولتونو )PRGF( په رڼا کې مالي 
پالیسۍ 

د ۲۰۰٦ کال د نیمایي څخه افغان دولت د اقتصادي رشد پروګرامونه د نړیوال وجهي صندوق د بیوزلۍ د کمولو 
او د پرمختګ د سهولتونو د پروګرام )PRGF( له الرې تطبیقوي.323 لکه څنګه چې د نړیوال وجهي صندوق 
په شپږم راپور کې د PRGF سرلیک الندې ذکر شوي دي، افغانستان د ستونځمنو حاالتو په درلودو سره بیا 
هم اقتصادي پرمختګ کړى دى.  انفالسیون رامینځته کیدونکى و خو په ټیټه کچه پاتې شوى دى. مهم تشکیالتي 
اصالحات پلي شوي دي، پولي پالیسۍ بریالۍ وې، او د مالیاتو راټولولو کې ښه والی راغلى دى.324 نړیوال وجهي 
صندوق څرګندونه کړې ده چې هر څو که افغانستان د مالیاتو په راټولولو کې پرمختګ کړى دى، خو بیا هم باید 
ډېر کار وشي تر څو دغه مالیات هغې مالي نقطې ته ورسېږي چې د یو کال لپاره بسیا وکړي.325 د افغانستان تقریبًا 
٩۰ په سلو کې ملي بودیجه د بهرنیو مرستو له الرې تامینیږي، نه د داخلي عواید و له الرې چې د افغان دولت 
لخوا راټولېږي.326 د نړیوال وجهي صندوق د راپور له مخې افغان دولت پالن درلود چې داخلي عواید د ۲۰۰٩ او 
۲۰۱۰ کال په ترڅ کې د ناخالصه عوایدو ٨.۱ په سلو کې ته لوړ کړي چې په تقریبي ډول )٥٤٥ بیلیونه افغانیو یا 
۱.۱۳ بیلیونه ډالرو ته رسېږي(.  دا د ۲۰۰٩\۲۰۱۰ کال د ٪٧.۳ ناخالص کورنۍ عوایدو سره نیژدي د مقایسې 
وړ دي. همدغه ډول دغه عایدات د مخکنیو دوو کلونو سره د مقایسې وړ دي چې په هغه کلونو کې دغه عواید په 
تقریبي ډول ٦.٩ فیصده وو. نړیوال وجهي صندوق یادونه کوي چې دغه موخې ته رسېدل د افغان دولت د توانایي 

پورې تړاو لري ترڅو د محصوالتو او مالیې نوى رژیم پلي کړي.327 
د متحده ایاالتو د مالیې وزارت په وینا د افغانستان د عوایدو په راټولونه کې یو تغیر رامینځته شوى دى. په 
۲۰۰۳ او ۲۰۰٤ کلونو کې د افغان دولت ٥٤% عواید د ګمرکي محصوالتو له الرې ترالسه کول. په ۲۰۰٩ 
او ۲۰۱۰ کې دغه اندازه ۳٤ % ته راښکته شوه او ٤٦% مجموعي عواید په مستقیم ډول د شرکتونو، عوایدو 
او پانګونو څخه ترالسه شوي دي. پاتې ۲۰% د ناټیکسه مالیو نه راته لکه د صنایعو ګټې، جوازنامې، او د 

هوانوردۍ فیسونه.328
هغه راپور چې د مقدمې په شکل کې جهاني بانک د لندن د کنفرانس لپاره ترتیب کړى و، په هغې کې 
راغلي وو چې د امنیت په برخه کې د افغان دولت زیاتیدونکي لګښتونه د افغان دولت د لګښتونو ٤۰ په سلو 
کې تشکیلوي او په افغان بودیجه باندې ډېر فشار رامینځته کوي.  د دغه اونورو فکتورنو په پایله کې نړیوال 
وجهي صندوق وړاندوینه کوي چې د افغانستان د حکومت لګښتونه او عواید به د ۲۰۲۳ کاله پورې سره مساوي 

نشي.329 

PRGF: د نړیوال وجهي صندوق هغه څانګه 
ده چې د ډېرو بیوزلو هیوادونو سره د کوچنیو 

پورونو په برخه کې مرسته کوي، ترڅو 
پرمختګ وکړي او بیوزلي راکمه کړي. 

سرچینه: نړیوال وجهي صندوق، حقایق پاڼه، "د پورونو کمول او د ودي اسانتیا 
 .PRGF("، ٧\۲۰۰٩(

د پاريس کلب د پور ورکوونکو يو غيررسمي 
غونډه ده چې په هغې کې پور ورکوونکي هيوادونه 
راټولېږي ترڅو د پوروړو هيوادونو د مالي ستونځو 

په حل کې مرسته وکړي. د دغه کلب ١٩ دايمي 
غړي دا دي: بلجيم، کاناډا، اتريش، استراليا، 

ډنمارک، فنلنډ، فرانسه، جرمني، ايرلنډ، ايټاليا، 
جاپان، هالنډ، ناروى، روسيه، هسپانيه، سويډن، 

سويس، بريتانيا او متحده اياالت.

سرچینه: د پاریس کلب، "پوښتنې" انالین وکتل شو ۴\۲۰\۲۰۱۰. 
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د پورونو بښنه
د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په شپږویشتمه د نړیوال بانک، د نړیوالې پرمختیا ټولنې )IDA( او د نړیوال وجهي 
صندوق رییسه هیئتونو پرېکړه وکړه چې د افغانستان سره به د ۱.٦ میلیارده ډالرو د پور د بښنې په برخه کې 
مرسته کوي.  د دغه هوکړه لیک د السلیک په وخت کې د نړیوالې پرمختیا ټولنې موافقه وکړه چې افغانستان یو 
لړ تشکیالتي اصالحات پلي کړیدي چې د زیاتې کچې د پوروړو بیوزله هیوادونو د نوښت )HIPC( بشپړېدو 
نقطې ته هم رسېدلى دى.330 د بشپړېدو نقطې ته رسېدل د هغه پروسې پاى دى چې په پایله کې یې د ٩٦% 
هغه پورونو چې اوسني حکومت اخیستي دي، د لغو کېدو سبب کېږي.331 د دغه پروسې د یوې برخې په ډول، 
د پاریس کلب ټولو پور ورکوونکو د متحده ایاالتو په شمول، چې افغانستان یې پوروړې و، د خپلو پورونو د 

۱۰۰% بښلو اعالن وکړ.332 
نړیوال وجهي صندوق )IMF( او نړیوالې پرمختیایي ټولنې )IDA( په خپل لیک کې یادونه کړې وه چې افغان 
دولت د HICP اړونده تشکیالتي اصالحات پلي کړیدي نو ځکه د ۱.٦ میلیارده ډالرو پور ورته معاف کوي، په 

دغه لیک کې اصالحات په الندې ډول ذکر شوي وو:333
د یو با ثباته لوى اقتصادي چاپیریال ساتنه 	 
د عامه مالي ادارې ځواکمنتیا 	 
د کانونو د راویستلو په سکتور کې اصالحات راوستل 	 
په روغتیایي او تعلیمي برخه کې شفافیت او حساب ورکوونه 	 
د پورونو د منیجمنټ تقویه کول 	 
د افغانستان د ملي پرمختیا ستراتیژۍ سره د لګښتونو لومړیتوبونو ته مطابقت ورکول  	 

نړیوال وجهي صندوق او نړیوالې پرمختیایي ټولنې یادونه کړې وه چې افغان دولت ال د HICP )د زیاتې کچې 
د پوروړو بیوزله هیوادونو د نوښت( موخو ته د تقاعد په اصالحاتو او د خدماتو د رسوونې په څلورو وزارتونو کې 
نه دى رسېدلى.334 دغه څلور وزارتونه، د کرنې او مالدارۍ، پوهنې، عامې روغتیا او د کلیو د پراختیا وزارتونه 
دي. په ځانګړي ډول او داسې توقع هم نشته چې د دغه څلورو وزارتونو بشري منابعو ریاستونه دې د ۲۰۱۰ 
کال پورې د استخدام له پلوه بشپړ او فعال شي. همدغه راز د معاشاتو او د رتبو دویم پړاو اصالحات ال په دغه 
وزارتونو کې هیڅ پالن شوي هم نه دي چې په کوم ځانګړي وخت کې به ترسره شي او که نه؟ 335 همدغه راز په 
دغه راپور کې داسې نورو ننګونو ته هم اشاره وشوه لکه د مالیې وزارت د قرضو د منیجمنټ څانګه چې له دوو 
کارکوونکو څخه یې تشکیل پنځه و ته لوړ شوى، خو دغه کارکوونکي د متحده ایاالتو د مالیي وزارت د مشاورینو 

څخه مرسته ترالسه کوي. او د دغه کارکوونکو ساتنه ډېره ستونځمنه ده.336
په اخر کې نړیوال وجهي صندوق او نړیوالې پرمختیایي ټولنې د عامه مالي ادارې، د عامه اداري اصالحاتو 

د پروسو د پلي کیدلو د چټکتیا او د اداري فساد سره د مبارزې د زیاتیدو غوښتنه وکړه.337 

د بودیجي د اجرا ځواکمنول 
د لندن په کنفرانس کې مرسته کوونکو هیوادونو په اصولو کې ژمنه وکړه چې د خپلو مرستو ډیرى برخه به د 
افغان دولت د وزارتونو الرې په مصرف ورسوي که چیرې افغان دولت نور اصالحات راولي او د اداري فساد 
سره مبارزه وکړي.  د متحده ایاالتو د ثبات د ستراتیژۍ یوه موخه هم دا ده چې د ۲۰۱۰ کال د دسمبر د میاشتې 
پورې به د خپلو ټولو مرستو ٤۰% د افغان دولت د الرې او افغاني نادولتي موسسو له الرې مصرف کړي.338 

HIPC: داسې یو پروګرام دى چې د نړیوال 
وجهي صندوق او د نړیوال بانک لخوا یوځاى 

جوړ شوى، ترڅو د بیوزلو هیوادنو پورونه 
راکم کړي. خو په دې شرط چې دوى په مالي 
اصالحاتو کې پیاوړي تعقیبي تشکیل وښیې. د 

بشپړیدو نقطه هغه نقطې ته وایي چې یو هیواد د 
HIPC مرستې چې د پلي کیدو پورې مربوطې 

دي ترالسه کوي.

سرچینې: IMF، معلومات پاڼه، "د ډیرو پوروړو هیوادونو لپاره د پورنو اسانتیا 
HIPC نوښت،؛ ۲\۱٨\۲۰۱۰؛ IMF، "د نړیوال وجهي صندوق مالي فعالیتونه - 

تازه شوي مارچ ۱۱، ۲۰۱۰" انالین وکتل شو ۳\۱۶\۲۰۱۰.
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د هغه معلوماتي پاڼې پر بنسټ چې نړیوال بانک د لندن د کنفرانس لپاره جوړه کړې وه، راغلي وو چې د افغان 
دولت له الرې د ټولو مرستو مصرفول ځینې ستونځې هم لري. لویه ستونځه یې د افغان دولت د بودیجوي سیستم 
کمزورتیا ده او نشي کوالى چې دومره مرستې راجلب او بیا یې په اغېزمن او کافي ډول په مصرف ورسوي:  د 
افغان دولت د بودیجې لګښتونه چې ٩۰ په سلو کې یې د داخلي ناخالصه عوایدو څخه الس ته راځي هر کال د نه 
لګښت د ستونځې سره مخامخ وي.  په حقیقت کې د افغانستان د بودیجې د اجرا اندازه په ۲۰۰٧ او ۲۰۰٨ کې 
د ٥٤% څخه په ۲۰۰٨ او ۲۰۰٩ کې ٤۳% ته راټیته شوې ده.339 همدغه راز د متحده ایاالتو د مالیې وزارت 
راپور ورکړى چې د افغان دولت د پرمختایي بودیجې لګښت هم یوه بله ځانګړې ستونځه ده. په حقیقت کې، ٩۰% 

عادي بودیجه او ٤۰% انکشافي بودیجه په خپل وخت لګول کېږي.340
نړیوال بانک د یوې بلې ستونځې څخه هم یادونه وکړه چې هغه هم د بودیجې په مصرفي سیستم کې د شفافیت 
او حساب ورکوونې نه شتون دى چې مرسته کوونکي هیوادونه یې دې ته اړ ایستلي دي چې په مستقیم ډول د 
افغان دولت له الرې د خپلو مرستو د مصرفولو په وړاندې مخالفت وکړي.  نړیوال بانک داسې یو څو موضوعاتو 
ته اشاره وکړه چې د هغوى په پلي کېدو سره د شفافیت او حساب ورکوونه تقویه کېداى شي، دغه موضوعات په 

الندې ډول دي:341
د معاشاتو د اجرا په پروګرام کې د پرمختګونو رامینځته کول	 
د کورني او بهرني تفتیشي عملیاتو زیاتوالى	 
د قراردادونو او خریدارۍ پروسې ته بهبود وربښل	 
په والیتي کچه د افغانستان د مالي سیستم د منیجمنټ پلي کول 	 

د متحده ایاالتو مالیې وزارت په دې درې میاشتنۍ کې د افغانستان د محاسبې د مرکزي ادارې په تفتیشي 
عملیاتو کې د کموالي او ځنډ خبر ورکړى دى. او د مالیې وزارت چارواکي په دې هڅه کې دي چې د دغه ادارې 
سره په تماس کې شي تر څو یې په کارونو کې بهبود رامینځته شي.342 په دې درې میاشتنۍ کې د سیګار د محاسبې 
د مرکزي ادارې ارزونه بشپړه کړه، او دا یې وموندله چې د دغه ادارې د مقررۍ یا قانوني الیحې له مخې دغه 
اداره نشي کوالى چې یوه خپلواکه او باصالحیته محاسبه کوونکې اداره واوسي.   د افغانستان د محاسبي د مرکزي 

ادارې د تفتیش په هکله معلومات د ځانګړي پلټونکی د راپور دویمه برخه وګورئ.

د اقتصادي وړتیاو لوړول
د  نه شتون  پروګرام  یو شان روزنیزو  او  منظم  یو  مامورینو  دولتي  افغان  د  لخوا  هیوادونو  د مرسته کوونکو 
پرمختګ په مخکې لوى خنډ تشکیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو مشن )یوناما( د ستراتیژۍ 
له مخې، د افغانستان د ملکي خدمتونو انستیتوت وړاندیز کړى و چې د دولتي مامورینو د روزنې لپاره به یو 
واحد تعلیمي نصاب په پنځه مهمو برخو کې جوړ کړي: مالي منیجمنټ، قراردادونه او خریدارۍ، بشري منابع، 
د پروژو اداره یا منیجمنټ، او د پالیسیو د جوړولو په برخه کې. دغه انستیتوت وړاندیز کړى و چې دغه نصاب 
به په ۳۲ والیتو کې ۱٦۰۰۰ مامورینو ته تدریس کړي. د یوناما ستراتیژي پاڼې له ټولو نړیوالو مرسته کوونکو 
څخه غوښتنه کړې وه چې د دغه انستیتوت د نصاب څخه په خپلو روزنیزو پروګرامونو کې کار واخلي، نو په 

ټول هیواد کې به یو ډول نصاب ته وده او ټول مامورین به په یو ډول وروزل شي.343 
د دې لپاره چې د یو منظم پروګرام اړتیا ته مثبت ځواب ویل شوې وي، USAID د ملکي خدمتونو د انستیتوت 
سره د ٨٤ میلیونه ډالرو یو قرارداد د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ په ۲۲مه نېټه السلیک کړ، ترڅو افغان مامورین په 

ټولو یادو شویو برخو کې وروزي.344
په تېرو درې میاشتو کې د ظرفیتونو د لوړولو اړوند یو بل کار د افغانستان د ګمرکاتو د ملي اکاډمۍ څخه د 
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لومړۍ دورې د ٤٨ کسانو فارغېدل وو. دغه اکاډمي د متحده ایاالتو، د کاناډا حکومت، نړیوال بانک، او اروپایي 
اتحادیي لخوا حمایت کېږي. دغه اکاډمي د ګمرکاتو په برخه کې یو ۱۲ میاشتنى نصاب پر مخ بیایي او موخه یې 
دا ده چې د ۱٥۰ څخه ۲۰۰ پورې مسلکي خلک وروزي ترڅو د افغانستان د ګمرکاتو په ریاست کې وګومارل 

شي.345 

بانكداري 
د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د ثبات د ستراتیژۍ یوه موخه دا ده چې مستحقو افغانانو ته د پور ورکولو لړۍ 
د پور ورکوونکو موسساتو، سوداګریزو بانکونو او د غیر بانکي مالي سیستمونو له الرې پیل او پلې کړي.  لکه 
څنګه چې نوموړې ستراتیژي په کرنیزه برخه باندې ډېر تاکید کوي نو هغو نوښتونو ته لومړیتوب ورکوي چې د 
زراعتي محصوالتو د تولید، توزیع، پیردونې، زراعتي کوپراتیفونو، عرفي قرضه ورکوونکي او د مبایل له الرې 

بانکي سیستم ته په کلیواله کچه پرمختګ رامینځته کړي.346 
د ۲۰۰٦ کال د سپتمبر څخه د ۲۰۰٩ کال د دسمبر پورې USAID د کلیو زراعتې پانګونې او په افغانستان 
کې د پانګونې د مالتړ پروګرام سره مالي مرستې ترسره کړي دي. د USAID د راپور له مخې په دغه پروګرام 
کې تر ۱۳۰ ملیونه ډالره د کوچنیو قرضو په شکل په ټول هیواد کې، کوچنیو، متوسطو او لویو پانګوونکو ته 

ورکړل شوي دي.347 
په تعقیب یې USAID ٦۰.٥ ملیونه ډالره د پورورکوونکو موسساتو نړیوالې شورا ته ورکړي دي ترڅو په 
راتلونکو درې کلونو کې خپلې مالي مرستې د هیواد ختیځ او سویلي سیمو ته هم پراخې کړي.  د دغه شورا په 
وینا د دغې پروګرام موخې دا دي چې کوچنیو او متوسطو سوداګرو، بزګرانو، د کم او یا متوسط عاید درلودونکو 
خلکو، او ښځو ته مالي خدمتونه وړاندې کړي. پورتنۍ شورا غواړي چې د دې پروګرام د یوې برخې په توګه د 

افغانستان لپاره د پانګونې او مالي کوپراتیفونو لومړنۍ ملي اسالمي ټولنه جوړه کړي.348
نور نړیوال مرسته کوونکي هم په کلیوالو سیمو کې د پورونو ورکولو مالتړ کوي.  د مثال په ډول: په دې درې 
میاشتنۍ کې نړیوال بانک د ۳۰ میلیونه ډالرو د مرستې اعالن وکړ چې د نړیوالې پرمختیایي ادارې له الرې به د 
افغان دولت د کلیوالې پانګونې د پرمختګ پروګرام ته ورکړل شي. دغه نوښت سره نور مرسته کوونکي هیوادونه 
بریتانیا )۲۳ ملیونه ډالره( او ډنمارک )۲ ملیونه ډالره( دي. د نړیوال بانک په وینا له دغه پروګرام څخه موخه د 
۱۳۰۰۰ پس انداز ګروپونه او ٦٥۰۰ تشبثاتي ګروپونه او ۱۳۰۰ د کلیو امانتي پورونو ټولنې جوړول دي چې د 

افغان بزګرانو سره مرسته وکړي.349 

كارموندنه: د افغان لومړى او د کار په بدل کې د پېسو پروګرام
د افغانستان د ثبات د ستراتیژۍ یوه برخه د افغانانو د وړتیاو لوړول نه یواځې د افغانستان د ملي خدمتونو د تقوېې 
له الرې بلکې دوى ته د کار موندل هم دي چې په زیاتیدونکي ډول د متحده ایاالتو د بیا رغونې د قراردادونو د 
)افغان لومړي نوښت( له الرې په ټول هیواد کې په کار ګومارل کېږي.350 د USAID د اداري کارکوونکو په 
وینا د افغانانو استخدام د دغه ادارې د قراردادیانو له الرې د پروسږکال څخه چې ۳۰۰۰ تنه وو د ۲۰۱۰ کال د 

اپریل پورې ۲٦۰۰۰ کسانو ته رسیدلي دي.351
 برسېره پر دې USAID د بیا رغونې هغه کوچنۍ پروژو سره هم مالي مرسته کوي چې په هغې کې خطر ته 
مخامخ افغانان په کار ګومارل کېږي. د هغه ارزونې له مخې چې په دې وروستیو کې د خطر او خطر ته مخامخ 
خلکو په اړوند شوې ده، په ۱۳٨٦ هجري لمریز کال کې په ټول هیواد کې۲٨۰۰۰۰ کسانو د پیسو په مقابل کې 
د کار او د خوړو په مقابل کې د کار په پروژو کې برخه اخیستې ده. ۲۲۴۰۰۰ نورو افغانانو یا د کار په بدل کې 

خوراک یا د خوراکي مرستي په پروګرام کې برخه اخیستي  ده.352
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د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د USAID د افغانستان لپاره د زراعتي محصوالتو د زیاتېدو 
څانګه د پیسو په مقابل کې د کار د پروګرام لوى مالتړ کوونکى دى.353 د دغه پروګرامونو لپاره بودیجه جاري 
ده خو د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې دغه بودیجه ۳٦ میلیونه ډالره 
وه.354 همدغه راز دغه وزارت راپور ورکوي چې د ۲۰۱۰ کال د مى د میاشتې پورې به ۲٨٥۱۳ کسانو ته په 
کندهار او هلمند کې به د دغه پروګرام له الرې د ورځې ٥-٦ ډالره پورې ورکړل شي.355 برسېره پر دې د بهرنیو 
چارو وزارت راپور ورکوي چې د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ د ۱٦ نېټې پورې د نورو پرمختیایي پروګرامونو له 
الرې د بدخشان، بادغیس، بلخ، کونړ، لغمان او ننګرهار په والیتونو کې ٨٨۱۰ کسانو ته د لنډمهال لپاره کارونه 

برابر شوي دي. همدغه راز ۲۱٧۲ کسانو ته په فراه او ارزگان کې.356
هر څو که دغه پروګرامونه په لنډمهاله ډول خلکو ته د حل الرې مومي، خو ځینې چارواکو د هغه کسانو لپاره 
د اوږده مهال د پروژو غوښتنه کړېده کوم چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام نشي ورکوالى، تر څو مهارتونه او 
کسبونه زده کړي.  د یوناما ستراتیژي پاڼې د افغان دولت څخه غوښتنه کړې ده چې د مسلکي زده کړو لپاره د یو 
لومړیتوب په ډول یو پالن جوړ کړي.  او زیاته کړې یې ده چې د افغانستان اوسني دولتي مسلکي ښوونځي یواځې 

د څو زره شاگردانو د روزنې ظرفیت درلودونکي دي.357 

د بنسټيزو خدمتونو عرضه کول
د خدمتونو د ښې عرضې لپاره افغان دولت اعالن کړى چې د خدماتو د عرضې ۱۳ وزارتونه به په درېو کټګوریو 
کې تنظیم او اصالحات به پکې راولي:  ۱- زراعت او د کلیو پراختیا ۲- د بشري منابعو پرمختیا، او ۳- د بنسټونو 
او اقتصادي پرمختګ په برخو کې. هره کټګوري به یو مشر وزیر لري او د مالیې وزارت لخوا به یې مالي مالتړ 
کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د هرې کټگورۍ لپاره ځانګړي پالنونه طرح شوي دي چې د روان کال 

په وروستیو کې به د کابل په کنفرانس کې وړاندې شي.358
په روانه درې میاشتنۍ کې USAID د افغان دولت سره یوه تفاهمنامه السلیک کړه چې د افغان دولت د 
ولسوالیو د پرمختیایي پروګرام لپاره پکې د ۲۰ میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه شوې ده.359 د وزارتونو ترمینځ 
د دغه نوښت څخه موخه دا ده چې په سیمییزه کچه حکومت وکړاى شي چې بنسټیز خدمتونه لکه، روغتیایي، 
تعلیمي، زراعتي او داسې نور په اغېزمن ډول خلکو ته ورسوي.  دغه مالي مرسته به د مالیې وزارت سره د 

معاشونو په ورکولو او عملیاتي لګښتونو کې مرسته وکړي.360

انرژي 
د متحده ایاالتو د ثبات د ستراتیژۍ موخه د انرژۍ په برخه کې دا ده چې د ۲۰۱۳ کال پورې ۱٥۰۰ میګا واټه برق 
د تولید او انتقال له الرې پوره کړي )د ۲۰۰٩ کال په اپریل کې ۳٨٩ میګا واټه برېښنا شتون درلود(.361 د دې لپاره 
چې دغه موخې ته ورسېږو، نو ډېر تاکید د انرژۍ د کورنیو بنسټونو په بیا احیا باندې شوى دى لکه، د کجکي او 
درونټي بندونه همدا شان د شبرغان د گازو تولیدي دستګاه.همدغه راز د ۳۰۰ ټولنو لپاره د نوې کیدونکى انرژي 

څخه گټه اخیستل.362 چوکاټ ۳.٩  د انرژۍ د بنسټونو د بیا ترمیم لپاره د تخمین شویو لګښتونو اندازه ښایي.

د برېښنا توليد
په دې درې میاشتني راپور کې زیاتره تمرکز په افغانستان کې په زیاتیدونکي ډول د وارداتي برېښنا په اړوند د 
نویو معلوماتو په هکله شتون درلود، خو افغان دولت غواړي چې د خپلو سیمییزو امکاناتو څخه د انرژۍ په تولید 

کې کار واخلي.
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د وروستيو توليداتو په هکله معلومات
د افغانستان د برېښنا د معلوماتو مرکز څخه الس ته راغلي وروستني معلومات داسې ښیي چې وارداتي برېښنا ته 
تمایل زیات شوى دى.  د اوبو د بندونو څخه د داخلي برېښنا تولید د ۲۰۰٦ کال څخه تر ۲۰۰٩ پورې په منظم 
ډول کمښت موندلى دى. او په همدغه موده کې وارداتي برېښنا زیاتوالې موندلى دى. لکه څنګه چې په انځور 

۳.۳۳ کې لیدل کېږي وارداتي برېښنا د هیواد سمه نیمه برخه برېښنا تشکیلوي.363

په سيمييزه کچه د انرژي په برخه کې همکاري 
په وارداتي برېښنا باندې د زیاتیدونکي اعتماد په نظر کې نیولو سره افغانستان باید د برېښنا د همکارۍ په اړوند د 

چوکاټ ٩.۳

د انرژي د توليد د بنسټونو د ټاکل شويو پروژو حالت

د کار ډول او موخه نوم
 تخمين شوى لګښت

مالکيت او څارنهحالت
د کجکي د اوبو او برېښنا د بند بیا رغونه او د د کجکي بند

ظرفیت لوړونه یې، د کندهار او هلمند لپاره د 
برېښنا د تولید یو مهم بند گڼل کېږي.

د CERP د مالي مرستې د 
لګښت په هکله نظریات شتون 

لري تر څو د دغه سیمي امنیت 
د حاالتو تر ښه کېدو پورې 

وساتي.

د ۲۰۰٩ کال په لسمه میاشت یې کار د 
امنیتي ملحوظاتو له امله دریدل کله چې 

حاالت ښه شي بیا به کار پیل شي. 

عامه شتمني ده، او اوسمهال د افغانستان د برېښنا 
شرکت ملکیت دى، د ترمیم لپاره یې په کال کې 

٦۰۰۰۰۰ ډالر لګښت راځي.

باید د برېښنا تولید یې ۳،٨٥ میګا واټه ته د درونټې بند
ورسېږي باید پخوانۍ زړې پرزې یې تبدیلې 

شي او افغان کارکوونکو ته یې د استعمال لپاره 
روزنه ورکړل شي. 

د کار د بشپړېدو اصلي تاریخ یې $9,863,222
۱\۳۱\۲۰۱۰ و خو ۱۰\۳۱\۲۰۱۰ 

وغځول شو.

عامه شتمني ده، او اوسمهال د افغانستان د برېښنا 
شرکت ملکیت دى، د ترمیم لپاره یې په کال کې 

٤٥۰۰۰۰ ډالر لګښت راځي.

 د شبرغان د گازو 
دستګاه

د مطالعاتو له مخې د ۱۰۰-۱٥۰ میګا واټو د 
تولید د امکان د لومړي خصوصي د برق تولیدي 

دستګاه به په جوزجان کې جوړه شي.

ټاکل شوېده چې د ۲۰۱۱ کال د شپږمې $5,375,100
میاشتې پورې ېي کار بشپړ شي.

خصوصي شرکت به وي که چیرې او کله جوړ شي.

الف. د دې پروژې په اړه د بحث لپاره، د سیګار د جنوري ۲۰۱۰ دري میاشتنۍ راپور وګورئ.
سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰.

انځور ۳.۳۳

0

10

20

30

40

50

60

د اوبو بند بريښنا د تيلو بريښنا وارداتی

16.5

49.9

33.5
38.6

48

13.4 12.6

39.4
48

4.5

39

56.5

د 2006 څخه تر2009 پورې د کورنۍ برېښنا توليد او وارداتي برېښنا (سلنه)
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خپلو گاونډیو سره اړیکې ولري. د مثال په ډول، په دې درې میاشتنۍ کې د ناټو نشریې خبر ورکړ چې افغانستان او 
تاجکستان د انرژۍ په هکله یو دوه اړخیز تړون لیک السلیک کړي چې د هغې له مخې به دواړه هیوادونه د برقي 
کیبل له الرې یو بل سره وصل شي.364 د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ په میاشت کې د ۲۲۰ کیلو واټو په اندازه د انرژۍ 
په کیبل باندې کار پیل شو چې د تاجکستان څخه به افغانستان ته برېښنا لېږدوي.365 افغانستان د مرکزي او جنوبي 
اسیا ترمینځ په سوداګریز لېږد را لېږد پروژه کې هم شامل دى )CASA-1000( چې د دغې پروژې دالرې په 
قرغزستان او تاجکستان وکړاى شي تر څو افغانستان او پاکستان ته برېښنا ولېږدوي.366 برسېره پر دې، ازبکستان 

غواړي چې د دې کال په وروستیو کې د خپلې برېښنا صادرات افغانستان ته ۱٥ % نور هم زیات کړي.367 

طبعي ګاز، تېل او نور نفتي مواد
په تېرو درې میاشتو کې د سوداګرۍ اوصنایعو وزارت اعالن وکړ چې د دولتي گازو او نفتو تصدي به خصوصي 
سکتور ته ورکړي.368 څه موده مخکې نړیوال وجهي صندوق، د مالیې وزارت او د افغانستان بانک د یو لیک په 
ترڅ کې یادونه کړې وه چې دغه تصدي به د تفتیش الندې ونیسي.369 د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پروسږکال 

یو خپلواک تفتیشي هیئت وګوماره چې دغه تصدي تفتیش او راپور یې حکومت ته تسلیم کړي.370 
په یوه بله پرمختیا کې په دې درې میاشتنې راپور کې اسیایي پراختیایي بانک د سن گاز د کمپنۍ سره د ٨ 
میلیونه ډالرو د پانګونې خبر اعالن کړي، دغه شرکت یوخصوصي شرکت دى چې غواړې په ټول افغانستان 
کې د مایع گازو او نفتو زیرمتونونه او د توزیع شبکې جوړې کړي. سن گاز غواړي چې د ۲۰۱٩ کال پورې 
په افغانستان کې ٥٨.۲ میلیونه ډالره پانګونه وکړي ترڅو د ذخایرو او د بیا ډکولو مرکزونه د افغانستان په پنځه 
ښارونو کې رامینځته کړي. دغه موخې ته د رسېدو لپاره سن ګاز غواړي چې د ترکمنستان او ازبکستان څخه 
مایع گاز او نفت وارد کړي. دغه چاره به د ټانکرونو پواسطه ترسره شي ځکه د پایپ الین غزول د اقتصادي 

پلوه ممکن نه دى.371

ترانسپورټیشن
د ترانسپورتیشن په برخه کې مهم تغیرات د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د رادار د سیستم نصبول، دهوانوردۍ 

د مهمو بنسټونو سپارل افغان دولت ته او د حلقوي سړک او د اورگاډي د سیمییزې کچې د پټلۍ جوړول دي. 

ملکي هوايي چلند
په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت د راپور له مخې په ۲۰۰۱ کال کې به کابل ته د ورځې شل پروازه کېدل 
چې د ۲۰۱۰ کال په فبرورۍ کې دغه پروازونه په ورځ کې ۳۰۰ ته رسیدلي دي. او په روان کال کې د هوایي 
ترافیکو په برخه کې د زیاتوالي توقع کېداى شي. په دې درې میاشتنۍ کې د افغانستان د هوایي ډګر د وړتیاوو د 
پراخوالي لپاره د USAID په مرسته د متحده ایاالتو د فدرالي هوایي چلند د ادارې لخوا یو عصري رادار سیستم 
ولګول شو. دغه رادار به په محلي پروازنو باندې کنټرول دوه چنده کړي همدغه راز به وکړاى شي چې په اونۍ 
کې اوه ورځې په ۲٤ ساعته ډول په هرډول خرابه هوا کې هم کار وکړي. همدغه راز د بهرنیو چارو وزارت 
راپور ورکوي چې د هوایي کنټرول ۱۱ کارکوونکو او ٦ تخنیکي افغانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. د متحده 
ایاالتو د فدرالي هوایي چلند د ادارې مرستیال په ډاګه کړه چې د متحده ایاالتو حکومت به په دغه برخه کې د 

افغانانو روزلو ته د ۲۰۱۱ کال پورې ادامه ورکړي.372  
د دې درې میاشتنۍ په جریان کې د ایساف ځواکونو د هوایي ډګر جنوبي برخو مراکز د ترانسپورت او ملکي 
هوایي چلند وزارت ته وسپارل.373 همدغه راز د ۳۰ میلیونه ډالرو په لګښت، ۳۰۰۰ متره ځغاست کرښه د مزار 

 مايع ګاز 
يا )LPG( په عمومي ډول پروپان ګازته ويل 

کيږي. او په طبعي ډول د گازاتو اکثريت مخلوطونه 
 کله چې په متوسط ډول د لوړ فشار سره 

مخامخ شي نو اوبلن ډول ته بدليږي.  مايع نفت 
او ګاز د طبعي ګازونو سره د نفتو په ذخايرو کې 

گډيږي. دا ګاز په نړۍ کې د دوهم نفتي توکي په بڼه 
کارول کيږي.

سرچینه: د اقتصاد وزارت، د انرژي توانایي او بیا کاریدونکي انرژي دفتر، "یوازي 
ابتدایي: مایع نفت او ګاز،" ٨\۲۰۰۳، مخ ۱.

د متحده اياالتو سفير ښاغلې ایکن بیرې چې د عصري 
رادار د سیستم د لیدلو لپاره کابل نړیوال هوایي ډګر ته تللى 

دى.  )انځور په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت(
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شریف په هوایي ډګر کې پرانیستل شوه.  د ناټو په مرسته دغه رغول شوې کرښه اوس د نړیوالو پراوزونو لپاره 
اماده ده. دغه هوایي ډګر به د ناټو د ځواکونو لپاره د یوه مرکز په حیث وکارول شي. چارواکي هیله لري چې دغه 

هوایي ډګر به سیمییزې سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ سره هم مرسته وکړي.374 

د حلقوي سړک په هکله تازه معلومات
د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د متحده ایاالتو حکومت په حلقوي سړک باندې تر اوسه ٥۰٥ میلیونه ډالره لګولي 
دي. نورو مرسته کوونکو تقریبًا ٧۴۳ ملیونه ډالر لګولي دي.375 چوکاټ ۳.۱۰  د حلقوي سړک د پاتې برخې د 
بشپړولو او رغولو لپاره تازه معلومات وړاندې کوي. متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا افغان دولت د 
حلقوي سړک لپاره الندې بودیجه بېله کړیده: تقریبًا ٨ میلیونه ډالره د معمولي ترمیم، ۳٤ میلیونه د دوره یي ترمیم 

او ۳ میلیونه ډالره د بیړني ترمیم لپاره.376

د اورګاډي پټلۍ
په افغانستان کې په سیمییزه کچه د اورگاډي پټلۍ په جوړیدو دي یا یي هم جوړیدل په پالن کې دي. په انځور ۳.۳٤ 
کې کتالى شئ.  د یوناما د ستراتیژي پاڼې پر بنسټ، چین د عینکو د مس د قرارداد په وخت کې ژمنه کړیده چې 
د افغانستان د شمال څخه به جالل اباد ته د اوسپنې پټلۍ غځوي.  یوه پټلۍ د اسالم قلعه څخه هرات ته د جوړیدو 
په حال کې ده. خو د نوور پټلیو سره یې د وصل کولو لپاره مرستې ته اړتیا ده: هرات د مزار شریف سره، جالل 
آباد د تورخم سره او چمن د کندهار سره.  د دغه اوسپنو د کرښو په بشپړیدو سره به په افغانستان کې د مالونو د 
لیږد د خدماتو بیه راښکته شي. همدغه راز به دغه کرښې د دې سبب شي چې د منرالونو د منابعو کانونه راوسپړل 

شي. لکه د بامیانو د اوسپنې کان.377 
په دې درې میاشتنۍ کې په کابل کې د متحده ایاالتو سفیر ښاغلي ایکن بیري اعالن وکړ چې متحده ایاالت به 
د حیرتانو څخه مزار ته د ریل د کرښې د غځولو لپاره د ٥ میلیونو ډالرو مرسته وکړي.378 دغه کرښې جوړیدل 
د اسیایي بانک د مرکزي اسیا د اقتصادي همکارۍ د پروګرام یوه برخه ده. چې هدف یې د افغانستان او گاونډیو 

هیوادونو سره د مواصالتي الرو جوړول دي. 379 

د ترانسپورتيشن نور بنسټونه  
په دې درې میاشتنۍ کې سیګار د توخ د پله د کار د قرارداد تفتیش بشپړ کړ. د دغه پله د جوړېدو د کار لپاره د 

چوکاټ ۳.۱۰

حلقوي سرک: د پاتي لويو برخو لپاره د مرسته کوونکو لخوا ورکړ شوي پيسو باندې ترميمونه 
اوسنی حالتژمنه شوی رقممرسته کوونکيسرک

 آرملیک تر المان 
)٥۰ کیلومتره(

د پرمختیا لپاره د 
سعودي بودیجه

۳۰ میلونه ډالر؛ ۱٦.٥ میلیونه 
نورو ته اړتیا شته.

قرارداد ورکړل شوى؛ د بشپړیدو موده به تقریبًا ۱٨ 
میاشتي وي.

 دوشي تر پلخمري 
)۵۰ کیلومتره(

اسالمي پرمختیایي 
بانک

د بشپړیدو تاریخ یې د ۲۰۱۱ کال شپږمه میاشت ۲۰ ملیونه ډالر
تعین شوى ده

المان تر باالمرغاب )۱۴۳ 
کیلومتره(

اسیایي پرمختیایي 
بانک

د ۲۰۱۳ کال د شپږمې او اومې میاشتي پورې یې د ۱۳۴ ملیونه ډالر
بشپړیدو کار پالن شوى دى

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰. 

انځور ۳.۳۴

يادونه: کيدای شي د اورګادي نوري پټلۍ جوړول هم پالن شوي وي.

سرچينه: يوناما، د افغان رهبري لپاره د انتقال ستراتيژي، د کايي آيدي ليکنه، 

3\6\2010، مخ 21.

هرات

اسالم قلعه

مزار شريف

جالل اباد

تورخم

کندهار

چمن (پاکستان)

 پالن شوي
جوړونې

 د اړتيا وړ
بوديجې

د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو حالت
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پرمختګ ټولنیز  او  اقتصادي 

قوماندان د بیړني ځواب د پروګرام لخوا مالي مرسته شوې وه. د ال زیاتو معلوماتو لپاره دویمه برخه وګورئ. 

مخابرات
په دې درې میاشتنې راپور کې دوه د عامه دیپلوماسۍ سندونه خپاره شول چې په مخابراتي ستراتیژۍ باندې 
دفاع وزارت  د  او  یو سند  لپاره  دیپلوماسۍ  د عامه  بهرنیو چارو وزارت  د  ایاالتو  متحده  د  اغیزه ولري.   به 
غږونه  الري  مینځ  باید  چې  ټینګارشوى  خبره  دې  په  کې  سندونو  ستراتیژیکو  دغه  په  کړ.380  خپور  سند   بل 
د بنسټ پالو پرضد ځواکمن شي اوباید سیمه ایز مشران په مخابراتي تجهیزاتو او مهارتونو او پوهې سمبال شي 

ترڅو د خپلو سیمو د ځواکمنتیا په الره کې کار وکړي.381  
بنسټونو جوړول،  د  زیاتول،  دخلکو السرسى  ته  آسانتیاوو  مخابراتي  ایزه کچه  په سیمه  افغانستان کې،  په 
روزنې، او د خلکو قناعت حاصلول د متحده ایاالتو د عامه دیپلوماسۍ د ستراتیژي توکې بلل کیږي. په دې درې 
میاشتنې راپور کې په کونړ او ننګرهار کې د راډیو نوي سټیشنونوپه کار پیل وکړ. د USAID او آیساف لخوا 
یې مالي مرسته شوېده، په دغه راډیو ګانو کې افغاني مدیران ټاکل کیږي او په سیمه ایزه ژبه پکې افغاني خپرونې 

کیږي.  د دغه پروګرام له مخې ځایي خلکو ته راډیوګانې هم ورکول کیږي ترڅو نشرات تعقیب کړي.382 
په یو ه بله اړونده پرمختیا کې ،USAID راپور ورکړ چې ٨ میلیونه افغانان خپل خبرونه د انټرنیوز له 
الرې چې یوه غیرانتفاعي مطبوعاتي موسسه ده او د USAID لخوا تمویلیږي ترالسه کوي. انټرنیوز د خپلو 
نورو خدمتونو په څنګ کې نړیوالو خپلواکو رسنیو لپاره روزنیز پروګرامونه، تجهیزات او تخنیکي مرستې هم 

برابروي.383 
نړیوال مرستندویان په نظر کې لري چې د مخابراتي تکنالوژۍ سره مرسته د پرمختیا د تقویې سبب کیږي.  
د ۲۰۱۰ کال د فبروري په ۱٧، یونیسکو اود ایټالیا حکومت د یوې نوې پروژې اعالن وکړ چې په هغې کې به 
تعلیمي تربیتي راډیو تلویزیون سره مرسته وشي ترڅو ښوونکي وروزي، د دغه تلویزیون سره به مرسته وشي 
ترڅو د لرې فاصلې څخه د زده کړو د برابرولو جوګه شي. او دا هغه څه دي چې د پوهنې د وزارت د ملي پرمختیا 

په ستراتیژیک پالن کې ورڅخه یادونه شوې وه.384 

ښوونه او روزنه 
ګرچه ښوونې او روزنې ته د السرسي په برخه کې په زیاتیدونکي ډول پرمختګ رامینځ ته شوى دى، خو بیا هم 
د جنوري په میاشت کې د پوهنې وزرات راپور ورکړ چې په افغانستان کې ٥ میلیونه ماشومان ښوونځي ته دتګ 
څخه ال اوس هم محروم دي. 385 په فبروري کې نړیوال بانک خبرورکړ چې یوازې ٤۰ فیصده مکتوبه ودانۍ 

لري.386 د پوهنې وزارت په وینا درسي کتابونه هم کم دې.387
هغه معلومات چې د NRVA سروې په ترڅ کې الس ته راغلي دي د زده کړو په برخه کې د ننګونوپه شتون 
باندې تاکید کوي. ددغه سروې له مخې، یوازې ٧۱% ، ۲٥ کلنو افغانانو یو ډول نه یوډول رسمي زده کړې 
ترالسه کړیدي. او ٤٨% د ٧ څخه تر ۱۲ کلونو په شااوخو کې ماشومان )۲.۳ میلیونه( لومړنیو ښوونځیوته نه 

دي تللي. نو په پایله یې دا شوه چې یوازې ۲٦ فیصده افغان لیک او لوست کوالى شي.388
لکه څنګه چې د ځانګړي پلټونکی په مخکیني راپور کې ورڅخه یادونه شوې وه، چې اورپکي په دولتي 
ښوونځیو بریدونه کوي او په پایله کې یې ښوونځیو ته د ماشومانو په الر کې لوى خنډ رامینځ ته کیږي.  د 
افغانستان د پوهنې د وزارت په وینا په تیرو دوه کلونو کې تقریبًا ٤٥۳ ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله یا تړلي 
او یا تخریب شویدي.389 د هغه اعالمیې له مخې چې د ولسمشرۍ له دفتر څخه په فبروري کې خپره شوې وه، په 

کوچني زده کوونکي چې د فراه والیت د دریمې ناحیې د 
نجونو په ښوونځي کې.  په دغه ښوونځي کې ۱٧ خیمې 

وهل شویدي او ودانۍ او کتابونه نه لري.   ډیر شمیر افغاني 
ښوونځي ال هم ودانۍ او درسي کتابونه نه لري. )د متحده 

ایاالتو د هوایي ځواک انځور، تراسي ډیمارکو(
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پرمختګ ټولنیز  او  اقتصادي 

هلمند کې د آیساف د عملیاتو څخه وروسته ۲٥ ښوونځي د زده کوونکو پرمخ بیا پرانیستل شوي وو.390 
په یوبل مثبت یادښت کې راغلي دي چې USAID د افغان ښوونکو د روزنې د پروګرام څخه یو ه اروزنه 
شویده چې په پایله کې یې دامعلومه شویده چې د ۲۰۰٦ کال د جنوري د میاشتې راهیسې ٥۰۰۰۰ ښوونکي روزل 
شویدي.391 د ال زیاتو معلوماتو لپاره ٤ برخه وګورئ. همدغه راز په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برابرولو 
کې هم پرمختګ رامینځ ته شوېدى.  د متحده آیا التو د بهرنیو چارو دوزارت په وینا، په افغانستان کې ٤٨ د لوړو 
زده کړو موسسې فعالیت لري، چې په طبي، حقوقي، ښوونې او روزنې، د تجارت اداره، بشري علومو، تخنیکي 
او فني برخو کې د تدریس زمینې برابروي. انځور ۳.۳٥ د دولتي او خصوصي تحصیلي موسساتو په هکله 

توضیحات بیانوي، خو د دغه ټولو تحصیلي موسساتو اکثریت برخه په کابل کې فعالیت لري.392

روغتیایي خدمتونه 
د افغانستان د ۲۰۱۰ کال د پولیو د واکسین کول کمپاین د ۲۰۱۰ کال د فبروري په ۱۴ نیټه پیل شو. په لومړیو 
کې دهلمند والیت د نادعلي او مارجې ولسوالۍ د آیساف د عملیاتو له امله پاتې شوې وې.393 خو د مارچ په میاشت 
کې د معافیت دغه پروګرام په مارجه او نادعلي کې هم پلى شو.394 د NRVA د وروستۍ سروې له مخې %۳٧ 
ماشومانو چې عمرونه یې له ۱۲نه تر ۲۳ میاشتو پوري دي، د واکسین بشپړ دوز یې پوره کړى دى.395 چې په 
دغه واکیسنونو کې د نري رنځ، ګوزڼ، دیفتري، شنې ټوخلې، تیتانوس، او شرى شامل دي. د ملګرو ملتونو د 
راپور په وینا افغانستان د نړۍ له هغه څلورو هیوادونو له جملې څخه دې چې ال تراوسه پکې د گوزڼ ناروغي 
شتون لري.396 د دغه معافیتي کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان، یونیسف، او د روغتیا د وزارت لخوا چې ډیرى 

مرسته یې د متحده ایاالتو څخه ترالسه کړې وه، ترسره شو.397 
له بل پلوه USAID په دوامداره ډول د توبرکلوز یا نري رنځ د کنټرول د پروګرام لپاره د عامې روغتیا له 
وزارت او نورو اړونده مراجعوسره ٥.۱٨ ملیونه ډالره مرسته کوي.398 په دې درې میاشتنې راپور کې د بهرنیو 
چارو د وزارت په وینا دغه د توبرکلوز د کنټرول پروګرام څو همغږي کوونکي د شپږو نا امنو والیتونو څخه 
انتخاب او د توبرکلوز د تشخیص، تداوي او کنترول په برخه کې یې د روزنې الندې ونیول.399 په همدغه ډول 
دغه پروګرام د توبرکلو د کنټرول لپاره په همدې درې میاشتنې راپور کې مواد راټول کړي او په ټولو والیتونو 

کې یې توزیع کوي.400 
د۲۰۱۰ کال د مارچ د میاشتې د ناټو د نشریې له مخې ، د عامې روغتیا وزارت د ٩ راډیوي او تلویزیوني 
چینلونو سره هوکړه لیک السلیک کړ چې د هغې په ترڅ کې به دغه چینلونه د یو کال لپاره روغتیایي معلومات 
خپروي.401 دغه پروګرام د GAVI د متحدینو لخوا چې یو عامه-خصوصي اتحاد یې رامینځ ته کړې او نړیوال 
روغتیایي سازمان، یونیسیف، نړیوال بانک، د بیل میلیندا ګیتس بنیاد، غړي هیوادونه، او نورمرسته کوونکي پکې 
شامل دي.402 د عامې روغتیا وزارت په وینا، د عامې روغتیا د اړیکو دا کمپاین د نیژدي ۳۴ ملیونو پروګرام یوه 
برخه ده، چې څلور کاله به چلیږي او په افغانستان کې د واکسین د پوښښ د دوامدارۍ زیاتول په پام کې لري.403 
متحده ایاالت یو له هغو شپږو سیمییزو مرستندویه هیوادونو څخه ده چې له ۲۰۰۱ کال نه تر ۲۰۰٩ کال پورې 

یي ۵۶۰ ملیونه ډالره مرسته ورکړي ده.404  
USAID هم د روغتیایي اړیکو په پروګرام کې یوه جاري بودجه چې ۳٤.٧ میلیونه ډالره کیږي، لري. په دې 
درۍ میاشتنې کې، د بهرنیو چارو وزارت په وینا، دي پروګرام په لومړۍ ځل په کابل کې د نارینه لپاره ځانګړی 
کلینیک پرانیست. برسیره پر دى دغه وزارت راپور ورکړ چې نوموړي پروګرام د متحده ایاالتو په مرسته د 
روغتیایي معلوماتو په هکله په دویم پړاو کې د مور او ماشوم د روغتیا او نورو روغتیایي معلوماتو په هکله په 

سرچينه: USAID، د سيګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 4\6\2010.

د لوړو زده کړو ښوونځي، شخصي او دولتي

0
1 دولتی

1 دولتي، 3 خصوصي
6 دولتی، 18 خصوصي

 

انځور ۳.۳۵

متحده اياالت د يونيسيف په شمول ډيرو نړيوالو 
موسساتو سره مرستندويه هيواد دى. ولسمشر 

 اوباما 
د خپلي بودجې د اعالن په ترڅ کې کانګرس څخه 

وغوښتتل چې د ١٠٩.٤ ميليونه ډالر د نړيوال 
روغتيايي سازمان او ١٢٨ ميليونه ډالره د يونيسيف 

لپاره منظور کړي.

سرچینه: د ملګرو ملتونو لپاره د متحده ایاالتو ټولنه، "د ملګرو ملتونو او متحده ایاالتو د 
بودجې تازه حال: ولشمشر اوباما د مالي کال ۲۰۱۱ بودیجه کانګرس ته وړاندې کړه،" 

۲\۲\۲۰۱۰، انالین وکتل شو ۴\٩\۲۰۱۰.  
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٧ والیتونو کې په ۱٦۱ جوماتونو کې خبرې وکړي. 405  
د وړتیاوو د لوړولو او افغان حکومت ته د کنټرول د سپارلو په موخه متحده ایاالت د روغتیایي پاملرنې د 
پروژې منجمنټ د روغتیا وزارت ته انتقالوي. په دې درې میاشتنې راپور کې د مثال په ډول د بهرنیو چارو 
وزارت راپور ورکړ چې دوى د روغتیایي برخې د معلوماتو ډیټابیس د روغتیا وزارت ته وسپاره ترڅو دغه 
وزارت وکړاى شي چې ترڅو د صحي مراقبت پایلې تجزیه او تعقیب کړي. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزارت 
په ۱۳ والیتونوکي هم د روغتیایي خدمتونو د عرضې نا دولتي موسساتو سره د قراردادونو اداره )منجمنټ( د 
روغتیا وزارت ته تسلیم کړ. همدغه راز USAID د عامي روغتیا د وزارت سره د راتلونکو پنځه کلونو د 
ستراتیژیک پالن په جوړولو کې چې د وزارت لپاره به د اینده پالنونو د تطبیق یوه سرچینه وي، مرسته وکړه.406 
USAID د روغتیایي خدمتونو د مالتړ د پروژې )HSSP( څخه هم مالتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت 
په وینا په دې درې میاشتنې راپور کې یې د ټولنې د روغتیایي تعلیماتو نصاب د نرسانو او قابلو لپاره تکمیل 
کړي.407 همدغه راز د متحده ایاالتو حکومت د روغتیا د نړیوال سازمان سره د ناروغیو څخه د مخکې خبرواوي 
له پروګرام څخه د ۲ میلیونه ډالرو مرستې ورکولو په ترڅ کې مالتړ وکړ، چې په پایله کې یې په افغانستان کې 

د ساري مرضونو ۳٤ ناڅاپي خپراوي پیښې کشف او د څیړنې الندې ونیول شوې.408 
په روغتیایي برخه کې بله پرمختیا د فبرورى په میاشت کې د افغانستان د ملي عامې روغتیا ټولنې مینځ ته راتګ 
و.  چې هدف یې په عامه روغتیا باندې د ریسرچ کول او دعامې روغتیا د وزارت سره تخنیکې مرستې دي. 409 

يو افغان ډاکټر د زابل په یوه شفاخانه کې د ناروغ شهرت ثبتوي. د متحده ایاالتو حکومت د افغانستان د روغتیا د وزارت سره د 
ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي ترڅو روغتیایی مراقبت پایلې تجزیه او تحلیل کړي. )د متحده ایاالتو د هوایي ځواک 

انځور، کیني هولستون(
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صنعت 
په دې درې میاشتنې راپور کې د صنعت په برخه کې مهمې پرمختیاوې په الندې ډول وې:

کافي بارانونو او د واورې ویلې کیدو د افغانستان د ژمنیو او پسرلنیو غنمو حاصالتو ښه کیدو ته ډیره ښه 	 
زمینه برابره کړه، په ځانګړي ډول په ختیځ او شمال کې.

دافغانستان کاندیدیدل د استخراجي صنایعو د شفافیت نوښت )EITI( غړیتوب ته	 
د متحده ایاالتو په مرسته د افغان حکومت ټول قوانین، مقررات، ګمرکې پروسیجرونه، او په سوداګرۍ پورې 	 

اړوند نور میکانیزمونه ساده اواغیزمن کول.

زراعت 
د زراعتي  افغانستان  د  وه،  یادونه شوې  راپور کې ورڅخه  په  د جنوري  پلټونکی  ځانګړي  د  لکه څنګه چې 
محصوالتو په تولید کې اقلیم یولوى نقش لوبوي. ګرچه حاالت توپیر کوي خو د جون څخه تر اکتوبر پورې 
تقریبًا هیڅ اورښت موجود نه وي.410 د بارانونو او واورو وریدل په دسمبر کې پیل او د مى د میاشتې پورې دوام 
کوي.411 د ۲۰۱۰ کال د جنوري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړ چې 
افغانستان د یوه غیر معمولي وچ ژمي سره چې د وچکالۍ تشویش رامینځ ته کوي مخامخ دى.412 خو په فبروري 
کې د اورښت نورماله اندازه او په ځینو سیمو کې د شدیدې واورې اورښت دغه تشویشونه تریوې اندازې رفع 

کړل.413 
د ۲۰۱۰ کال د اپریل په لومړۍ نیټه نړیوالو معلوماتواود ملګرو ملتونود د خوړو او کرنې ادارې FAO د 
مخه خبراوي سیستم راپور ورکړ چې په جنوبي ، شمالي او ختیځو سیمو کې د غنمو کښت د ښې هوا د شتون له 
امله په بشپړیدو دي.414 همدغه راز دغنمو د ژمني کښت لپاره هم د هیواد په ډیرو سیمو کې هوا مناسبه وه.415 د 
ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان راپور ورکړ چې د تیرکال د غنمو حاصالت په هیواد کې ډیر لوړ و او 
په نرخ کې یې ډیر کمښت راوستلى و خو د ۲۰۰٧ کال ریکارډ ته ونه رسیدل.416 انځور ۳.۳٦ په افغانستان کې 

د هوا او زراعتي خصوصیاتو په هکله معلومات ورکوي:

په کرنيزو پرمختياوو کې چټکتيا
د افغانستان د ثبات لپاره د متحده ایاالتو ستراتیژي په زراعتي برخه کې دوه لومړیتوبونو ته له ټولو څخه ډیر 

کرل او 
فصل ټولول په پسرلې کې د غنمو کرل

 د باران او
واورې موسم

د واوري ويلي کيدل او د سيالبونه دوره د باران او واورې موسم

د غنمو لومړی فصل په ژمې کې د غنمو کرل

د باران اورښت

جنوري فروري مارچ پريل ا می جون جوالی ګست ا سپتمبر بر کتو ا مبر نو سمبر د

زراعت: موسمي کليزه او مهمې پيښې

سرچينه: FEWS، افغانستان: موسمې اقليم او د مهمو پيښو وختونه، انالين وکتل شو 3\17\2010.

انځور ۳.۳۶
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اهمیت ورکول شوى وو: ۱- په زراعتي برخه کې د کارموندنې او عایداتو زیاتوالي، ۲- په افغان حکومت کې 
د زراعت اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت په تقویه کولو سره د ډاډ راپیداکول.  همدغه راز دغه ستراتیژۍ د 
زراعتي پیداوار د زیاتولو، د زراعتي ځنځیر د ارزښت بیا راټوکول، د سربندونو جوړولو او د اوبو لګولو د 

بنسټونو د بیا رغونې لپاره الندې شپږ نوښتونه وړاندیز کړیدي:417
د ٨٩ زراعتي مختصیصینو استول د ۲۰۱۰ کال په لومړیو کې )٦٤ یې د متحده ایاالتو دزراعت د وزارت 	 

او ۲٥ یې د USAID څخه(
بزګرانو ته په ۱٨والیاتو کې دمیو ه جاتو او خستو نیالګي، د انګورو تاکونو لپاره د تضمین ورکول 	 
جوړول 	  ټیم  یو  وي  ماهرین  کې  لګولو  اوبو  په  چې  څخه  کارکوونکو  تخنیکي  افغاني   د 

ترڅو د لنډمهالو پروژو په ځانګړي ډول د CERP څخه نظارت وکړي.
د بزګرانو او د مارکیټونو ترمینځ تړاو پیداکول د زراعتي تجارت او د پورونو د ورکولو په ذریعه، همدغه 	 

راز د میوه جاتو د ساتنې، مصؤونیت، بسته بندۍ، ځاى په ځاى کولو، پروسس او انتقال لپاره د ظرفیتونو 
تقویه کول. او مهم اقدام د ۲۰۱۰ کال د کښت د موسم څخه دمخه د زراعتي کریډیټونو ورکول دي. 

د بزګرانو سره د زراعتي خدماتو په رسولو کې تخنیکي مرستې.	 
د ټیټ شویو یا تخریب شویو سربندونو جوړول ترڅو اوبو لګولو په برخه کې ښه والې رامینځ ته شي.  	 

د زراعتي دوامداره عایداتو لپاره د کوکنارو په ځاى د بدیل کښت برابرول متحده ایاالت د ارزښت لرونکو 
محصوالتو د کرلو سپارښتنه کوي، لکه میوه، خستې او انګور.418 دې هدف ته درسیدلو لپاره USAID په دې 
درې میاشتنې راپور کې د څلورو کلونو لپاره د ۳۰.٤ میلیونو ډالرو د بسپنې خبر ورکړ، دغه پروژه یوې انجو 
چې Roots of Peace نومیږي ورکړل شوې ده.  د دغه مرستو د الرې به له بزګرانو سره کار وشي چې د 
غله جاتو او کوکنارو په ځاى د لوړ ارزښت حاصالت وکړي، لکه مڼې، انګور، انار، ګیالس، او بادام چې دغه 
فعالیت به لومړى د هیواد په خیتځو او سویلي سیمو کې ترسره شي. په سویل هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې 
به پروګرام د تاکونو په جوړولو تمرکز وکړي، او د بزګرانو عایدات به په دوه کلونو کې دوه چنده شي.  بزګران 

به په دغه برخه کې خپله ٤.٥ میلیونه ډالره سهم واخلي ترڅو د باغونو او تاکونو پیسې بیرته ورکړي. 419 
دا او نور داسې نوښتونه چې د متحده ایاالتو د ثبات په ستراتیژۍ کې راغلي دي، د افغان حکومت د هغه موخې 
سره چې افغانستان په لسو کلونو کې بیرته د غله جاتو او میوه جاتواو خستو په یو صادرونکي هیواد بدلول غواړي، 
مرسته کوي.420 لکه څنګه چې د یوناما په ستراتیژي پاڼه کې ورڅخه یادونه شوې ده، که افغانستان غواړي چې 
په سیمه ایزه کچه خپلو صادراتو ته وده ورکړي باید د پاکستان سره یوه تجارتي تړون السلیک کړي.  د پاکستان-

افغانستان ترمینځ دغه ترانزیتي –تجارتي تړون به دافغان بزګرانو سره مرسته وکړي ترڅو خپل محصوالت په 
آزادانه ډول سیمه ایزو بازارونو ته ورسوي. پاکستان د افغاني محصوالتو لپاره یوازۍ د مارکیټ حیثیت نلري 
بلکې سیمه ایزمارکیټ ته درسیدو لپاره ورڅخه یوې ښې ترانزیتي الرې په حیث هم کار اخیستل کیږي.421 د 
۲۰۱۰ کال د فبرورۍ د میاشتې پورې د متحده ایاالتو د ځانګړي استازي ښاغلي هولبروک په وینا تراوسه کوم 

تړون نه دى رامینځ ته شوى.422 
د زراعت په برخه کې بل مهم پرمختګ دادى چې ازبکستان خپل سرحد د افغانستان سره د ۲۰۱۰ کال د 

فبرورۍ په اتمه نیټه بیا پرانیسته، دغه سرحد د خنزیر د والګي)H1N1( له امله د ٥ میاشتو لپاره تړلى و.423
او په اخر کې دا چې د سیمې اکثر هیوادونه د یو بل د اوبو په محدودو منابعو پورې تړلي دي. د متحده ایاالتو 
ځانګړي استازي ښاغلي هولبروک راپور ورکړ چې د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۲ نیټه د بهرنیو چارو وزارت د 

د ٢٠١٠ کال د فبروري په مياشت کې د افغانستان 
د ميوه جاتو د پروسس لومړني شرکت، اميد بهار 

لميتيد، په کابل کې د بريتانيې د انارو د جوس د 
کمپنۍ سره يو نړيوال قرارداد السليک کړ. د غه 

کمپنۍ به ٥٠٠ ټنه انار اخلي اوهمدغه راز به ٥٠٠ 
ټنه نوره تازه ميوه هم په ٢٠١٠ او ٢٠١١ کال کې 
رانيسي، دغه فابريکه د USAID په مرسته جوړه 

شوېده.  

سرچینه: پومیګریټ، مطبوعاتي اعالمیه، "د بریتانیې د انارو د جوس شرکت د نړۍ 
تر ټولو لومړۍ شراکت د افغانستان د میوو فابریکې سره اعالن کړ،" ۲\۲۰۱۰.  

افغان کروندګر ځمکي برابروي لکه چې په جنوبې سیمو 
کې هوا مخ په تودیدو ده. په دې درې میاشتنۍ کې، د باران 
او واوري په کافي اندازه اورښت نیژدي په ټول هیواد کې د 
پسرلې د موسم کرنې لپاره وړ او مناسب شرایط برابر کړل. 

)د متحده ایاالتو د هوایي ځواک انځور، کیني هولستون(
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اوبو د منابعو د ارزونې لپاره یوعملیاتي ځواک په کار وګماره ترڅو د افغانستان او گاونډیانو سره یې اوبو ته د 
السرسي په مورد کې کار وکړي.424

د کانونو استخراج
لکه څنګه چې د سیګار د ۲۰۱۰ کال د جنوري د میاشتې په راپور کې ذکر شوي وو، د افغانستان کانونو سکتور 
د ممکنه پرمختګ لپاره یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د نوې ثبات ستراتیژۍ یوه موخه د دغه سکتور تقویه کول 
دي، دغه ستراتیژي یادونه کوي چې د امریکې متحده ایاالتو ٥ مشاورین نومولي دي ترڅو د افغانستان د کانونو 

د وزارت سره د نوې مقررې په جوړولو کې مرسته وکړي.425
د کانونو په برخه کې د پانګې د راجلبولو لپاره په دې درې میاشتنې راپور کې افغانستان د EITI د غړیتوب 
لپاره کاندید شوى و.426 افغانستان ته دوه کاله وخت ورکړل شوې چې د EITI د غړیتوب لپاره د ۲۰۱۲ په 

فبروري پورې شرایط پوره کړي.427
د کانونو پورې بله اړونده موضوع په دې درې میاشتنې راپور کې د ا وه چې د عینکو د مسو د چینایي کمپنۍ 
جینانګسي مشر رسنیو ته وویل چې د عینکو د مسو کان راسپړل د ۲۰۱۲ کال څخه تقریبًا ۲۰۱۳ یا ۲۰۱٤ ته 
وځنډیدل.428 همدغه راز د کانونو وزارت خپل مشورتي خدمات مزایدې ته وړاندې کړل ترڅو د چینایي کمپنۍ 
سره د عینکو د مسو قرارداد د موضوع نظارت وکړي.429 دغه وزارت همدغه راز د هرات د سیمنټو د فابرېکې 
لپاره د مزایدې وخت هم تمدید کړي، او د حاجي ګک د اوسپنې د کان )چې په نړۍ کې د اوسپنې او فلزي تیګو 
غني ترینه ذخایر لري( فسخ کړي. او د نفتو او گازو د پاره د تخفیف موضوعات هم و ځنډول ځکه چې د مزایدې 

او د قرار داد د پروسې په بشپړتیا کې ستونزې موجودې وي.430
د متحده ایاالتو د بهرنیو خصوصي پانګونو شرکت )OPIC( هم د کانونو د سکتور په برخه کې په فعال ډول 
همکاري کوي.  د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ په ۱٩ یاد شوي شرکت د پور یو قراردادي تړون السلیک کړ چې دهغې 
له مخې به ۱٥.٨ میلیونه ډالره د افغانستان په لویدیځ کې د کانونو په راویستلو کې ولګیږي. دغه قرارداد د یوه 
افغاني شرکت سره چې د لسو کلونو لپاره یې د کورني مصرف او صادراتو لپاره د مرمر د ډبرو استخراج په 

اجاره نیولى دى، السلیک شوى دى.431

د خصوصي سكتور پرمختګ
د افغانستان لپاره د ثبات ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د خصوصي با ارزښته 
افغاني سکتورنو تقویه یو ډیره مهمه موضوع بلل کیږي.432 د کار او داقتصادي فرصتونو د موندنې لپاره دغه 
ستراتیژي په پنځه برخو کې چې د لوړ ارزښت محصوالت دي تاکید کوي. قالینې، انګور، قیمتي کاڼي، مرمر او 

کشمیره په دغه محصوالتو کې شامل دي.433 
څنګه چې د سیګار د جنوري په راپور کې ورڅخه یادونه شوې وه، د USAID د کان څخه بازار ته پروګرام 
د دې لپاره جوړ شوى دى چې د افغانستان د مرمرو او قیمتي کاڼو صنعت ته پراختیا ورکړي.434 چوکاټ ۳.۱۱ 

هغه لوى نوښتونه چې د دغه پروګرام څخه مالتړ کوي په لنډ ډول ذکر کوي. 
د ۲۰۱۰ کال د ۱۲- ۱٦نیټې پورې په هرات کې د افغانستان کوچنیو او متوسطو تشبثاتو د پروګرام او د 
افغانستان د سوداګرۍ خونو د ریاست لخوا نه د مرمر ډبرو په هکله دویم نړیوال کنفرانس په الره اچول شوى و 
ترڅو په افغانستان کې د مرمرو صنعت ته پراختیا او بیا ژوند ور وبښل شي. دغه کنفرانس ته نړیوال پانګوونکي 
او افغاني کان ویستونکي او د صنعتونو متخصیصین، نړیوال او سیمه ایز سوداګر او حکومتي مشران راغوښتل 
شوي وو ترڅو د افغانستان د مرمرو په صنعت کې پانګوونه وکړي.435 د ډبرو د صنعت د ماهرینو په وینا 

افغانستان د ځینو لوړ کیفیت لرونکو مرمرو مرکز گڼل کیږي.436  

EITI: د نړیوال ستندرد یوه ټولنه ده چې 
غړي یې د نفتو ګاز او کانونو په برخه کې 
شفافیت ته متعهد دي غړیو هیوادونو ژمنه 

کړې ده چې د استخراج کوونکې کمپنۍ ټول 
معلومات، مالیات، او امتیازات به نشروي.  

او ژمن دي چې ټول فیس به دولت ته سپاري.

 ،EITI څه شى دى؟" انالین وکتل شو ۳\۱٧\۲۰۱۰؛ EITI، "EITI :سرچینې
"د EITI لومړیتوبونه او معیارونه،" انالین وکتل شو ۳\۱٧\۲۰۱۰. 
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پرمختګ ټولنیز  او  اقتصادي 

برسیره پر دى د دریم کال لپاره د افغانستان قالینو جوړوونکو او سوداګرو وکړاى شول چې خپلې قالیني د 
نړۍ د فرش پوښوونکي صنعت د سوداګرۍ په لوى صنعتي نمایش کې په دموتیکس کې نندارې ته کیږدي.  د 
قالینو د صنعت دغې نندارتون ته افغان سوداګر د USAID په مالي او لوژستیکي مرسته ورداخل شول او په 

نندارتون کې یې ګډون وکړ.437
متحده ایاالت په دې تاکید کوي چې باید قراردادونه د افغانانو سره وشي، نو د ASMED لخوانه د خریدارۍ 
په اړوند د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کې په کندهار کې یو کنفرانس راغوښتل شوى و. په دغه کنفرانس کې 
د نږدې ٧۰ افغاني سوداګرو استاز ګډون کړى وو چې د ائتالفي ځواکونو او د ملکي پرسونل د سره د قرارداد 
کولو لپاره لیوال وو.OPIC 438 هم دخصوصي سکتور د پرمختګ سره د قرضو د الرې مرسته کوي او هغه 
موسساتوڅخه چې د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو لپاره مالي مرستې برابروي مالتړ کوي. د مثال په ډول د ۲۰۱۰ 
کال د مارچ په ۳۱ نیټه د بورد په میټینګ کې پریکړه وشوه چې افغان پرمختیایي مالي لمیتید ته به ۳۰ میلونه ډالره 
پور ورکړل شي ترڅو په افغانستان کې د کوچنیو او متوسط تشبثاتو سره د پورونو د خدماتو په پراختیا کې مرسته 
وکړي. افغان پرمختیایي مالي لمیتید په ۲۰۰٨ کال کې د OPIC لخوا تاسیس شو، او د پورته ذکر شویو تشبثاتو 
د موندلو او هغوى سره د پورونو د خدمتونو په وړاندې کولو کي یې په بریالیتوب سره ریکارډ ټینګ کړ.439 
همدغه راز OPIC په کابل کې د گراند هوټل سره هم د ٦۰ میلیونو ډالرو د پور مرسته وکړه، چې اوسمهال د 
کار الندى دى. OPIC په اپریل کې راپور ورکړ چې دغه ودانیزې چارې پالن شوې وې او په بودجه کې یې 

شتون درلود.440
 د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ٩ نیټه د مالیې او سوداګرۍ وزارت د متحده ایاالتو دحکومت په مرسته د ٦۳ میلیونه 
ډالره یو پروګرام په الره واچاوه چې د هغې په ترڅ کې به په افغانستان کې د سوداګرۍ په اړه ټول قوانین، 
مقررات، لوایح ، ګمرکي پروسیجرونه، او د سوداګرۍ پورې اړوند نور میکانیزمونه ساده کړاى شي.  دغه د 
USAID په مرسته جوړ شوې پروګرام دافغانستان لپاره سوداګرۍ او شراکت د آسانتیا مرکز په نامه یادیږي، 
او د افغانانو سره به مرسته وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوال معیارونه خپل کړي اود صادراتو لپاره د 

کییفیت د کنترول منل شوي ضروري معیارونه پلي کړي.441 
د بنسټیز انفراسټرکچر نه شتون، په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پرمختګ مخه نیسي. د ناټو د نشریې 
پر اساس په کندهار کې د ٩۰ فابریکو فعالیت د بریښنا د نه شتون له امله په ټپه ودریده او د بریښنا د نه شتون المل 
هم د کجکي د بند د نه ترمیم له امله و.442 لکه څنګه چې د سیګار د جنوري ۲۰۱۰ په راپور کې یادونه شوې وه، 

د کجکي بند د جوړښتیز ترمیم کارونه د امنیتي ملحوظاتو له امله ځنډول شوي دي.  

چوکاټ ۳.۱۱

هغه پروګرامونه چې د )کانو څخه مارکيټ ته( نوښت څخه مالتړ کوي
د پروګرام نوم ټوليزه بوديجهالف موده کانو څخه مارکيټ ته نوښت کې فعاليت
 د افغانستان د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو
)ASMED( پرمختیا

$89,003,159 10/26/2006–
10/30/2011

 د مرمرو او قیمتي کاڼو د اتحادیې د وړتیاوو لوړول، د خصوصي او عامه سکتور د شراکت تسهیلول، او
د مرمرو او قیمتي کاڼود سوداګرو لپاره په بهر کې دمارکیټ موندل

 د اقتصادي پرمختګ او حکومتدارۍ نوښت
)EGGI(

$92,452,859 8/15/2010– 
8/15/2011

 د پالیسیو او اوږدمهاله پانګوونو په برخه کې د تخنیکي مرستو برابرول او په هیواد کې دننه د کانونو د
وزارت لپاره د مشاورینو موندل

 د بشري منابعو او لوژستیکي مالتړ
)HRLS(

$84,337,180 3/1/2006–
2/28/2011

 د کانونو د وزارت لپاره په هیواد کې د سترو مشاورینو ګمارل او همدغه راز په نفتي او کانونو په برخه
 .کې د مشاورینو ګمارل. اوس مهال اقتصادي او حقوقي مشاورین په کار ګماري

 .الف. د بودیجې شمیره د مرستې ټوله اندازه ښیې، چې له هغې څخه له کانونو څخه مارکیټ ته یوازې یوه برخه ښیې

 .افغانستان، افغانستان د کوچنیو اومنځنیو تشبثاتو پرمختیا، انالین وکتل شو ۴\٩\USAID\۲۰۱۰ سرچینې: د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰؛
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

منابعو  د  کاڼو  قیمتي  نیمه  او  قیمتي  د  افغانستان  وینا،  په  بانک  نړیوال  د 
ډبرو  ددغه  چې  وایي  بانک  نوموړې  دى.443  هیواد  غني  یو  ډک  څخه 
پرمختګ  د  لپاره  افغانستان  د  شي  کیداى  استخراج  منرالونو  نورو  او 
ارزونه  یوه  ډبرو  قیمتي  د  افغانستان  د  شي.444  جوړه  سرچینه  یوه 
لخوا  متخصصینو  نړیوالو  د  لپاره   USAID د  کې  کال   ۲۰۰٧ په  چې 
یاقوت، رنګي  سور   ، افغانستان  د  چې  ښیې  داسې  وه،  شوې   ترسره 
 شنه زمرد، آبي یاقوت، اصلي الجورد، اونورې نیمه قیمتي ډبرې د خپل 
لوړ کیفیت له امله په نړۍ کې شهرت لري.445 د لیکونکو په وینا هغه قیمتي 
ډبرې چې په افغانستان کې موندل کیږي د نړۍ په ډیرو تاریخي کلیکیسنونو 
کې هم لیدل کیږي، لکه د بریتانیا د تاج جواهرات، د روسیې شاهي تاج، 
او په تاج محل کې.446 انځور ۳.۳٧ په افغانستان کې د قیمتي ډبرو د تولید 

ځایونه په نښه کوي. 

توانیدالى  دې  نه  هیڅکله  افغانستان  مخې  له  راپور  د  بانک  دنړیوال 
چې د دغه سرچینو په اقتصادي گټو وپوهیږي.447 ګرچه قیمتي ډبرې په 
افغانستان کې له کانونو څخه راویستل کیږي خو د فعالیت ځنځیر یې چې 
په ارزښت کې یې زیاتوالې راولي ، لکه تنظیمول، پرې کول، پالیش کول 
او صادرول یې بیخي کم دى.448 د افغانستان د قیمتي ډبرو یوه زیاته برخه 
په کوچنیو سوداګرو باندې په نورو هیوادونو لکه پاکستان کې خرڅیږي. 
چې بیا هلته پرې کیږي، تنظمیږي پروسس کیږي او صادریږي او قیمت 
یې یو اندازه لوړیږي هم.449 دغه مسئله افغان کان کیندونکي، صنعتکاران، 
پروسس کوونکي، سوداګر او افغان حکومت د ضروري عایداتو او کاري 

فرصتونو څخه بې برخې کوي.450 

د الجوردو ٦٥٠٠ کلن سوداګريز تاريخ 
ګرچه اوسمهال د قیمتي ډبرو تولید په افغانستان کې کم شوى خو باید په یاد 
ولرو چې دغه تولید کومه نوې خبره نه ده. د افغانستان د ډیرو مهمو او ښو 
نیمه قیمتي ډبرو څخه یو هم الجورد دي چې د میالد څخه ٥۰۰۰ کاله مخکې 
هم د کانونو څخه استخراجیدل.451 په حقیقت کې داسې فکر کیږي چې په 

بدخشان کې د الجورد کان د نړۍ د لرغونو کانونو څخه دى.452 

 د قیمتي کاڼو تولید: 
د ممکنه پرمختګ سرچینه

Herat

Kandahar

سرچينه: د کانو وزارت. د افغانستان جيولوژيکي سروي، په افغانستان کې کانونه: د افغانستان قيمتي کاڼې، مخ 1، انالين وکتل شو 4\12\2010.

الجورد زمرد ياقوت کنز کهربا نور

کابل

نورستان
پنجشير

کاپيسا
لغمان

کنړ

ننګرهار

بدخشان

زابل

سرسنګ

تخار

بغالن

پروان

کابل

کندز

د قيمتې کاڼو ستري ذخيرې

انځور ۳.۳٧
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

د  لري.453  سابقه  کلنه   ٦٥۰۰ سوداګري  الجوردو  د  کې  افغانستان  په 
بدخشان د الجوردو د سوداګرۍ پاتې شونې ال اوس هم په بین النهرین ، مصر 
او هند کې لیدل کیږي.454 هغه گاڼي چې د افغاني الجوردو څخه جوړې شوي 
دي او د مدیترانې د سیمې څخه د ښخو شوو جسدونو د خزانو او لرغونو 
مدنیتونو لکه د سومریانو او دمصر د فرعونیانو د مقبرو څخه الس ته راغلي 
دي، د دې حقیقت شاهدي ورکوي.455  وروسته کله چې سکندر مقدوني باختر 
ونیو چې اوس د افغانستان شمالي برخه جوړوي نو د افغانستان الجورد یې 
اروپا ته یوړل.456 او مارکوپولو چې کله په دیارلسمه پیړۍ کې د وریښمو 
په سویلي الره سفر کاوه نو د افغانستان د الجوردو دښکال په هکله یې هم 

څرګندونې کړي وې.457

د الجوردو کارونه 
الجورد د گاڼې په شکل همدغه راز د کور د اسبابو په بڼه هم کارول کیږي. د 
بلې خوا الجورد د یوه آبي رنګ چې د ultramarine په نامه یادیږي بنسټ 
تشکیلوي. د لرغون پیژندونکو د نظریاتو پر اساس د افغانستان الجورد د 
اروپا د منځنیو پیړیو په ځلیدونکو خطي نسخو، مهندسي تزئیناتو او د لرګو 
په مجسمو کې کارول شوي دي.458 د قیمتي ډبرو د ټولنې په وینا میده شوي 
زمانو  پخوانیو  په  او  استعمال شویدي،  هم  لپاره  آبي رنګ  لعابي  الجورد 
کې روغني رنګ ډیر کم کارول کیده نو دا هیڅ ممکنه نه وه چې داسې یو 
روښانه آبي رنګ دې تولید شي، خو په ۱٩ پیړۍ کې کله چې مصنوعي 
رنګونه جوړ کړل شول نو دغه کار ممکن شو.459 هغه آبي رنګ چې د 
الجوردو څخه الست ته راتللو د خپلې ځال او ښکال له امله یې ډیر شهرت 
درلوده ، دغه رنګ اوسمهال هم د لرغونو آثارو په تازه کولو او نویو کولو 

کې کارول کیږي.460  

د الجوردو اونورو قيمتي ډبرو استخراج
لکه څنګه چې ٦٥۰۰ کاله مخکې وو، اوس هم د بدخشان الجورد په نړۍ 
کې له بهترینو الجوردو څخه شمیرل کیږي.461 په بدخشان کې د سرسنگ 

 د زمردو یو پالش شوي ټوټه. یاقوت یوه ګرانبیه کاڼی 
دي چې په افغانستان کې پیدا کیږي له پیړیو راپدیخوا، افغاني زمرد د نړۍ په تر ټولو 

غوره کارونو کې کارول شوي دي.

 "داسې یو بل هیواد هم شته ]افغانستان[ چې 
 دهغې په غرونو کې هم الجورد موندل 

 کیداى شي. دا په نړۍ کې بهترینه ډول الجورد دي.
“. . 

___مارکوپولو )۱۲٧۱ میالدي(

سرچینه: د عراق د څیړنې لپاره بریتانیې انستیتوت، عراق ۳۰ کال، ۱ ګڼه )پسرلی ۱٩۶٨(، الجورد: د تجارت لومړي 
پړاوونه، د جیونجینا هیرمان لیکنه، مخ ۲۲، انالین وکتل شو ۱\۲۰\۲۰۱۰. 

آبي غر د زرهاوو کلونو راپه دیخوا الجورد تولیدوي. دغه کان د سمندر 
څخه په ۳٥۰۰ متره ارتفاع کې پروت دى.462 د ډیرې خرابې هوا له امله 

دغه کان د جون څخه تر سپتمبره پور ي د السرسي وړ وي.463 
د کانونو د ماهرینو په نظر په افغانستان کې د قیمتي ډبرو کانونه د ماهرو 
خلکو لخوا په ابتدائي شکل را ویستل کیږي.464 یوه طریقه یې داده چې هغه 
ډبرې چې الجورد پکې وي، لوړه درجه حرارت ورکول کیږي او بیا پرې 
سړې اوبه شیندل کیږي. کله چې پرې اوبه وشیندل شوې نو په هغې کې 
یو ټکان رامینځ ته کیږي چې بیا د ډبرې د ماتیدو سبب کیږي.465 د متحده 
ایاالتو حکومت او نور نړیوال مرستندویان د کانونو له وزارت سره کار 
کوي چې د کان کیندلو نوي الرې په کار واچوي چې خوندیتوب زیات کړي 

او همدا رنګه په دي برخه کې تولید لوړ کړي.466  

الجورد: داسې یوه ډبره ده چې پوخ اسماني رنګ لري، او طالیي 
سلفایدي خطونه پکې دي چې ځلیدونکى رنګ ورکوي.  ډیرۍ د ډبرو په 
قطار کې شمیرل کیږي نه د منرالونو، او د افغانستان الجورد د ماهرینو 

په وینا په نړۍ کې بهترینه الجورد دي. 

سرچینې: د کانونو د اړیکو شرکت، د کانونو جورنال )لندن( ځانګړي ګڼه: افغانستان،" ٨\۲۰۰۶، مخ ٩، د رنګه قیمتي کاڼو 
نړیواله ټولنه، "الجورد،" انالین وکتل شو ۳\۲۵\۲۰۱۰.
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ټکي مهم  میاشتو  دریو  د 

د افغانستان د قيمتي کاڼو په صنعت کې د متحده اياالتو 
مالتړ

د  افغانستان  د  داوه چې  موخه  یوه  ستراتیژۍ  د  ثبات  د  لپاره  افغانستان  د 
)کانونو څخه بازارته( پروګرام تقویه کړاى شي، د قیمتي کاڼو د ارزښت 
او عایداتو سرچینه جوړیداى شي.467  د کارموندنې  لپاره  دافغانانو  زنځیر 
چوکاټ ۳.۱۲ د USAID هغه نوښتونه په ګوته کوي چې د قیمتي ډبرو د 
صنعت د مالتړ لپاره یې ترسره کړیدي. دغه نوښتونه د کوچنیو او متوسطو 
تشبثاتو د مالتړ لپاره پکار اچول شوي ترڅو د قیمتي ډبرو د پري کولو، 

پالش کولو او بازارموندلو پروسه عصري کړاى شي. 
 USAID ډول په  برخې  یوې  د  پروګرام  ته  مارکیټ  څخه  کانونو  د 
کاروباریان  ډبرو  قیمتي  د  افغانستان  د  ترڅو  او ASMED وکړاى شول 
د جواهراتو د تبادلې نندارتون ته چې د ۲۰۱۰ کال د فبروري په ۲-٧ د 
آریزونا په تکسون کې جوړ شوى و بوزي.468 دغه نندارتو ن په زرګونو 
نړیوال کاروباریان ، راټولوونکي او عالقمندان د متحده ایاالتو ټولې نړۍ 
کان،  مسو  د  اخیستونکو  برخه  افغان  دې  پر  برسیره  کړي.  راجلب  څخه 
البراتوار، او د متحده ایاالتو د کانونو د استخراج ماشین آالت ولیدل. برخه 
والو وویل چې دغسې لیدنې د افغانستان د صادراتو د ظرفیتونو دلوړولو 

لپاره ډیرې مهمې دي.469
  

د ارزښت زنځير:  ټول هغه فعالیتونه چې د خامو موادو د الس ته راتګ 
څخه وروسته د پلور له مرحلې وروسته ورڅخه مالتړ کیږي، دغه 

فعالیت محصوالتو ته ارزښت هم ورکوي او ارزښت یې زیاتوي هم. 

سرچینه: فایننشیل تایمز لیکزیکون، انالین وکتل شو ۴\۲۰\۲۰۱۰. 

چوکاټ ۳.۱۲

د USAID وروستنۍ پروژې چې په افغانستان کې يې د قيمتي ډبرو د صنعت د مالتړ لپاره ترسره کړيدي
د مرستو موخهمرستېد USAID پروګرام

ASMED د جوهریانو لپاره الرښود )د قیمتي ډبرو
روزنیز مرکز(، د کندوز ښار 

د روزنیز مرکز لپاره د وسایلو او اسبابو اخیستل، فني روزنه ورکول او داسې کارمندان استخدامول چې په تولید او 
خرڅالو کې مرسته وکړي.

ASMED د افغانستان د قیمتي ډبرو د پري کوونکو
او جوهریاتو ټولنه

د روزنیز پروګرام برابرول چې د پري کولو، پالیش، او د گاڼې د جوړولو معیار د نړیوالو معیارونو سره برابرشي، د 
نندارتونونو په جوړولو کې مرسته  

ASMEDدغه مارکیت به ۲۰ کوچني او متوسطه تشبثاتي شرکتونه ولري، چې د افغانانو لخوا به پرمخ بیول کیږي، ډیرۍ به هغه د قیمتي ډبرو بازار په جالل آباد کې
خلک وي چې په وروستیو کې له پاکستان څخه راگرځیدلي وي او د دوى سره به په کرایه کې مرسته وشي او د محاسبې 

خدمات به ورته د یو کال پورې برابر کړاى شي.
ASMED/hope of mother درې میاشتنۍ روزنه ، د نړیوال ماهر له لوري، د ۳۰ کاروباریانو لپاره چې کوچنۍ اویا متوسطه کاروبار لري ترڅو د د مور هیله

قیمتي ډبرو د پالش او پرې کولو تخنیک زده کړي.
دامریکایي-نورستاني وارداتي نړیوال د نړیوالې پرمختیا اتحاد

)ANII( شرکت
د ٥٦۰۰۰۰ ډالو مرسته چې عامه-خصوصي شراکت او د ANII کمپنۍ کان کیندنه اوپروسس پرې بهتر کړاىشي ۱٩ 
د پري کولواو پالیش کولو ماشینونه، د ۱۰۰ کاروباریانو روزنه، په همدغه برخه کې د څلورو هوایي فشار راوړونکې 

پیرودنه، او د ٥۰ کان کیندونکو روزنه ترڅو دغه نوي تخنیکونه زده کړي.

سرچینې: د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، USAID .۲۰۱۰\۶\۴، د شخصي-دولتي تشبثاتو لپاره د تجارت نمونه، ۱۲\۱۶\۲۰۰٩، انالین وکتل شو ۴\۱۲\۲۰۱۰.  

ياقوت، هغه قیمتي منرالونو یاقوت دي چې د افغانستان په پنجشیر دره کې پیدا کیږي، 
سره یاقوت هم په افغانستان کې د معدنیاتو څخه راویستل کیږي. او ډیرۍ یې د جګدلک 

–ګندمک په سیمه کې چې د کابل والیت پورې اړونده ځاى دى موندل کیږي. 
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سرلیک برخې  د 

“Hilibus aut aspedit liqui quam 
excesequam il experum re dolum ut 
ommodio ersped eaquas et moloritiis 
estium expeles totaspe llacepel eat-
eceatus rem qui velit dolenis quosa 

num consequam, quiati bearibuscia si 
ut eost, omnihil modita nistia aut hitis 
que apicia doluptatio es sed es ut ut 

aut estis dolor rerum que litiorepudae”
—Person of Interest

 Mil ilique cusant laute nonsequi volorum nulpari busam, tem. Nem quia numquid qui aut etur? Nimaionse net quiam, voloreruptis :سرچینه
providit in reictem. Dem voloribusa delenihic temodis auteceritem qui il et res rem estist, tem cumqui qui reratento que consedis doluptatem
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مبارزه  پرضد  موادو  مخدره  د 

د مخدره موادو پرضد مبارزه 

ډالر  میلیارده   ٤.۲٤ لپاره  مبارزې  د  سره  توکو  مخدره  د  حکومت  ایاالتو  متحده  د  راهیسې،  کال   ۲۰۰۲  د 
تخصیص کړي دي.470 د ۲۰۱۰ کال د فبروري په میاشت کې، متحده ایاالتو د مخدره توکو پرضد د مبارزې په 
موخه یوبله تګالره غوره کړه چې پکې د زراعتي بدیل کښت په پروګرامونواو د نشه یي توکو پر مخنیوي باندې 

تمرکز کیږي.  د نشه یي توکو د مخنیوي دغه نوې ستراتیژي، دوه اساسي موخي لري:471
	 د اورپکۍ او د مخدره توکو د قاچاق د اړیکو ماتول د هغه مالي مالتړ د کمولو له الرې چې د مخدره توکو 

د سوداګرۍ او تجارت له الرې اورپکۍ ته ورکول کیږي. 
	 د اداري فساد او د مخدره توکو د قاچاق ترمینځ د اړیکو له مینح وړل د افغانستان د خلکو او د حکومت د 

اړیکو د ټینگښت له الرې.  

د ۲۰۱۰ کال په مارچ کې د متحده ایاالتو د حکومتي حساب ورکوونې ادارې )GAO( راپور ورکړ چې د نشه 
یې توکو قاچاق د افغانستان د اسالمي جمهوریت او د متحده ایاالتو هغو همغږو هڅو ته چې یو باثباته او با امنه 
افغانستان لپاره ترسره کیږي ضرر رسوي. همدغه راز د مخدره توکو قاچاق د متحده ایاالتو د تروریزم پرضد د 

مبارزې بریالیتوب ته هم لوى تهدید پیښوي. 472 
تمه کیږي چې د ۲۰۱۰ کال په ترڅ کې به د مخدره توکو پر ضد وزارت د نشه یي توکو د کنترول ملي 
ستراتیژي نوې کړي او په هغه هدفمندو پروګرامونو به کار وکړي چې په حقیقي ډول د مخدره توکو، د کښت، 
تولید، او قاچاق او استعمال مخه ونیسي  دغه وزرات خپله ستراتیژي په وروستي ځل په ۲۰۰٦ کال کې تعدیل 

کړې وه. 473   

حالت
په روانه درې میاشتنې راپور کې هیڅ کوم نوى والیت د نشه یي توکو څخه پاک حالت نه دى غوره کړى، د 
ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پرضد سازمان یا )UNODC( په وینا هغه والیتونه چې د نشه یي توکو 
څخه پاک حالت لري هم په خطر کې دي. لکه څنګه چې د سیګار د جنوري د میاشتې په راپورکې ورڅخه یادونه 
شوې وه، بغالن، کاپیسا او فاریاب د ۲۰۰٩ کال په وروستیو کې د نشه یې توکو څخه پاک حالت ته رسیدلى و.474 
د UNODC د نشه یي توکو ژمنۍ چټکې ارزونې دا په ډاګه کړه چې درې والیتونه، بغالن، فاریاب او سرپل د 
نشه یي توکو څخه د پاک حالت په خطر کې واقع دي، که چیرې په دوامدار ه او په وخت مبارزه پکې ترسره نه 
شي.  برعکس که چیرې په وخت د نشه یې توکو د له مینځه وړلو لپاره مبارزه وشي نو په پنځه نورو والیتونو، 
بدخشان، کابل، کونړ، لغمان او ننګرهار به په ۲۰۱۰ کال کې د نشه یي توکو څخه پاک حالت غوره کړي او د 
دغه ډول والیتونو شمیر به ۲٥ ته ورسیږي.475 انځور ۳.۳٨ د کوکنارو د کښت څخه پاک والیتونه او په حاالتو 

کې یې د بدلون د راتګ امکان ښیي. 

له کوکنارو پاك حالت: یو والیت هغه وخت 
له کوکنارو پاک ګڼل کیږي چې تر ۱۰۰ 
هکتاره لږ ځمکه د کوکنارو د کرلو لپاره 

کارول شوي وي.

سرچینه: UNODC، "د افغانستان د افیونو سروي: دسمبر ۲۰۰٩،" مخ ۲٨.
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مبارزه  پرضد  موادو  مخدره  د 

بادغیس،  و.  پاتي  پورې محدو  د شپږو والیتونو  د کوکنارو کښت  پورې  میاشتې  د  د مارچ  کال  د ۲۰۱۰ 
دایکندي، فراه، هلمند، کندهار او ارزګان په جنوب او جنوب غرب حوزه کې. د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د 
وزارت د راپور پر بنسټ، دغه والیتونه په مجموعي ډول د ټول افغانستان دکوکنارو د کښت ٩٧% جوړوي.476 
د UNODC په وینا چې د کوکنارو کښت به په ۲۰۱۰ کال کې ثابت پاتې شي، حال دادى چې په دوه تیرو کلونو 
کې پکې ۳٦% کې کمښت راغلى و.477 د UNODC د ۲۰۰٩ کال د دسمبر د تریاکو د څارنې د راپور له مخې 

انځور ۳.۳٨

ترکمنستان

ازبکستان
تاجکستان

پاکستان

ايران

چين

نورستان
پروانکاپيسا

پنجشېر

پکتيکا

خوست

تخار
بدخشان

بغالن

باميان

فارياب

وردک

کونړ

کندوز

ننګرهار

َفراه

نيمروز
هلمند

کندهار

روزګان

زابل

غور

غزني

بلخ

بادغيس

کاُبل

پکتيا
لوګر

َلغمان

جوزجان

سر ُپل

هرات

دايُکندی

سمنګان

له کوکنارو څخه پاکو والياتو کې احتمالي بدلونونه، 2010

حالت

له کوکنارو پاک

له کوکنارو پاک نه دي

 کيدای شي له کوکنارو پاک
حالت له السه ورکړي
 کيدای شي له کوکنارو پاک
حالت ترالسه کړي

يادونې: کله چې تر 100 هکتاره لږ ځمکه د کوکنارو د کرلو له پاره کارول شوي وي، هغه واليت له کوکنارو پاک ګڼل کيږي. بغالن، فارياب، او سرپل واليتونه کيدای شي له کوکنارو پاک واليت حالت له السه ورکړي که چيرې په وخت سره له مينځه وړلو چاري ترسره نشي. 
بدخشان، کابل، کنړ، لغمان، او ننګرهار کيدای شي په وخت د کوکنارو له مينځه وړلو سره له کوکنارو پاک حيثيت ترالسه کړي.

سرچينې: سيګار، د متحده اياالتو کانګرس ته درې مياشتنۍ راپور، 1\20\2010، مخ 111؛ UNODC، افغانستان د ترياکو سروي 2010: د ژمې بيړنۍ ارزونه، 2\2010، مخ 2.
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د تریاکو قیمت د حاصالتو په ځاى کې او همدغه راز په تجارتي ساحه کې کمښت موندلى دى.  د ۲۰۰٨ کال 
د دسمبر څخه د وچو تریاکو بیه ۳% راکمه شوې وه او په تجارتي ساحه کې یې قیمت ۱% او د تازه تریاکو 
بیه ۳% راښکته شوې وه.  هر څو که د دغه غیرقانوني محصوالتو )لکه تریاکو( قیمت په کمیدو دى، خو د 
UNODC د تریاکو د ژمنۍ چټکې اروزنې دا هم ښکاره کړه چې د قانوني محصوالتو )لکه غنمو( قیمت هم په 
ډیرۍ چټکتیا سره په غورځیدو دى. د غنمو بیه ٤۳% راښکته شوې ده. دا بیا پخپله د کوکنارو د کرلو په لور د 

خلکو د جلبیدو سبب کیږي.478
 UNODC په دې وروستیو کې چرسو هم د مخدره توکو د قاچاق پرضد مبارزې ته تهدید متوجه کړى دى. د
د راپور له مخې د تریاکو په نسبت د چرسو قاچاق د تروریزم لپاره ډیرې مالي مرستې برابروي. په اپریل ۲۰۱۰ 
کې، UNODC د چرسو په اړه خپله لومړنۍ سروي خپره کړه. دغه سروې په پایله کې دا خبره واضح شوه چې 
د هیواد د ۳٤ والیاتو څخه په ۱٧ کې د چرسو کرکیله ترسره کیږي، او د کال ۱۰۰۰۰ څخه تر ۲٤۰۰۰ هکټاره 
ځمکه کې کرل کیږي. ټوله اندازه چرس چې په ۲۰۰٩ کال کې کرل شویدي حاصالت یې ۱۵۰۰ الى ۳٥۰۰ 

متریک ټنو ته رسیږي479 

د نشه يي توکو د قاچاق سره مبارزه
د افغانستان او پاکستان د سیمه ایز ثبات د ستراتیژۍ له مخې چې په دې درې میاشتنې راپور کې اعالن شویده 

متحده ایاالتو د مخدره توکو د سوداګرۍ دمخنیوي لپاره ځانګړي موضوعات مطرح کړي دي.480
مالي جریاناتو مخنیوى  او  مواد  کیمیاوي  لپاره  د جوړیدو  توکو  د مخدره  قاچاق وړونکو،  توکو  	 د مخدره 

کول.
	 د اضافي پرسونل استول او د ملکي-پوځي همکاریو او همغږیو زیاتول.

	 د بزګرانو لپاره د زراعتي مرستو زیاتول.
	 په افغانستان کې د مخدره توکو پر ضد د نورو مبارزه کوونکو ادارو سره مرسته.

	 د سیمه ایزو تبلیغاتي ظرفیتونو تقویه.

متحده ایاالت، نړیواله ټولنه، او افغان حکومت، د یو لړ ستونزو سره مخامخ دي چې په راتلونکو پاڼو کې 
یې تفصیل بیانیږي. لکه د مخدره توکو پرضد په عملیاتو کې، د کوکنار په له مینځه وړلو او د کښت په مخنیوي 
کې، په بدیلو پرمختیایي پروګرامونو کې، عدلي اصالحاتو، د مخدره توکو د تقاضا په کمولو او د ظرفیتونو په 

لوړولو کې. 

د ایتالف او افغان ملي امنیتي ځواکونو د مخدره توکو ضد عملیات
د متحده ایاالتو د دفاع وزارت په وینا، په دې درې میاشتنې راپور کې ائتالفي او افغان ځواکونو ٥٦ پوځي او د 
قانون د تنفیذ عملیات ترسره کړي دي. د دغه عملیاتو نیمایي د افغان ځواکونو او پاتې نیمایي د ایتالفي ځواکونو له 
خوا ترسره شویدي. ډیرۍ عملیات د جنوبي زون د قوماندې الندې سیمه، چیرته چې د مخدره توکو او تروریزم 
تر مینځ تړاو یو لوى تهدید رامینځ ته کړیدى ترسره شوي. د دغه عملیاتو په پایله کې د الندې ذکرشوي مواد نیول 

شوي او یا له مینځه وړل شویدي.481
۱٦.۳	  متریک ټنه تریاک
۱٩٥	  کیلوګرامه مورفین
۱.۲	  متریک ټنه هیروین
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٩.٨	  متریک ټنه چرس
۱۰.۱	  متریک ټنه کیمیاوي مواد چې د پوډرو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي

همدغه راز د ۲۰۱۰ کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر ۳۱ د آیساف ځواکونو په مختلفو والیاتو کې 
د مخدره توکو پر ضد یو شمیرعملیات په الره اچولي دي، او په پایله کې یې ډول ډول مخدره توکي او د مخدره 
توکو د تولید سامان آالت نیولي دي لکه څنګه چې پهانځور ۳.۳٩ کې لیدل کیږي.  د دفاع وزارت په وینا، په دغه 
جریان کې د مخدره توکو پرضد افغاني ځواکونو او ائتالفي قواوو یو گڼ شمیر عملیات ترسره کړیدي. دي کار له 
دوى سره د السرسۍ او د ظرفیتونو په لوړاوي کې ډیره مرسته کړیده. دغه ډول زیاتره هڅې به په راتلونکې کې 

هم په جنوبي او ختیځو سیمو کې چېرته چې د مخدره توکو د سوداګرۍ مرکزونه شتون لري دوام پیدا کړي. 482
د دفاع وزارت د راپور له مخې، افغان ملي اردو د مارجې په عملیاتو کې مهمه ونډه درلودله چې دغه سیمه 

پکتيکا

 خوست

تخار بدخشان

بغالن

باميان

فارياب

وردک

کونړ

کندوز

نورستان

ننګرهار

َفراه

نيمروز هلمند کندهار

روزګان

زابل

غور

غزني

بلخ

بادغيس

کاُبل

کاپيسا

پکتيا

لوګر

َلغمان

جوزجان

پروان

سر ُپل

هرات

دايُکندی

سمنګان

پنجشېر

د افغان او ايتالفي ځواکونو لخوا نيول شوي مخدره مواد
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د 23 عملياتو پايله، جنوري-مارچ 2010

5 عمليات:
غيرقانوني مخدره موادک 6000 پونډه

ترياک: 3600 کيلو
ترياک: 239 بورۍ چې هر يوه يي 15 کيلويی ده

ترياک: 110 پاونډه
ترياک، پروسس شوي: 5300 پاونډه

ترياک، النده مواد: 1000 پاونډه
مروانا او ترياک: 3500 پاونډه

مروانا: 800 متر معکبه
هيرويين: 50 پاونډه

1 عملياتک
ترياک، خام موادک 32 کيلو

8 عمليات:
ترياک: 2000 پاونډه

ترياک: 10 کيلو
ترياک: 40 کيلو
ترياک: 18 کيلو

ترياک: 181 کيلو
چرس: 725 کيلو

مروانا: 2000 پاونډه
د هيمپ تخم: 13 بورۍ

2 عمليات:
ترياک: 500 کيلو

ترياک، مايع: 15-10 ګلينې
هيرويين، پروسس شوي، ډيرې خلتي

هيرويين او ترياک: په ځمکه کې لوي ډيری
ايمونيم هايدروکسايد: 300 ليتره

هايدروجن کلورايد: 50 بوتل 1 ليتره
کتينګ ايجنت: 50 بورۍ

بخار ديګونه چې ترياک پکې ساتل شوي وي
د مخدره موادو د پروسس کولو تجهيزات

سوډا ايري: 100 کيلو
مورفينک 17 کيلو

سکيلز

1 عملياتک
ترياک: 54 کيلو

د ترياکو تخم: وړه بورۍ
هيرويين، خالص: 1 کيلو

6 عمليات:
ترياک: 0.5 کيلو

ترياک، النده: 25 کيلو
ترياک: النده: 25 کيلو

ترياک، ژاولي: 40 کيلو
ترياک، ژاولي: 40 کيلو

هيرويين، خالص: 100 کيلو
هيرويين: 100 کيلو

د هيرويين د پاتي شويو محصولک 50 کيلو
د هيرويين د پاتي شويو محصولک 50 کيلو

مورفين، مايع: 380 ليتره
مورفين، مايع: 378 ليتره
مورفين لومړنۍ: 40 کيلو
مورفين لومړنۍ: 40 کيلو

چرس: 30 کيلو
امپيتامين: 2 کيلو

شاتر کيمياوي مواد: 150 ليتره
شاتر کيمياوي مواد: 113 ليتره
شاتر کيمياوي مواد: 40 ليتره

شاتر کيمياوي مواد، مايع: 115 ليتره
اممونيم کلورايد: 136 کيلو

د سوډا سپينې ايرې: 405 کيلو
تيزاب: 18 ليتره

د مخدره موادو د پروسس تجهيزات

يادونه: دا ډيټا د مخدره موادو هغه نيول ښيي چې د ايساف په مطبوعاتي اعالميو کې راغلي دي.

سرچينې: ايساف، مطبوعاتي اعالميې، 1\3-4\29\2101، انالين وکتل شو 4\6\2010.

انځور ۳.۳٩
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د مخدره توکو له پلوه د طالبانو د عایداتو مرکز گڼل کیده. د جنوبي زون د قوماندې الندې سیمو کې ملي اردو او 
ائتالفي ځواکو د مشترکو عملیاتو په ترڅ کې څو څو ځله د مخدره توکو د نیولو خبر ورکړى دى. د متحده ایاالتو 
د دفاع وزارت په وینا د افغان ملي پولیسو او افغان سرحدي پولیسو په مشترکو عملیاتو کې په هلمند اوکندهار کې 

یو ه زیاته اندازه چرس الس ته راغلي دي. 483
د  پاکستان  او  ایران  افغانستان،  چې  ورکړ  راپور  سرمنشي  ملتونو  ملګرو  د  کې  مارچ  په  کال   ۲۰۱۰ د 
مخدره توکو پرضد درى بریالي عملیات ترسره کړل، چې د رینبو ستراتیژۍ یوه برخه وه.  په پایله کې یې ٤۰ 
قاچاق وړونکي ګرفتار او ٩۴٨ کیلوګرامه تریاک، ۳٥۱ کیلو ګرامه هیروئین او ٤٨۳ کیلو ګرامه چرس ونیول 

شول.484

د کوکنارو له مینځه وړل
د متحده ایاالتو نوى ستراتیژي د کوکنار له مینځه وړلو څخه په مخنیوي باندې تمرکز کوي ځکه چې ډیره اغیزمنه 
ثابته شوې ده.  د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د مخدره توکو له مینځه وړل ډیر ځله بزګرانو ته ضرر رسوي نه 
قاچاق وړونکو ته. د متحده ایاالتو نوى ستراتیژي د کوکنارو له مینځه وړلو څخه ډیر مخنیوي ته پاملرنه کوي.485 
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا د مخدره توکو اغیزمن مخنیوى او د قاچاق پر ضد مبارزه به د ستراتیژۍ د 

بدلون له مخې د کوکنارو کښت او تولید په موثر ډول کم کړي.486 
د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې، د مخدره توکو پر ضد سیمه ایز چارواکي به د حکومت په مشرۍ 
خپلو عملیاتوته دوام ورکوي. متحده ایاالت به د مختلفو پروګرامونو له الرې لکه د ښه نوښت پربنسټ د مالتړ 

رينبو ستراتیژې: د افغانستان د مخدره توکو د 
تدراک، قاچاق، او استعمال پرضد یو سیمه ایز 

ځواب دى.

سرچینه: UNODC" ،UNODC په اروپا، لویدیځ او منځنۍ اسیا کې،" انالین وکتل 
شو، ۳\۲۳\۲۰۱۰. 

 د تراکتورنو قطار د فراه د والیت په دفتر کې د مخدره توکو د له مینځ وړلو د عملیاتو څخه د مخه ، نوې ستراتیژي په مخنیوي 
 باندې تمرکز کوي. .

 )د متحده ایاالتو هوایي ځواک انځور، دویم بریدمن کارل ویست(
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د پروګرام په ډول همداسې مالتړ کوونکې پاتې شي.487 د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت له مخې چې د 
حکومت د مشرۍ الندې د کوکنارو د له مینځه وړلو فرصتونه په کمیدو دي ځکه د کوکنارو کښت د GAO د یو 
راپور له مخې په ډیرو نا آرامو اونا امنه سیمو کې تمرکز موندلى دى.488 د متحده ایاالتو د نړیوالو مخدره توکو او 
د قانون د تنفیذ بیرو )INL( د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره توکو سازمان )UNODC( د راپورنو له مخې 
۲۰۱۰ کال د مارچ د ۲۳ نیټې پورې ٩٤۳ هکټاره ځمکه د والیانو د مشرۍ الندې عملیاتو کې په فراه ، هلمند او 

هرات کې د کوکنارو له شتون څخه پاکه شوې ده.489
د مارچ په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د مالتړ الندې خبرې سرویس راپور ورکړ چې افغان حکومت په غیر 
رسمي ډول هوکړه کړې چې په مارجه کې د کوکنارو له مینځه وړل د بزګرانو د غوښتنې سره سم ودروي.490 
لکه څنګه چې د IRIN لخوا راپور ورکړل شوى، چې له یو خوا د مارجې عملیاتو د بزګرانو د معیشت وسایلو ته 
ضرر رسولى، نو د کوکنارو له مینځه وړل به سیمه ایزو بزګرانو ته چې غواړي په جګړه ځپلې سیمه کې بیرته 
سر راپورته کړي. یولوى ګذار وي.  د افغان حکومت په ځواب کې سیمه ایزو خلکو ژمنه کړیده چې راتلونکي 

کال ته به کوکنار نه کري. 491  
د GAO په وینا د یادولو وړ موضوعات لکه، امنیت، د سیاسي ارادې نه شتون، او ناکافي امکانات، د کوکنارو 
په له مینځه وړلو هڅو باندې پوره اغیز شیندي. په ځانګړو والیتونو کې ناامني د مخدره توکو د له مینځه وړلو 
مبارزه محدودوي. د دې لپاره چې د کوکنارو له مینځه وړونکو څخه ساتنه وشي نو دوى باید د سیمه ایزو والیانو 
او امنیتي ځواکونو سره هوکړې ته ورسیږي. د سیاسي ارادې نه شتون د حکومت په مشرۍ د مخدره توکو په له 
مینځه وړلو باندې ډیره اغیزه لري. GAO داسې مثالونه لري چې والي نه شوای کوالی چې د هغه موافقې سره 

سم چې د متحده ایاالتو سره یې د کوکنارو د اهدافو د له مینځه وړول په هکله کړې وه، عمل وکړي.492 
همدغه راز د متحده ایاالتو د حساب ورکوونې ادارې راپور ورکړى چى د والیانو لپاره محدود امکانات هغوى 
د کوکنارو د له مینځه وړلو څخه منع کوي.  نو له دې امله متحده ایاالت او بریتانیا والیانو ته د عملیاتو څخه د 
مخه پیسې ورکوي ترڅو پرې د مخدره توکو د له مینځه وړلو کار پیل کړي )د وسایلو خریداري یا کرایه کول، 

د نفتي موادو لګښتونه او داسې نور(493
 

د متحده ایاالتو د مخدره توکو د مخنیوي هلې ځلې
د متحده ایاالتو د نوى ستراتیژۍ یو مهم نوښت دادى چې د مخدره توکو تجارت د قاچاق وړونکو د مخنیوي او د 
هغوى د شبکو ترمینځ د اړیکو د پرې کولو له الرې کم کړي.  د مخدره توکو د تجارت او قاچاق د مخنیوي لپاره 

ځانګړې هڅې ترسره کیږي چې ځینې یې په الندې ډول دي:494 
	 د افغانستان څخه بهر ته د مخدره توکو د لیږد مخنیوى

	 د مخدره توکو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو او د مالي مرستو د مخنیوي په موخه د هغوى افغانستان ته د 
راتګ څخه مخنیوى

	 په مخدره- تروریستي شبکو باندې بریدونه او د مخدره توکو د بازارونو تړل

د AGO په وینا د متحده ایاالتود کوکنارو د قاچاق د مخنیوي د پروګرام هدف د مخدره توکو د قاچاق او 
پروسس کموالى دى چى د عملیاتو په کولو او همدغه راز د افغاني قانون تطبیقوونکو ځواکونو د ظرفیتونو لوړول 
ترڅو د مخدره توکو د قاچاق سازمانونه تخریب او له مینځه یوسي.495 په دغه عملیاتو کې د مخدره توکو په 
البراتوارونو بریدونه، د زیرمتونونو له مینځه وړل، د قاچاق وړونکو نیونه، د سړک د ناڅاپي بندولو عملیات، د 

کیمیاوي مواود او نشه یي توکو نیونه او په پټه د مخدره توکو پیرودل شامل دي.496 

د GAO د راپور له مخې د ٢٠٠٥ کال څخه را په 
ديخوا ١٥٥٠ تنه افغانان د مخدره توکو د قاچاق په 

تور محاکمه او په حبس محکوم شوي دي.

سرچینه: GAO, GAO-10-291، "د افغانستان د مخدره توکیو کنټرول: د 
ستراتیژي بدلون او پرمختګ راپور ورکړ شو، خو داخلي اجرایوي اهداف او د عدلې 

اصالحاتو د ارزونې هڅو ته اړتیا لیدل کیږي،" ۳\۲۰۱۰، مخ ۲٨.
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GAO راپور ورکوي چې دمخدره توکو اجرایوي اداره )DEA( د متحده ایاالتو په مشرې د مخدره توکو د 
مخنیوي د عملیاتو مسووله اداره ده.497 د مخدره توکو د مخنیوي د اغیزمنتیا د مالتړ لپاره DEA په افغانستان کې 

خپل پرسونل چې د ۲۰۰٩ په جنوري کې ۱۳ کسه وو د ۲۰۰٩ د دسمبر پورې یې ٨۱ تنو ته ورساوه.498 
د دې لپاره چې په دوامداره ډول د مخدره توکو د قاچاق مخنیوى وشي، د دفاع وزارت په کندهار کې یو 
مشترک مینځګړې عملیاتي ځواک رامینځ ته کړى دى.  د GAO د راپور له مخې دغه عملیاتي ځواک الندې 

دندې پرمخ وړي:499
	 د همغږي کوونکي مالتړ برابرول.

	 د استخباراتي معلوماتو راټولول.
د DEA	  د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوونکي ماموریت او د آیساف د تروریزم ضد عملیاتو لپاره د هدفونو 

ټاکل او معرفي کول.

 )CNPA( د افغانستان د مخدره توکو پرضد د افغانستان د ځانګړو پولیسو INL د مخنیوونکو فعالیتونو لپاره
لکه د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي، دځانګړي تحقیقاتي، او تخنیکي تحقیقاتي واحدونو د ودانۍ لپاره عملیاتي 
اوحفاظتي مالتړ برابروي.  د INL په وینا مرکزي ودانې په کابل کې موقعیت لري. په دغه مالتړ کې د خوړو، 

ساتنیز خدمتونه د ودانۍ امنیت ساتنه، او عمومي حفاظتي پروګرامونه شامل دي.500

پرمختیایي بدیل پروګرامونه
د متحده ایاالتو د ثبات ستراتیژي یو نوى ملکي-پوځي پالن معرفي کړ چې بیا یې هم ټوله پاملرنه د زراعتي څانګې 
د بیا رغونې لومړیتوبونو ته وه.  د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا زراعت د قانوني کارموندنې 
لپاره یوه ډیره چټکه الره ده. او همدغه راز به د هغو مالي مرستو جریان چې د کوکنارو د کرکیلې څخه الس ته 
راځي او په تروریستي کړنو کې ورڅخه گټه اخیستل کیږي هم کم کړي.501 د افغانانو په مشرۍ د کارونو سرته 
رسولو د په پام کې نیولو سره دغه زراعتي نوې ستراتیژي په دې ټینګار کوي چې د پالن جوړونې په هره برخه 
کې د افغانانو سره همغږي رامینځ ته شي، چې په دې برخه کې هم د زراعت مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت سره 

خبرې اومشوره شوې وه.502
د دغه ستراتیژۍ د جوړولو پر مبنا د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړ چې USAID افغان بزګرانو ته په ۱٨ 
والیتونو کې تضمینونه او دا وعده ورکوي چې د کوکنارو د کرکیلې په ځاى به ورته )د میوو، د خستو د نیالګیو 
او د انګورو تاکونه( ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت د اوبو د ادارې لپاره د یو سیستم د جوړولو موضوع هم و 
څیړله ترڅو د قانوني زراعتي محصوالتو اندازه پرې زیاته کړي.503 د ۲۰۱۰ کال په فبروري کې USAID د 
۳۰ میلیونه ډالرو په اندازه بودجه یوې امریکایي انجو Roots of peace ته ورکړه ترڅو د افغانستان په ختیځو 
او جنوبي سیمو کې د بزگرانو سره مرسته وکړي چې عایدات دوه برابره شي. نوموړې موسسه به د بزګرانو 
سره مرسته وکړي چې خپل د غله جاتو او کوکنارو کرکیله په داسې کرنیزو توکو بدله کړي چې ارزښت یې ډیر 

وي.504 د دى نوښت په اړوند د ال زیاتو معلوماتو لپاره د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ برخه وګورئ. 
د USAID په وینا د دغه پروژى مسؤول کس په هرو دوو اونیو کې د بدیل کښت د پرمختګ په هکله 
معلومات ورکوي. د مثال په ډول، دوى ګزارش ورکړ چې د ۲۰۱۰ کال د جنوري څخه د فبروري تر ۲٨ پورې، 
۳٧۳۲۱ کورنیو د متحده ایاالتو د مرستو څخه گټه اخیستى ده، او په دغه موده کې د ٥۱٥۰۰۰ ډالرو څخه زیاته 
بودجه د ټولنې د محصوالتو د زیاتولو په هکله په روزنیزو پروګرامونو لګیدلې دي. همدغه چارواکو راپور ورکړ 
چې بزګرانو ۲۳۲٥ هکټاره ځمکه درلوده چې ښې اوبه یې درلودې خو ټاکل شویو بزګرانو وکړاى شول چې نوې 

۳۵٨ هکټاره ځمکه هم د قانوني زراعتي توکو د کرلو لپاره آماده شي.505

"زموږ د ستراتیژي یوه بله ستره 
برخه دا ده چې د مخدره توکیو 
د قاچاق مخنیوي وشي، کوم چې 

طالبانو ته د پام وړ مالي سرچینې په 
اختیار کې ورکوي. د مخدره توکیو 

دا پیسي په هوا کې د اکسیجن په څیر 
ده چې دي ډلو ته د فعالیت اجازه 

ورکوي." 
-- جنرال ډیویډ ایچ پیټروس

سرچینه: جنرال ډیویډ ایچ پیټروس، "د سنا د مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې په مخ 
کې بیان،" ۳\۶\۲۰۱۰.
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د زراعتي –سوداګریز پرمختګ ټیم بزګرانو ته د کرکیلې لپاره د اغیزمنو تخنیکو چارو روزنیز پروګرامونه 
جوړوي. د متحده ایاالتو د د اردو په وینا د دى هڅو د زیاتولو لپاره ختیځې، مرکزي او جنوبي قوماندانیو ته اته 
ټیمونه لیږل شویدي. د اردو د راپور له مخې په ۲۰۰٧ کال د پروګرام له پیل کیدلو راهیسي، "۱٧ ټمیونو ۱٤ 
والیتونه د پوښښ الندې نیولي او ۲٨۲ دوامداره زراعتي پروژې مخ ته بیایي چې افغانانو ته ۲۱ میلیونه ډالره 

عایدات په الس ورغلي دي."506
USAID وایي چې د زراعتي پرمختیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو لومړنۍ مرجع د زراعت وزرات گڼل 
کیږي، په شمول د بدیل زراعتي پرمختیایي پروګرام. کله چې اړتیا وي نو USAID د زراعت د وزرات سره د 

نویو پروګرامونو په جوړولو او د شته پروګرامونو په اصالح کې الزمې مشورې سرته رسوي.507 
د پرمختیایي بدیلو پروګرامونو دوامداره کول د متحده ایاالتو د مخدره توکو سره د مبارزې مهم جز تشکیلوي. 
USAID د پروګرامونو تداوم نه، بلکې د هغوى د پایلو د تداوم څخه نظارت کوي. نو دغه هم یو دلیل دى چې دغه 
موسسه د کوکنارو په ځاى دغنمو کرکیله نه تشویقوي. ځکه په داسې کولو سره به بزګران په یو کال کې د کوکنارو 
د کرلو څخه منع او بل کال ته به بیرته د کوکنارو کرلو ته راوګرځي. نوځکه USAID د داسې پروګرامونو چې 

اوږد مهالي وي نه لنډمهالي ، په برخه کې پانګوونه کوي لکه د ونو او یا تاکونو په برخه کې. 
د زراعت وزارت او USAID په دې نظر دي چې پورته ذکر شوې پانګوونه به د بزګرانو د هغه پریکړو 
مخه ونیسي چې هرکال یې د کوکنارو د کرلوپه هکله کوي.508 دUSAID په وینا د شمال، ختیځ او لویدیځ لپاره 
د اقتصادي پرمختګ بدیلونه )IDEA-NEW( پروګرامونه د افغانستان او متحده ایاالتو د لومړنۍ پالیسۍ مالتړ 
کوي.  د IDEA-NEW پروژې ٩٧% کارکوونکي افغانان دي. برسیره پردى دغه پروګرامونه سیمه ایزې 
خریدارۍ ته اهمیت ورکوي او د ۲۰۰٩ کال څخه راپه دیخوا یې ٤.۳ میلیونه مالونه د افغاني سوداګرو څخه 
پیرودلي دي.509 چوکاټ ۳.۱۳  د دغه اقتصادي پرمختیاي بدیل پروګرامونو په هکله اضافي معلومات ورکوي.  

په عدلي برخه کې اصالحات
د GAO د مارچ د راپور له مخې ، د متحده ایاالتو حکومت یو لړ فعالیتونه په الره اچولي دي، چې د افغان 
حکومت د ګرفتارۍ، د عدلي تعقیب او د مجازاتو ظرفیت د مخدره توکو د قاچاق کوونکو په هکله لوړ کړي. د 
متحده ایاالتو مشاورینو ۳۲ څارنواالن او ۳٥ څیړونکي او د مخدره توکو پرضد د دیوان ۱٤ افغان قاضیان د 

چوکاټ ۳.۱۳

د USAID د متبادل پرمختیا فعال پروګرامونه

مودهمقصدد پروګرام نوم 
په نظر کې نیول 

شوی لګښت
د زیاتو زراعتي محصوالتو لپاره د افغانستان د مدرك 

)AVIPA( پلس پروگرام
 د زراعتي محصوالتو زیاتول ترڅو د کوکنارو 

د کښت مخه ونیول شي.
۳۰۰ ملیونه ډالر9/2009–8/2010

ADP/( د جنوب- لویدیځ د بدیل پرمختیا پروګرام یا
)SW

 د بدیلو کښتونو برابرولو چې لومړى په فراه کې و، ځکه په تیرو دوه کلونو 
کې هلته کوکنار کرل ډیر شوي دي.

٧۵ ملیونه ډالر4/2008–3/2011

سوداګریزه باغواني او د زراعتي بازار موندنې 
)CHAMP( پروګرام

 د ۲٦۰۰۰ بزګرانو په مینځ کې د بیوزلۍ کمښت او په ناڅاپي ډول د شته انګورو 
د تاکونو د محصوالتو زیاتول او د پخوانیو ځمکو د غنمو او کوکنارو بدلون په تاکونو او میوه دارو ونو.

۳۴.٩ ملیونه ډالر2/2010–1/2014

 د شمال، ختیځ او لویدیځ لپاره د 
 )IDEA-NEW( اقتصادي پرمختګ بدیلونه

پروګرامونه

۱۵۰ ملیونه ډالر3/2009–3/2014خلکو ته د امتیازاتو ورکول ترڅو د دوامداره زراعتي قانوني اقتصاد پرمختګ رامینځ ته شي.

سرچینې: د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د USAID ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰؛ د سیګار د ارزوني پوښتني ته د GAO ځواب، ۴\۱۵\۲۰۱۰.  
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عدلي-جنایي عملیاتي ځواک په چوکاټ کې روزلي دي.  د متحده ایاالتو د عدلیې وزارت د مخدره توکو سره د 
مبارزې لپاره د قوانینو او پروسیجرونو په جوړولو کې مشورتي خدمتونه وړاندې کوي.510 

 GAO،د متحده ایاالتو د حکومت د هڅو د شتون سره سره، چې غواړي عدلي سکتور کې ښه والى راولې
راپور ورکوي چې د متحده ایاالتو د عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ته ستونزمنه ده چې معلومه کړي 
چې آیا دغه ارګانونه خپل وړاندیز شوي اهداف سرته رسوي که نه. ځکه د عملیاتي ځواک او د مخدره توکو پرضد 
دیوان چې د مخدره توکو پورې اړوند فساد پر ضد او د ټیټې، منځنۍ او لوړې کچې د قاچاق کوونکو پرضد فعالیت 
کوي، د قاچاق وړونکو د کټګوریو لپاره کوم خاص معیار لري او که نه؟ او حتى د قاچاق وړونکو د په کټګوریو 
تقسیمولو لپاره هیڅ کوم ځانګړي تعریف هم وجود نلري. د GAO په وینا دغه کټګورۍ د مخدره توکو د اندازې، 

د قاچاق وړونکو سیاسي تعلقاتو او آیا چې قاچاق وړونکى دولتي چارواکى دى که نه پورې اړوندې دي.511

د مخدره توکو د تقاضا کمښت
INL راپور ورکوي چې د متحده ایاالتو حکومت به په نشه یي توکو د روږدو کسانو د عالج لپاره په روان 
کال کې۳۰ روغتیایی مرکزونو سره مالي مرسته وکړي او دا به د روږدو کسانو د عالج لپاره په هیواد کې یوه 
لویه مرسته وي. په دغه مرکزونوکې به یې شپږ ښځو ناروغانو ته چې بستري او غیربستري مریضان به ولري 
ځانګړي کیږي او په څنګ کې به د ناروغو میرمنو د ماشومان لپاره هم یو مرکز شتون ولري. برسیره پردې به 
دوه مرکزونه د زړو خلکو لپاره د خدمتونو رسولو جوګه شي. د ال زیاتو معلوماتو لپاره ددرې میاشتنې راپور 
وارو مهمو پیښو د سرلیک الندې ددى برخې په اخر کې وګورئ. INL تصمیم لري چې د مخدره توکو د تقاضا 
د کموالي لپاره ۱٥ په جوماتونو کې متمرکز تبلیغاتي پروګرامونه او د مراقبت مرکزونه جوړ کړي چې د ځایي 

اوسیدونکو لپاره به خدمتونه وړاندې کوي.512
	 د بیوزله معتادینو لپاره د سرپناه برابرول او په بیړنیو حاالتو کې یې د عالج لپاره مرسته

	 په انفرادي او ډله ایز ډول د مشورو ورکول
	 د معتادینو د روغیدو څخه وروسته د مراقبت زمینه برابرول

	 د مریضانو سره د مالقات لپاره ودانۍ او همداشان د کورنیو د مالتړ ګروپونه ترڅو معتادین صحتمند شي
	 مخدره توکو ته د بیا راګرځیدنې څخه د مخنیوي خدمتونه

	 د ښوونځیو او ټولنې غړیو ته د مخدره توکو په اړوند معلومات برابرول

د مخدره توکو د تقاضا د کمښت د اغیزمنتیا لپاره به INL د مخدره توکو د مخنیوي لپاره د کابل په لیسو 
کې تبلیغاتي پروګرام پلي کړي.  د INL په وینا چې افغان حکومت ته د مشرۍ د سپارلو او همدغه راز د افغان 
حکومت سره د مخدره توکو پر ضد د مبارزې د جوړښتونو د وړتیاوو لوړلو لپاره د متحده آیالتو حکومت په نظر 

کې لري چې د مخدره توکو د عالج مسلکي اشخاصو لپاره روزنیز پروګرامونه جوړ کړي.513 
په دې درې میاشتنې راپور کې GAO راپور ورکړى دى چې ۱۲% څخه تر ٤۱% په ملي پولیسو کې 
استخدام شوي خلک له معایناتو څخه وروسته په نشه یي توکو روږدتیا مثبته ښوولى ده. د متحده ایاالتو د بهرنیو 
چارو وزارت وایي چې د مخدره توکو د تقاضا د کمښت پروګرام ال د کافي سرچینو له امله پولیسو ته متوجه نه 
دى. خوبیا هم GAO، د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت په پام کې لري چې د پولیسو سیمه ایزو مرکزونو 
کې د مخدره توکو د تداوۍ لپاره هم مرکزونه پرانیزي. د پورتنیو وزارتونو په وینا د افغانستان دکورنیو چارو او 
د عامې روغتیا وزارتونو په گډه په کابل کې د مخدره توکو د معتادینو د عالج یو مرکز جوړ کړى چې لومړیتوب 

پکې پولیسو ته ورکول کیږي.514
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د دې لپاره چې د ستونزې اصلي پراخوالى معلوم شي، UNODC په ۲۰۰٥ کال کې د مخدره توکو د استعمال 
په اړوند یوه سروې ترسره کړې وه، په دغه سروې کې تخمین شوې و چې په افغانستان کې ٩۲۰۰۰۰ کسان په 
 UNODC ،په وینا GAO نشه یي توکو روږدي دي چې تقریبًا د ټول نفوس )۲۳.٨٥ میلیونو( ۳.٨ % و.515 د
غواړي چې دغه ډول سروې سږکال هم سرته ورسوي.INL 516 هم راپور ورکوي چې په ۲۰۱۰ کال کې به دوى 
یو بیله خپلواکه سروې په ټول هیوادې کې ترسره کړې چې د مخدره توکو د استعمال کچه پکې معلومه کړي او 

توکسیکولوژیکي نمونې )ویښتان او یا تشو میتیازو نمونې( به هم راټولې کړي.517 

د وړتیاوو لوړول
د افغانانو د لومړیتوب په هکله پالن، افغانانو ته د مشرتابه سپارل، د ظرفیتونو لوړول، په پروژو کې تداوم او 
سیمه ایزو قراردادونو او خریدارۍ او داسې نور نوښتونه دي.518 د لندن په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې د دې 
موضوع اهمیت په ډاګه کړ چې افغان حکومت باید د خلکو اړتیاوو ته په خپله رسیدګي وکړي او خپلې منابع او 

ارګانونه دې تقویه کړي.519 
متحده ایاالتو د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر د مخدره توکو پرضد د افغان پولیسو د وړتیاو دلوړلو لپاره یوه 
زیاته اندازه مرسته ترسره کړه. په مارچ کې GAO راپور ورکړ چې DEA د مخدره توکو پرضد د پولیسو سره د 
تحقیقاتو، قضیو جوړولو، او ګرفتاریو په اړوند مرسته کوي. نوموړې اداره پورته ذکر شویو پولیسو ته روزونکي 
برابروي، د دفاع وزارت د غه پولیس روزي، تجهیز کوي او تداوم یې ساتي. همدغه شان د متحده ایاالتو د دفاع 
وزرات د مخدره توکو پرضد د پولیسو سره د مرکزونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.  د بهرنیو چارو وزارت 

د هغه ودانیو چې د دفاع وزارت د پروژو له الرې جوړې شویدي ترمیمي لګښتونه ورکوي.520
د GAO د راپور پر بنسټ د مخدره توکو پرضد په پولیسو کې یواځینۍ کمزورتیا د انتظامي وړتیاوو نه شتون 
دى. د دغه کمزورتیا د له مینځه وړلو لپاره د متحده ایاالتو د دفاع وزارت داسې درجه بندۍ جوړوې چې د دغه 

پولیسو څخه پکې د وظیفوي، لوژستیکي، مالي ادارې، مدیریتي او روزنیز مالتړ وکړي.521
د ۲۰۰٩ کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د دفاع وزارت څلور مشاورین د نړیوال جنایي تحقیقاتو د روزنیز 
مرستندویه پروګرام د عدلي څانګې څخه د افغانستان د مشترک امنیت څانګې )CSTC-A( ته را استولي دي. 
دغه مشاورین د مخدره توکو پر ضد د پولیسو روزنیزې اړتیاو، د اصالحاتو د راوستلو الرې چارې، ارزوي او 
هڅه کوي چې د مخدره توکو پر ضد د پولیسو روزنیزې اړتیاوي د نورو پولیسو د اړتیاو و سره همغږې کړي.522 
د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې د مخدره توکو پر ضد د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به د وړتیاوو 
دلوړولو پروګرامونه، د مخدره توکو پرضد د مبارزې، د کورنیو چارو وزارتونو، د مخدره توکو پرضد عدلي 

عملیاتي ځواک، د لویو جرایمو پرضد عملیاتي ځواک او د مخدره توکو پرضد دیوان ته هم وغزول شي.523

ننگونې 
هغه گټه چې تروریستي ګروپونه یې د مخدره توکو د قاچاق څخه الس ته راوړي نو د دغې روانې جګړې د 
اوږدیدو سبب کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مخدره توکو قاچاق کوونکو په ۲۰۰٩ 
کال کې د مخدره توکو د قاچاق څخه تقریبًا ۱.٩ میلیارده ډالره الس ته راوړي دي، چې د افغانستان د ناخالصه 
عایداتو یو پر پینځمې برخې سره مساوي دي.524 برعالوه، اداري فساد، کمزورې حکومت داري، او ناوړه امنیتي 

حاالت د مخدره توکو پرضد د مبارزې د پرمختګ څخه مخنیوى کوي.525
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مخدره توکي او جګړه
ستراتیژۍ  په  وزارت  د  چارو  دبهرنیو  چې  څنګه  لکه  موخه،  اصلي  حکومت  ټول  د  ایاالتو  متحده   د 
کې بیا تاکید پرې شویدې، دا دى چې د جګړې او مخدره توکو د تړاو پر ضد مبارزه وشي او د طالبانو او د 
دولت ضد ځواکونو مالي سرچینې کمې کړاى شي.526 د مخدره توکو قاچاق د اورپکۍ لپاره یوه ښه مالي سرچینه 
 گرځیدلې ده د GAO د راپور له مخې، د مخدره توکو د قاچاق څخه په کال کې تقریبًا ۳ میلیارده ډالر الس ته راځي 

او د ٩۰ میلیونو څخه تر ۱٦۰ میلیونه یې د جګړې لپاره کارول کیږي.527
د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې چې د ۲۰۱۰ کال د نړیوالو مخدراتو د کنترول د ستراتیژۍ په هکله یې 
درلوده راغلي وو چې ډیرۍ کوکنار په ناامنه سیمو کې کرل کیږي. جګړه ماران اکثرًا د مخدره توکو په سوداګرۍ 
او د بزګرانو په پریکړو باندې چې باید کوکنار وکري خپل اغیز لري. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د مخدره 
توکو قاچاق جګړه مارو ګروپونو ته مالي عایدات او مادي مالتړ )لکه موټرې، وسله او سرپناه( برابروي او په 
بدل کي یې دوى د کوکنارو د کښتونو او قاچاق څخه ساتنه کوي. جګړه ماران دغه وعده هم کوي چې د افغان 

دحکومت مخنیوى به کوي ترڅو د غه کښتونو ته ضرر ونه رسیږي.528 
تنفیذ  د دفاع وزارت د راپور پربنسټ ، مشترکه عملیاتي ځواک- متحد ګروپ د آیساف او نړیوالو قانون 
کوونکو ادارو لپاره عملیاتي او استخباراتي معلومات په تیرو درې میاشتو کې برابرول.  د دفاع وزارت امر وکړ 
چې د عملیاتي ځواک سره د نورو تحلیلي ځواکونو په برخه کې مالتړ وکړي ترڅو ظرفیتونه لوړ کړي. نور 
تحلیلي ځواک به د دغه مرکز توانایي زیاته کړي چې بیا په ښه توګه د ائتالفي ځواکونو لپاره چې د اورپکۍ په 

ضد عملیاتو کې برخه لري اهداف وټاکي.529 

اداري فساد
سربیره پر دې چې د مخدره توکو قاچاق د جګړې لپاره کارول کیږي، د اداري فساد زیاتیدو ته هم لمن وهي. د 
UNODC وروستنۍ سروې په ډاګه کړې ده چې په ۲۰۰٩ کال کې افغانانو تقریبًا ۲.٥ میلیارده ډالر په رشوت 
کې ورکړې دي.530 او عام افغانان د اداري فساد ستونزه د امنیتي هغې څخه ډیره جدي گڼي. دغه سروې دا خبره 
هم په ډاګه کوي چې اداري فساد گڼ شمیر نورو جرمونو ته هم الره پرانیزي چې اصلي فاعل ته یې ډیر کم ضرر 

رسیږي. په دغه جرایمو کې د مخدره توک قاچاق هم شامل دى.531 
لکه څنګه چې د سیګار د جنوري د میاشتې په راپور کې راغلي و، چې د نړیوال شفافیت ادارې په ۲۰۰٩ کال 
کې افغانستان د فساد له نظره دویم بدترین هیواد شمیرلى و. )په دغه شمیرنه کې ۱٧٩-۱٨۰ پورې هیوادونه شامل 
و( او په ۲۰۰٨ کال کې افغانستان د۱٨۰ ملکونو څخه ۱٧٦ موقف ترالسه کړى و.532 د بهرنیو چارو وزارت په 
وینا د ولسوالیو ډیرى چارواکي په خپله د مخدره توکو د قاچاقو څخه گټه اخلي. ځانګړي فعالیتونه پکې په الندې 
ډول دي: د مخدره توکو قاچاقو ته د سهولتونو برابرول، او د هغې د عایداتو څخه گټه اخیستل، همداشان د مخدره 

توک د قاچاق څخه د عاید الس ته راوړل.533 
د یوې هڅې په توګه چې د اداري فساد سره مبارزه ښه شي، د افغانستان د ګمرکاتو د نوې اکادمۍ )کابل( څخه 
چې د ۲۰۱۰ کال د جنورۍ په میاشت کې پیل شوې و لومړى دوره مسلکي )٥٥ کسان( د ۲۰۱۰ کال په مارچ کې 
فارغ شول. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د نوموړې اکادمۍ جوړول د مسلکي کارکوونکو د روزلو لپاره وه، او 
هدف یې دا و چې د ګمرکاتو عواید زیاد او د ناقانونه الرې د مالیاتو د راټولولو او په هغې کې د فساد د موجودیت 

مخنیوى وشي. د بهرنیو چارو وزارت د دغه اکادمې د ودانۍ جوړول او پکې روزنه تمویلوي.534 

 مشترکه عملیاتي 
هدف ځواک- Nexus: دا ځواک چې د دفاع 
وزارت لخوا جوړ شوی دی مقصد یي دا دی 

چې د DEA د اینترډیکشن مشن لپاره د انسجام 
مالتړ، استخبارات، او هدف بستي وړاندې کړي، 
او همدا رنګه د ایساف لپاره د یاغیانو په خالف 

د عملیاتو لپاره کوم چې هغه یاغیان په نښه کوي 
چې د مخدره موادو له تجارت سره اړیکې لري.

سرچینه: GAO, GAO-10-291، "د افغانستان د مخدره توکیو کنټرول: د 
ستراتیژي بدلون او پرمختګ راپور ورکړ شو، خو داخلي اجرایوي اهداف او د عدلې 

اصالحاتو د ارزونې هڅو ته اړتیا لیدل کیږي،" ۳\۲۰۱۰، مخ ٩.
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سرحدي ګزمه
د UNODC د جنوري د میاشتې د راپور له مخې د افغانستان د سرحدونو څخه د مخدره توکو د قاچاق مخنیوې 
یوه ډیره ستونزمنه دنده ده. د دغه ستونزمنې دندې مسوولیت د افغانستان د سرحدي پولیسو په غاړه دى، خو دوى 
د خپلو دندو په ترسره کولو کې د ډیرو ننګوونو سره مخامخ دي، دا ځکه چې د دوې دنده طبیتعًا ستونزمنه ده، 

تنخوا ګانې یې د معیار څخه کمې، او د وظیفوي پرمختګ لپاره پکې هیلې ډیرې کمې دي.535  
په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت په چوکاټ کې د سرحدونو د اداري عملیاتي ځواک په کارکوونکو کې 
د متحده ایاالتو دفاع وزارت شپږ نور کارکوونکي هم ور زیات کړل. له دغه کارکوونکوڅخه به درې کندهار او 
درې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته توظیف شي. دغه عملیاتي ځواک چې په نظارتي برخه کې دنده ترسره کوي د 
افغان حکومت د سرحدي ځواکونو لپاره د سرحداتو د کنترول په برخه کې روزنه او مالتړ ورکوي. دا کار به د 

ادارې فساد په کمولو کې مرسته وکړي او د قانون د تنفیذ فعالیتونو ته مالتړ برابر کړي.536 
د دې څخه برعالوه د دفاع وزارت او د متحده ایاالتو مرکزي قوماندانۍ د امریکې په سفارت کې د داخلې 
امنیت ګمرکاتو او د سرحدونو د ساتنې دیپارتمنت پراختیا لپاره مالي امکانات برابر کړي دي. د دفاع وزارت په 
وینا دغه پراخوالې به د سرحدونو او ګمرکاتو د نظارت په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو سره مرسته 

وکړي.537 

امنیت
په جنوبي او ختیځو سیمو کې د امنیت او ثبات نه شتون د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې ستر ګواښ 
متوجه کړى دى. د ۲۰۱۰ کال د فبروري په میاشت کې UNODC راپور ورکړ چې د حکومت ضد عناصر 
په شمالي زون کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي – په خاص ډول کندوز کې.538 د UNODC د سروې له 
مخې د کوکنارو کښت د امنیت د خرابتیا پورې نه شلیدونکې اړیکه لري، لکه څنګه چې په انځور ۳.٤۰ کې لیدل 

کیږي.539

حکومتداري 
د دې لپاره چې په اغیزمن ډول د مخدره توکو د تجارت سره مبارزه وشي یو موثر حکومتي سیستم ته اړتیا شته. 
د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ په میاشت کې UNODC راپور ورکړ چې موثر حکومت د والیانو په رهبریت او 
کمال پورې همدغه راز د سیمې د امنیتي حالت پورې اړونده دى.540 لکه څنګه چې د سیګار په مخکیني راپور 
کې راغلي و، ډیر تریاک د جنوبي او شرقي سیمو څخه سرچینه اخلي چیرته چې د حکومت کنترول کمزورى 
دى.541 د هیواد په اکثره برخو کې د کمزوري کنترول له امله حکومتي چارواکي د ستونزو سره مخامخ دي، او 
یا هم د حکومت ضد عناصرو لخوا لیري کیږي.  د افغانستان د مصوونیت انجو د راپور له مخې طالب جنګیالي 
د افغانستان نیمه برخه په واک کې لري. د افغانستان په کومو برخو کې چې حکومت کمزورى دى هلته د طالبانو 

مالیاتي سیستم او تش په نامه والیان او عدلي قضایي سیستم ډیر فعال دى.542
د ۲۰۱۰ کال په فبروري کې UNODC راپور ورکړ چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې کمزورى حکومت 
ددى سبب شوې چې بزګران پریکړه وکړي چې کوکنار وکري. که چیرې حکومت ځواکمن وي نو د بزګرانو په 
دغه پریکړه به ژور تاثیر پریوزي چې کوکنار ونه کري. په شمال کې د UNODC لخوا ترسره شوې سروې 

کې ٦۱% خلکو ویل چې کوکنار ځکه نه کري چې غیر قانوني دي.543  

يادونه: د امنيت درجه بندي هغه ده چې د UNODC لخوا ورکړ شوي دي.

سرچينه: UNODC، د افغانستان د کوکنارو سروي 2010: د ژمې بيړنۍ ارزونه، 

2\2010، مخ 12.
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دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی

 سرچینه: افغانستان د ولسمشر دفتر، د جاللتماب حامد کرزي 
 د پرانیستي وینا غیر رسمي ژباړه، د افغانستان د اسالمي جمهوریت ولسمشر، 

 مخ ۶، انالین وکتل شو ۴\٩\۲۰۱۰. 
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مبارزه  پرضد  موادو  مخدره  د 

د پیسو سپیناوى
د ۲۰۱۰ کال دنړیوالو نشه یي توکو د کنترول د ستراتیژۍ په راپور کې، د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت 
راپور ورکړ چې په افغانستان کې د سپینو کیدونکو پیسو لویه سرچینه د نشه یې توکو د قاچاق پیسې دي. سربیره 
پر دې، محدود ظرفیتونه، محدود مهارتونه، دسرچینو نه شتون، او د سیاسي ارادې نه شتون، د افغان حکومت 
وړتیا د مالي جرمونو په ضد ډیره کمه کړیده.UNODC 544 راپور ورکړى چې د هیروینو څخه الس ته راغلې 

پیسې په کال کې ٥٥ میلیارده ډالره جوړوي.545 

د چرسو زياتیدونکي ګواښ 
د UNODC د راپور له مخې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د چرس کرکیله او تولید لویه ستونزه 
ده. د تولید له نظره افغانستان د نورو چرسو تولید کوونکو هیوادونو څخه وروسته دى، خو په کال کې تقریبًا د لسو 
زرو څخه د څلرویشتو زره هکټاره ځمکه کې چرس کرل کیږي.  خو د محصوالتو له نظره افغانستان د چرسو په 
تولید کې مخکښ هیواد دى، ځکه د یو هکټار ځمکې څخه په کال کې ۱٤٥ کیلوګرام چرس الس ته راځي. ددې 
له امله افغانستان په کال کې د ۱٥۰۰ څخه ۳٥۰۰ ټنه چرسو په تولیدلو سره په نړۍ کې د چرسو د تولید تر ټولو 

ستر هیواد شمیرل کیداى شي.546 
د چرسو حاصالت د تریاکو څخه ډیر لوړ راتالى شي، په کال کې ۳۳٤۱ ډالره د یوې هکتار ځمکې څخه او 
د همدغه اندازه ځمکې څخه ۲۰۰٥ ډالره د تریاکو په برخه کې الس ته راځي. د چرسو څخه د زیاتو حاصالتو 
د الس ته راتګ علت دادى چې د چرسو په راټولولو او پروسس کې ډیر کم لګښت کیږي.  او که چیرې موږ 
دغه اندازه د مشروع کښت په برخه کې یعنې د غنمو په حصه کې وشمیرو نو دیو هکتار ځمکې څخه ٩٦۰ 
ډالره الس ته راځي، د ناقانونه بوټي د کرلو گټه خو هرچاته ظاهره ده، لکه څنګه چې په انځور ۳.٤۱ کې ښوول 

کیږي.547 
 UNODC د چرسو کښت هم په هغه سیمو کې چې امنیت یې خراب دى ترسره کیږي. د چرسو په هکله د
سروې څرګندوي چې ٦٧% هغو خلکو چې په ۲۰۰٩ کې یې کوکنار کرلي وو، بیا یې چرس کرلي دي. په ۲۰۰٩ 
کال کې د چرسو عاید د افغانستان د ناخالصه داخلي عاید ۰.۴ تر ۰.٩ فیصده وو.548 هغه پیسې چې د چرسو د 
کښت، تولید او قاچاق څخه الس ته راځي د جګړیزو ګروپونو لخوا ترې مالیه اخیستل کیږي، چې د تریاکو څخه 

عالوه د دغه ګروپونو لپاره د عاید بله سرچینه جوړوي.549 

چرس: چې د چرسو په بوټې کې پیدا کیږي، له 
مخدرو موادو یو غنی بوټې دی.

سرچینه: DEA: "چرس"، انالین وکتل شو، ۴\۱۱\۲۰۱۰. 

سرچينه: UNODC، د افغانستان د چرسو سروي 2009، 4\2010، مخ 6.

نامشروع او مشروع کرنېز حاصالت، 
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په افغانستان کې د مخدره توکیو 
استعمال

د GAO په وینا ټاکل شوې ده چې د ملګروملتونو د جرمونو او مخدره 
توکو سازمان یا UNODC غواړي چې په ۲۰۱۰ کال کې د مخدره توکو د 
استعمال په اړوند خپله اوومه سروې په الره واچوي.550 شپږ نورې سروې 
 UNODC ګانې د ۱٩٩٨ او ۲۰۰٥ کلونو په ترڅ کې ترسره شوې وي. د
په وینا د مخدره توکو استعمال د څوکلونو راهیسې په یوه لویه ستونزه بدله 

شوې ده.551

حالت
INL په افغانستان کې د مخدره توکو داستعمالوونکو دقیقه شمیره نه شي 
ښوولى خو داسې راپور ورکوي چې دغه ادارې د شوروي اتحاد د علم او 
فرهنګ په زړه ودانۍ کې تر۲۰۰ کسانو پورې لیدلي دي چې په فعال ډول 
معتاد دي.  د بل پلوه ځینو قومي مشرانو INL ته ویلي دي چې ددوى سم 

نیمایي کلیوال په مخدره توکو اخته دي.552
INL د دې لپاره چې معلومه کړي چې د تریاکو لوګى د دویم ځل لپاره په 
هغو کورونو چې معتادین شتون لري د ماشومان لپاره څومره خطر پیښوي، 
په الره  تریاک پکې څکول کیږي دوه کوچنۍ سروې  د هغو کورنو چې 
واچولې، او دریمه یې هم په الره ده. دغه ادارې د کورونو څخه د ویښتانو 
او تشو میتیازو نمونې د ماشومانو او لویانو څخه راټولې کړې، همدغه ډول 
یې د شیدو ورکوونکو میندو څخه د شیدو نمونې هم راواخیستلې. په لومړنۍ 
سروې کې ٦۱% ماشومانو کې هم د تریاکو استعمال مثبت وښوول شو په 
دویمه سروې کې دغه شمیره ٧٤% ته ورسیدله. په ځینو ماشومانو په وینه 
کې د تریاکو اندازه ډیره لوړه وه یعنې په امریکې کې د یوه اوسط هیروینې 

څخه ډیره.553   

اوسنۍ تداوي 
د INL د راپور له مخې افغان حکومت وایي چې دوى په ټول هیواد کې د 
معتادینو د عالج لپاره ٤۰ مرکزونه لري. او INL ددغه مرکزونو څخه د 
۲٨ سره مالي مرسته ترسره کوي.  د ۲۰۱۰ کال په پیل کې به دغه شمیره 
۳۰ ته ورسیږي.554 انځور ۳.٤۲ کې یې لیدلى شئ چې د موقعیت او د 
کلني ظرفیت، او د معتادینو د عالج د مهارتونو له نظره یې تمرکز ښوول 

کیږي.
د افغانستان دولت د عالج د پاتې مرکزونو لپاره د عامې روغتیا وزارت 
 ۳۰ د  څخه  کورونو  له  ناروغانو  د  مشاورین  برابروي.  مالتړ  الرې  له 
اغیزي  بی  تداوي  ډول  دي  چې  کوي،  کتنه  کې  جریان  په  تداوي  ورځنۍ 

بیا اخته کیدل دي. د عامې روغتیا  پایله یي په لوړه کچه  پیژندل کیږي او 
وزارت نورې کړنې د دي سبب کیږي چې INL د اعتیاد او تداوي په اړه 
توګه په  مثال  د  راولي.  الندې  پوښتنې  تر  تجربه  او  پوهه  کارکوونکو   د 
چارواکې  پوړې  لوړ  یوه  وزارت  روغتیا  عامې  د   ، 
 د هیروینو د استعمال د متبادل په توګه د چرسو څکولو ته ترغیب ورکاوه، چې په یوه ډول 

یي د مخدره موادو استعمال ته وده ورکوله.555 
د نشه یي توکو په ضد د مبارزې وزارت، د عامې روغتیا د وزارت 
څخه د عالج په برخه کې ډیر د اعتماد وړ دى. INL وایي چې د مخدره 
د  توکو  مخدره  په  چې  پوهیږي  دې  په  وزارت  مبارزې  د  ضد  په  توکو 
بشري سرمایه  دا چې  یو  دى،  مهم  ډیر  کې  برخو  دوه  په  معتادینو عالج 
ژغوري او بله ده چې د تروریزم پر ضد مامورت پیاوړى کوي.556 دکولمبو 
د پالن ،د INLد تداوۍ د مرکزونو او نورو اړونده مراجعو نماینده ګان په 
کال کې یوځل سره غونډه کوي ترڅو د معتادینو د عالج په پروګرامونو کې 

اغیزمن او نور ضروري اصالحات رامینځ ته کړي.557

د عالج د بهتره کیدو لپاره هلې ځلې
INL اوس مهال د دریو کلونو د اغیزو پایلې ارزوي ترڅو د اوږد ه مهال 
د عالج بریالیتوبونه د هغې له مخې وارزوي.  بریالیتوب په دې معنى دى 
چې د مخدره توکو په استعمال، استعمال ته بیاراګرځیدنه او جرمي فعالیتونو 
استعمال  د  توکو  مخدره  د  کې  رګونو  په  راګرځیدنه،  بیا  بیا  راز  همدغه 
راکمیدل چې د ایدس سبب کیږي، د روغتیایي حالت په ښه کولو کې د ډیرو 
مسلکي کارکوونکو استخدام، رامینځ ته شي.  همدغه راز به INL یوه بله 
ساینسي مطالعه هم ترسره کړي چې د مخدره توکو د روږدتیا شدت څرګند 
کړي. دغه معلومات به د متحده ایاالتو، افغان حکومت او نورو مراجعو سره 

د مخدره توکو د عالج د پالن جوړونې په برخه کې مرسته وکړي.558

د مخدره توکو د استعمال سره د مبارزې په مخکې 
خنډونه

د مخدره  افغانستان کې  په  یو شمیر خنډونه شته دي چې  وینا  په   INL د
توکو د استعمال پرضد د هڅو مخنیوى کوي. د تریاکو انتشار او په هیواد 
کې د تریاکو تقریبًا لږ څه ټیټې بیې دا آسانه کړیده چې هرڅوک ورته په 
آسانه السرسى پیدا کړي. برسیره پردى د روږدو کسانو د عالج کچه هم 
 UNODC ډیره محدوده ده. هرکال یوازى ۱۰۲۱٦ کسان تداوي کیږي. د
د ۲۰۰٥ کال د سروې له مخې په هیواد کې د نشه یي توکیو ٩۲۰۰۰۰ 
استعمالوونکي شتون لري. نو دا په دې معنى ده چې په کال کې یوازې %۱ 
روږدي کسان طبي مرستې الس ته راړوي. همدغه راز د طبي دواګانو د 
کمبود له امله ډیر افغانان تریاک د درد د مینځه وړلو د یوې وسیلې په ډول 
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هم کاروي. INL دا خبره یادوي چې د نشه یي توکیو په اړه د مبارزې لپاره 
ملي کمپاین ته اړتیا ده. کمپاین باید په کلیوالو سیمو باندې متمرکز شي، ځکه 

دغه خلک په ډیر محدود ډول د راډیو اوتلویزیون څخه گټه اخلي.559

بريالیتوبونه
 INL د هیواد په کچه د روږدو کسانو لپاره د تداوۍ د سیستم پیل کیدل د
لویه الس ته راوړنه وه. د کولمبو د پالن گډونکوونکي هیوادونو د شواهدو 
د شتون پربنسټ، د درملنې سیستمونه طرح کړل او په دغه برخه کې یې 

پراخ روزنیز پروګرامونه جوړ کړل چې څنګه وکوالى شو د روږدو کسانو 
په اغیزمن ډول  او د مخدره موادو روغتیایي مراکز څنګه  درملنه وکړو 

فعال وساتو.560 
INL همدغه راز راپور ورکړى چې د ماشومانو او میرمنو لپاره هم د 
مرکزونو په تاسیس کې پرمختګ رامینځ ته شوى دى. د کلتوري او عنعنوي 
نظره د ښځو لپاره په روغتیایي مرکز کې پاتې کیدل ډیر مشکل وي خو د 
INL د راپور له مخې دوى دا وښودله چې په دغه برخه کې مرکزونه د 
کومې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. INL وایي چې ددغه الس ته راغلو 

بریالیتوبونو پر بنسټ دوى نور پالنونه جوړوي.561 
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يادونه: ظرفيت په کور کې عالج او په مرکز کې اوسيدونکو دواړه ښکاروي.

سرچينه: INL، د سيګار ارزونې ته ځواب، 4\20\2010.
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Caption Head  
Lam ad qui accae nis ut eatemquam, sunt, volorem fuga. 
Oluptatem dollore mo experum derrumquo ipic temporrum 
(U.S. Branch photo, SSgt John Doe)

بیا رغونه افغانستان  پلټونکی  I  د  ځانګړی عمومي 

ښځې په یونیفورم کې  
د افغان ملي پولیسو یوه ښځینه پولیسه د ښځو د نړیوالې ورځې غونډې تر پیل 

کیدلو مخکې والړه ده. په افغان ملي پولیسو کې ښخې د خلکو د ال خدمت لپاره له 
ځواکونو سره مرسته کوي. (د متحده ایاالتو د هوایي ځواک انځور، لیري ایي ریډ)
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سرلیک برخې  د 

“Hilibus aut aspedit liqui quam 
excesequam il experum re dolum ut 
ommodio ersped eaquas et moloritiis 
estium expeles totaspe llacepel eat-
eceatus rem qui velit dolenis quosa 

num consequam, quiati bearibuscia si 
ut eost, omnihil modita nistia aut hitis 
que apicia doluptatio es sed es ut ut 

aut estis dolor rerum que litiorepudae”
—Person of Interest

 Mil ilique cusant laute nonsequi volorum nulpari busam, tem. Nem quia numquid qui aut etur? Nimaionse net quiam, voloreruptis :سرچینه
providit in reictem. Dem voloribusa delenihic temodis auteceritem qui il et res rem estist, tem cumqui qui reratento que consedis doluptatem



I  اپریل ۳۰، ۲۰۱۰ 133د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

نظارت ادارو  نورو  د 

د نورو ادارو نظارت  

په هره درې میاشتنې راپور کې د افغانستان د بیا رغوونې لپاره ځانګړى عمومي پلټونکی (سیګار) د نورو ادارو 
څخه د څارنیزو بشپړو اویا روانو فعالیتونو په هکله د معلومات غوښتنه کوي. 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

)  	USAAA) د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره
)  	USAID OIG) د نړیوالې پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر

هغه معلومات چې د پورته ذکر شویو ادارو څخه الس ته راغلي په هماغه ډول په دې راپور کې ذکر شویدي خو 
ددى لپاره چې دهرې برخې سره توافق وکړي نو ځینې تغییرات پکې راوړل شوي دي: 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.

د  متحده ایاالتو د نورو  ادارو لخوا په نیژدي وختونو کې بشپړ شوي د نظارت فعالیتونه، د ۲۰۱۰ کال د مارچ له ۳۱ نیټې سره سم.
د پروژې عنوان د خپریدلو نیټهد راپور شمیراداره

DoD OIG
DoS OIG-MERO

D-2010-042
MERO-A-10-6

د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت تفتیش د دفاع وزارت پرمکلفیتونو، او د مالي مرستو د لګښت په اړوند چې د بهرنیو 2/9/2010
 چارو وزارت 

لخوا د افغان پولیسو روزنې آو څارنې لپاره ورکړل شوې وي.
DoD OIGD-2010-0341/8/2010 د اردو په عمومي مالي وجوهاتو، نغدو پیسو، او نورو پولي پانګو باندې چې په جنوب غري آسیا کې لګول شوې وې داخلي

کنترول.
DoS OIG-MEROMERO-A-10-033/12/2010د هوایي وزر پروګرامونو اغیزمنتیا INL په افغانستان او پاکستان کې د

GAOGAO-10-509T3/23/2010 ،عراق او افغانستان: ادارې د قراردادونو ، مرستو، د همکارۍ تړونونو 
او اړوند کارکوونکو په منډ اخیستلو کې له ننګونو سره مخ دي.

GAOGAO-10-551T3/17/2010.د جنګیدونکي مالتړ: د دفاع وزارت لخوا د دوامداره اقداماتو اړتیا ده چې د عملیاتو په مالتړ کې د قراردادي ښه کړي
GAOGAO-10-2913/9/2010 د افغانستان د مخدره موادو کنټرول: د ستراتیژي بدلون او پرمختګ راپور ورکړ شو، خو داخلي اجرایوي اهداف او د عدلې

اصالحاتو د ارزونې هڅو ته اړتیا لیدل کیږي
USAID OIG5-306-10-007-P3/31/2010.تفتیش/د افغانستان لپاره د بشري منابعو او لوژستیکي مالتړ پروګرام USAID د
USAID OIG5-306-10-006-P1/29/2010افغانستان د ښوونکو لپاره د ښوونې او روزنې جوړولو د مالتړ سیسټم جوړولو پروژي پلټنه/USAID د

یادونه: MERO = د منځنۍ ختیځ منطقوي دفتر.

سرچینې: د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰؛ DoS OIG-MERO، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۲\۲۰۱۰؛  GAO، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰؛ USAAA، د سیګار د معلوماتو پوښتنې 
ته ځواب، ۴\۲\۲۰۱۰؛ USAID OIG,، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰؛

چوکاټ ۴.۱
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د نظارت بشپړ شوي فعالیتونه

٤.۱ جدول د بیا رغونې او امنیت پورې اړوندې ٨ نظارتي پروژې لیست کړي دي، چې د گډون کوونکو پروژو 
څخه یې په دې درې میاشتنې راپور کې نظارتي کړنې بشپړې شوې او راپور یې ورکړى دى.

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر

د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ګډه پلټنه، د دفاع وزارت پرمکلفیتونو، او د مالي مرستو د لګښت په 
اړوند چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان پولیسو روزنې او څارنې لپاره ورکړل شوې وي. 

MERO- دبهرنیو چارو وزارت عمومي پلټونکی –میرو د راپور شمیره ,D-2010-042 د دفاع وزارت د راپور شمیره)
A-10-6) د۲۰۱۰ کال دفبروري ٩

د دفاع او بهرنیو چارو عمومي پلټونکی دا وموندله چې د بهرنیو چارو وزارت د پولیسو ملکي پروګرام قرار داد د دفاع 
 وزارت هغه اړتیاوې چې د افغان پولیسو  د روزنې لپاره یې درلودلې لکه د امنیت برابرول او د مخ پر زیاتیدونکې 
اورپکۍ مخنیوې، نه وې بشپړې کړې.  د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو دا وپتیله چې د دفاع وزارت باید د افغان 
پولیسو د روزنې د قرارداد مسوولیت په غاړه واخلي، په دغه روزنه کې د زون په کچه د مرکزونو لپاره روزنه، 
او د افغان پولیسو بنسټیزه روزنه، د پولیسو روزنه خپله د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې، او د دفاع وزارت 
د ښوونکو ځاى پرځاى کول د پولیسو د واحدونو سره د ولسوالیو په کچه په ټول افغانستان کې.  د بهرنیو چارو د 
وزارت داخلي کنترول موثر نه و. موږ د بهرنیو چارو د وزارت د افغان پولیسو د روزنې په قرارداد کې د څارنې 
په برخه کې کمزورتیاوې وموندلې. د بهرنیو چارو وزارت د حکومت په ملکیت باندې بشپړ نظارت نه درلوده، 
د فدرالي اکتسابي مقررې سره سم یې د قرار داد کاغدونه نه و ساتلي چې تل د هغه توکو سره چې تسلیمیږي د 
پرتلنې وړ وي. همدغه راز یې د داخلي کنترول پروسیجر چې د هیواد د قراردادونو د استازو څخه غوښتنه کوي 
چې د قرار دادي بیلونه وګوري چې د قبول وړ، د تخصیص وړ او مناسب دي که نه، له دې نه مخکې چې پیسې 

ورکړل شي او یا تادیات د اعتبار وړ وگڼل شي. 
د دفاع وزارت د عمومي تفتیش و نشو کړاى چې معلومه کړې چې آیا د بهرنیو چارو وزارت په افغان 
امنیتي ځواکونو باندې هغه مالي مرستې چې د دفاع وزارت لخوا ورکړل شوې وې د کانګرس د موخې پر بنسټ 
ولګولې که نه.  دغه تفتیش وموندله چې ٨۰ میلیونه ډالره احتمالي مالي گټې ال هم پاتې وې. برسیره پر دې د 

بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د افغان ښځینه پولیسو د روزنې لپاره کافي امکانات برابر کړي.

د اردو په عمومي مالي وجوهاتو، نغدو پیسو، او نورو پولي پانګو باندې چې په جنوب غري آسیا کې لګول شوې 
وې داخلي کنترول.

(د راپور شمیره D-2010-234، د ۲۰۱۰ کال د جنوري په اتمه صادر شوى و)

په افغانستان او مصر کې د لګښتونو معاونیت په دفترونو کې داخلي کنټرول یا هیڅ شتون نه درلود اویا یې اغیزمن 
فعالیت نه کاوه ترڅو د لګښتونو مسوول ته په ٥٥٧۰ سټیشن کې راپور ورکړي. په ځانګړي ډول د لګښتونو د 
معاونیت دفتر هیڅ فزیکي کافي کنټرول نه درلود. برسیره پر دې د لګښتونو دفتر او مرستیال یې د پیسو د ساتنې د 
صالحیت لپاره هیڅ مالتړ نه درلود، او په نامناسب ډول ټاکل شوي وو.  موږ دا هم وموندل چې د لګښتونو دفتر د 
ورځنیو حساب ورکوونې اظهارنامې غلطې جوړې کړې وې او په نامناسب ډول یې چکونه منلي او ساتلي وو. یو 
څو اړخیز امنیتي پروګرام او د کال د نیمایي لپاره یې د امنیتي کتنې ریکارد هم نه درلودل، او درې میاشتنې راپور 



I  اپریل ۳۰، ۲۰۱۰ 135د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

نظارت ادارو  نورو  د 

وار نغدي  تصدیقونه یې هم ناقص وو.  او باالخره په ۲۰۰٨ کال کې ځواکونو د سفر لپاره چې د CSTC-A د 
مالتړ وکړي ، د حکومت د خریدارۍ د کارتونو په ځاى یې نغدې پیسې کارولې وې.

د نړیوالې پرمختیا لپاره متحده ایاالتو اداره د عمومي پلټونکی دفتر

د USAID تفتیش/د افغانستان لپاره د بشري منابعو او لوژستیکي مالتړ پروګرام.
(دراپور شمیره P-007-10-306-5، د ۲۰۱۰ کال د مارچ په ۳۱ صادر شویدى)

 USAID ددغه تفتیش څخه موخه داوه چې آیا دغه پرواګرام خپل اهداف پور کړې که نه، د دغه پروګرام هدف د
لپاره د بشري منابعو او لوژستیکي مالتړ برابرول و تر څو ۱- د USAID لخوا حمایت شوي ودانیز قرار داد 
کوونکو څخه نظارت او مالتړ وکړي ۲- او د همدغه ماموریت سره او د افغانستان د وزارتونو سره مشورتي 
مرستې ترسره کړي. د دغه مالتړ څخه موخه داوه چې هغه ودانۍ تفتیش کړاى شي چې مخکې د USAID لخوا 
جوړې شوي وې.  تفتیش دا وموندله چې دغه پروګرام د هغه پروسې په اړوند چې د هغې په ترڅ کې دا ثابته شوه  
چې د USAID لخوا جوړې شوې ودانې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. او د تفتیش په وخت کې دا هم 
وموندل شول چې د ۳٥ ودانیو څخه ۱٥ یې چې د زلزلې مقاومت ورته سنجول شوې هم و د هستوګنې لپاره نا 
مصوونې وې.  تفتیش نوې ډیر جدي موضوعات هم وموندل او سپارښتنه کوي چې هر څه ژر باید د غه سپارښتنو 
ته پاملرنه وشي. ۱- د USAID لخوا جوړې شوې هغه ودانۍ چې د زلزلې له پلوه نامصوونې دي باید تخلیه، 
ویجاړې اویا ترمیم شي. ۲- د USAID لخوا هغه جوړې شوې ودانۍ چې دزلزلې په مقابل کې مقاومت لري 
باید وپیژندل شي. ۳- د USAID لخوا د زراعتي پروګرامونو لپاره د جوړو شویو ودانیو نواقص باید ونیول شي، 
کوم نواقص چې په مخکیني تفتیش کې پیژندل شوي وو. ٤- ډاډ باید حاصل شي چې د دغه ادارې ټولې ودانیزې 
پروژې د انجینرۍ د کیفیت د ډاډ د څارنې له  پروګرام څخه تیرې شي. ٥- او د ۳.٩ میلیونه ډالرو په لګښت جوړ 

شوي معلوماتي مرکزونو د پایښت لپاره باید ډاډ حاصل کړاى شي. 

د USAID/افغانستان د ښوونکو لپاره د ښوونې او روزنې جوړولو د مالتړ سیسټم جوړولو پروژي پلټنه
( د راپور شمیره P-006-10-306-5 د ۲۰۱۰ کال د جنوري په ۲٩ صادر شوى)

دغه پروژه د دې لپاره رامینځ ته شوې وه چې: ۱- د تدریس ښه والې د کتلوي روزنې له الرې، په ځانګړي ډول 
د هغو ښوونکو لپاره چې د مخه په دندو ګمارل شوي دي. ۲- د هغه جوړښتونو او سیستمونو بنسټیز کول د پوهنې 
په وزارت کې چې د لوړ کیفیت د تدریس المل ګرځي. د تفتیش موخه دا وه چې آیا دغه پروګرام خپل هدف چې د 
تعلیمي کیفیت ښه والې او د پوهنې په وزارت کې د هغو سیستمونو بنسټیز کول چې د تدریس د کیفیت د لوړوالي 
المل شي، رسیږي که نه؟  تفتیش دا وموندله چې د پنځه کلنې پروژې په څلورم کال کې پروژه د خپل هدف الس 
ته راړولو په لور پرمختګ کوي خو خپل هدف یې الس ته نه دى راوړى. برسیره پر دى تفتیش وموندل چې 
۱- دغه پروګرام باید خپله تفاهمنانه د حکومتي ارګان سره چې د پوهنې وزارت دې د هغه نوښتونوا و بدلونونو 
په برخه کې چې پروژى د خپلي پاتې مودې لپاره پالن کړي دي، نوى کړي. ۲- د لوړارزښت بدلونونه د فرعي 
امله مسووله  له  اداره د فرعي قراردادونو د فسخې  قرارداد کوونکوسره نه وو منظور شوي نو ځکه خو دغه 
وپیژندل شوه. ۳- د USAID د عالیمو او نښو مقررات د پلي کوونکو پروژو لخوا نه وو عملي شوي، لکه داسې 
چې هغه ښوونکي چې روزل کیدل په دې نه پوهیدل چې د دوى روزنیز پروګرامونه د امریکایي مالیه ورکوونکو 
لخوا ترسره کیږي. خو د یو مثبت یادداشت په توګه دا خبره د یادولو وړ ده چې ددغه پروژې په ترڅ کې ٥۰۰۰۰ 

ښوونکي د روزنې الندې نیول شوي وو. 
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نظارت ادارو  نورو  د 

د نظارت روان فعالیتونه 
د ۲۰۱۰ کال د مارچ د ۳۱ پورې گډونکووکو ادارو راپور ورکړ چې ٤۰ د ودانیزو او امنیتي چارو پورې اړوندې 

نظارتي پروژى په کار اچول شوې دي. دغه څارنیز فعالیتونه په ٤.۲ جدول کې په الندې ډول یادوالى شو: 

د ۲۰۱۰ کال د مارچ ۳۱ سره سم، د متحده ایاالتو د نورو ادارو د نظارت روان فعالیتونه
د پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoD OIGD2010-D000JB-
0157.000

د افغان ملي اردو د تجهیزاتو د ترمیمي خدماتو د روزنې پروګرام 3/4/2010
قرارداد

DoD OIGD2010-D000JA-
0165.000

د متحده ایاالتو د استخباراتي، او پوځي قوماندانۍ د ژبني مالتړ 2/22/2010
قرارداد کتنه

DoD OIGD2010-D000JA-
0165.000

په افغانستان کې معلوماتي عملیات2/18/2010

DoD OIGD2010-D000FL-
0100.000

د قوماندانانو لپاره دبیړني ځواب پروګرام لپاره د پیسو د ورکولو 2/18/2010
داخلي کنټرول، په افغانستان کې د عملیاتو د مالتړ لپاره پیسې 

ورکړل شوې وې
DoD OIGD2010-D000JA-

0091.000
په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو د ساتنې پروګرامونه12/9/2009

DoD OIGD2009-D000LC-
0237.000

د عراق د آزادي د عملیاتو او د تلپاتي آزادي عملیاتو په مالتړ کې د 6/11/2009
هوایي کارګو ترانسپورټیشن قراردادونه

DoD OIGD2007-D000FD-
0198.001

د عراق او افغانستان لپاره د پلټنې ځانگړى شوى بودیجه د بهرنیو 10/10/2008
نظامي خرڅالو ټرسټ بودیجې له الري بیا اعالنول

DoD OIGD2008-D000CD-
0256.000

د دفاع وزارت د بدني زغرو قرارداد8/7/2008

 DoS 
OIG-

MERO

10-MERO-30083/2010 د بهرنیو کارکوونکو د بررسۍ لپاره ، په کابل کې د متحده ایاالتو د
پالیسیو او پروسیجرونو لنډه ارزونه

 DoS 
OIG-

MERO

10-MERO-30072/2010)KESF) په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت ساتندویه ځواک

 DoS 
OIG-

MERO

10-MERO-30042/2010 د وګړو، کډوالو او مهاجرینو د بیرو د پروګرام د اغیزمنتیا اروزنه
چې کډوال بیرته ټولنې ته جذب او بیرته هستوګن کوي 

 DoS 
OIG-

MERO

10-MERO-30022/2010 د کمپنۍ سره چې په کابل PAE د بهرنیو چارو وزارت قرارداد د
کې د سفارت عملیات او څارنه ورته سپارل شوي دي

 DoS 
OIG-

MERO

10-MERO-30012/2010 د کمپنۍ سره چې په PAE د بهرنیو چارو وزارت قرارداد د
افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د افغان یونټ عملیات او 

څارنه ورته سپارل شوي دي
GAO3207441/21/2010په افغانستان کې امنیتي چاپیریال
GAO3207491/19/2010په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ستراتیژۍ چوکاټ
GAO12087411/12/2009په افغانستان او عراق کې د قراردادونو ژمنه شوې اروزنه
GAO32072310/27/2009په افغانستان کې د ملکي-پوځي کمپاین د پالنونو ارزونه

چوکاټ ۴.۲
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نظارت ادارو  نورو  د 

د ۲۰۱۰ کال د مارچ ۳۱ سره سم، د متحده ایاالتو د نورو ادارو د نظارت روان فعالیتونه
د پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

GAO35139910/19/2009 په افغانستان كې د عملیاتي قرارداد د مالتړ د دفاع وزارت له خوا
نظارت

GAO35138810/2/2009 عراق او افغانستان كې د عملیاتو د مالتړ لپاره آماده او روزل شویو
پوځیانو مهیا كول 

GAO3207129/2/2009 د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې د امریكا هڅې
GAO3513958/21/2009په افغانستان كې د امریكایي پوځي عملیاتو لپاره لوژیستیكي مالتړ
GAO3513938/21/2009د عملیاتو پر مهال د دفاع وزارت د روغتیایي اړتیاوو مقررات
GAO3513858/11/2009  د حمایوي ټولیو لپاره جنگي مهارتونه
GAO3513767/30/2009  د هوایي جنگي ځواكونو او د هوایي حمایوي ځواكونو چمتوالی
GAO3513877/30/2009د پوځ او سمندري ځواك د روزنې وړتیا
GAO3206805/8/2009 په افغانستان كې د څښلو اوبو، د فاضله اوبو او د اوبو خور پروژې
GAO3513454/24/2009 د احتمالي بهرنیو عملیاتو د مالي وجوهاتو او لګښتونو راپور

ورکول
GAO3206623/16/2009د زراعت او متبادل پرمختیا پروژې USAID په افغانستان كې د
GAO1208122/19/2009 قراردادیان چې د قراردادونو د منجمنت یا د قراردادونو اداره په

افغانستان او عراق کې ترسره کوي
USAAAA-2010-ALL-0103.0002/22/2010د پلورونکو په اداینو یا تادیاتو باندې کنټرول دویمه برخه-افغانستان
USAAAA-2010-ALL-0083.0002/8/2010 هغه LOGCAP) IV) د لوژستیکي ملکي پیاوړتیا پروګرام

 عملیات چې د افغانستان د آزادولو د عملیاتو څخه 
مالتړ کوي

USAAAA2009--ALL-0531.0005/19/2009 - (CERP) د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام 
افغانستان

USAAAA2009--ALL-0106.0002/2/2009 د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو
قراردادي -- 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
OIG

نه دي ورکړ نه دي ورکړ شوي
شوي

د USAID/افغانستان د پرمختیا د بدیل پروګرام د غځولو پلټنه، 
جنوب او لویدیځ

 USAID
OIG

نه دي ورکړ نه دي ورکړ شوي
شوي

د USAID د دریو پروژو د امنیتي لګښت کتنه، کوم چې د ایډین 
بورګ انټرنیشنل لخوا د ۱ جنوري تر ۳۱ دسمبر ۲۰۰٩ پورې 

اخیستل شوي دي 
 USAID

OIG
نه دي ورکړ نه دي ورکړ شوي

شوي
په USAID \افغانستان كې د شخصي امنیتي قراردادیانو د څارنې 

پلټنه
 USAID

OIG
نه دي ورکړ نه دي ورکړ شوي

شوي
د USAID\افغانستان د ښوونځیو او كلینیكونو د ودانیو چې د 

ښوونځیو او كلینیكونو د جوړېدو او بیا رغونې د پروگرام الندې 
جوړ شوي 

 USAID
OIG

نه دي ورکړ نه دي ورکړ شوي
شوي

په زراعت کې د مخ په زیاتیدونکي تولید پروګرام لپاره د افغانستان 
هوډ، د USAID/افغانستان پلټنه 

سرچینې: د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰؛ DoS OIG-MERO، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۲\۲۰۱۰؛  
GAO، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰؛ USAAA، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۲\۲۰۱۰؛ USAID OIG,، د سیګارد معلوماتو پوښتنې ته ځواب، 

۴\۶\۲۰۱۰؛

(چوکاټ ۴.۲ (دوام لري
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نظارت ادارو  نورو  د 

 د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر
د دفاع وزارت د احتمالي بهرنیو عملیاتو (OCO) چې پخوا د تروریزم پر ضد د نړیوالې جګړې (GWOT) په 
نامه یادیده، په برخه کې د ډیرو ستونزو سره الس او ګریوان دى.  د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر د دغه 
ستونزو په پیژندلو سره لومړیتوبونه وټاکل او د دغه عملیاتو لمن یې د دغه ستونزو په ځواب کې په جنوب لویدیځه 
آسیا کې ال پسې پراخه کړه.  ترکومه چې د دفاع وزارت خپلو (OCO) عملیاتو او د ازادۍ راوستلو عملیاتو 
(OEF) ته ادامه ورکوي نو پر هغو موضوعاتو به ډیر تمرکز کوي چې د دغه ماموریتونو لپاره مهم وي او داسې 

ډاډ به حاصلوي چې د امکاناتو څخه د خپلو جنګیالو د استعمال لپاره اغیزمنه گټه پورته کړي. 
د ۲۰۱۰ کال په دویم درې میاشتنې راپور کې د دفاع وزارت عمومي پلټونکي دفتر عراق او افغانستان ته خپل نور پلټونکي هم 
 واستول. دغه اضافي پرسونل د څارنیزو پروګرامونو د زیاتیدو له امله چې قانون او کانګرس، د دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو 
او په عراق کې د دفاع وزارت د فعالیتونو د کمښت او په افغانستان کې د عملیاتي چټکتیا زیاتیدلو لپاره اړین دي 
لیږل شوي دي. ساحوي مسؤل په قطر، كویټ، عراق او افغانستان كې د نظارت او تحقیق د مالتړ لپاره د پلټنې 
په برخه كې د دغو دفترونو وړتیا اضافه كوي.  برسیره پر دې، د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر په پام کې 

لري چې جنوب ختیځې آسیا او افغانستان ته خپل نور کارکوونکي هم واستوي.
د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی تر مشرۍ الندې د جنوب غربي اسیا د گډ پالن گروپ د فدرالي او د 
DOD OCO تر منځ همغږي رامنځته كوي او موجود مسایل یې له منځه وړي. دغه ګروپ خپله دولسمه 
غونډه د ۲۰۱۰ کال په فبروري کې ترسره کړه او په پایله کې یې د جنوب ختیځې آسیا لپاره یو نوى شوې هر 
اړخیز څارنیز پالن د ۲۰۱۰ کال په وروستیو کې صادر کړ. دغه هر اړخیز پالن ته د خپلو قانوني واکونو څخه 
پورته هم پراختیا ورکړل شوه ترڅو د OFE او عراق د آزادۍ همدا ډول OCO د د دفاع وزارت د تفتیش د 
دفتر د دندو پورې اړوند او اړین دي. لکه قراردادونو اداره او منجمنټ، د تجهیزاتو جوړونه، مالي اداره، او دبیا 
رغوونې د مالتر هڅې. د همدغه ګروپ له الرې غړي هڅه کوې چې خپلې اړوندې نظارتي هڅې ، همغږې، 
شریکې او غیرمتعارضې کړې او خپل څارنیز کارو نه په شریکه ترسره کړي چې په په دې هڅه کې به د 

جګړې د وخت د قراردادونو د کمیسیون او د هغې ماموریت سره یو ځاى کار وکړي. 
د OEF پورې اړونده څارنیز بشپړ شوي او یا باقي پاتې اویا هم روان څارنیز فعالیتوته به د ودانیزو هڅو په 
برخه کې د خپلو کارکوونکو مصوونیت، د ځواکونو د ساتنې پروګرام، د ملکیتونو حساب ورکوونه، د قراردادونو 
اداره، زغره وال ظرفیتونه، او د اموالو او وسایلو ترانسپورتیشن په ،برخه کې وساتي په عراق او افغانستان 
کې.  په افغانستان او عراق كې د جنگ د وخت قراردادونو یو درخواست ته په ځواب كې د دفاع وزارت عمومي 
پلټونکی یو پلټنه پیل كړه چې موخه یې په كابل كې امریكایي ځواكونو ته د یو كمپاونډ جوړولو نه راوالړو مسایلو 
پلټونکي دفتر د کانګرس لخوا غوښتل شوې هغه  ته ځواب ویل وو. برسیره پر دې، د دفاع وزارت عمومي 
تفتیش چې د بهرنیو چارو د وزارت د پلټونکي د عمومي دفتر سره یوځاى یې غوښتنه شوې وه هم بشپړ کړ. او 
د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه یې پکې وارزوه، او دا هغه پیسې وې چې د دفاع وزارت د بهرنیو چارو 

وزارت ته د افغان پولیسو د روزنې لپاره ورکړې وي.

د نظارت فعالیتونه 
د ۲۰۱۰ کال په دوهمه درې میاشتنې راپور کې ، د دفاع وزارت د پلټړنکي عمومي دفتر ٤۲ روانې نظارتي کړنې 
پرمخ بیولې او ۱۰ راپورونه یې خپاره کړل چې د OEF یا د آزادۍ لپاره عملیاتو حمایت کوي.  د دغو ۴۲ روانو 
پروژو له جملې ٨ چې په افغانستان كې د امنیت او بیا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور كې ځاى پر ځاى شوي 
دي. د دغو ۱۰ روانو پروژو له جملې ۲ چې په افغانستان كې د امنیت او بیا رغونې سره تړاو لري په دغه راپور 

كې ځاى پر ځاى شوي دي. 
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د افغان ملي اردو د تجهیزاتو د ترمیمي خدماتو د روزنې د پروګرام قرارداد 
د پروژې شمیره D2010-D000JB-0157.000 چې پیل یې د ۲۰۱۰ کال د مارچ په څلورمه شوى و) 

د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر دا ډاډ الس ته راوړل غواړي چې آیا د افغان ملي اردو د وسایطو د ترمیماتو 
په قرارداد کې د کیفیت د ډاډ او د کنترول له نظره ضروري پروسیجرې وجود لري که نه. په ځانګړي ډول به موږ 
د اخبره معلومه کړي چې د حکومتي قراردادونو شرایط پلي شوي او د قراردادونو کافي مراقبت صورت موندلى 
که نه. برسیره پر دې د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر به دا هم معلومه کړي چې قرارداد کوونکې کمپنۍ 
د خپلو دندو په ترسره کولو کې زیات ځاى ته ضرورت لري که نه او یا دا چې قراردادکوونکوي یو عادالنه او 

مناسبه غوښتنه د پرزو د بیرته ورکولو په هکله ترسره کړې که نه.

د متحده ایاالتو د استخباراتي، او پوځي قوماندانۍ د ژبني مالتړ قرارداد. 
(د پروژې شمیره: D2010-D000JA-0165.000 چې د ۲۰۱۰ کال د فبروري په ۲۲ پیل شوې وه.) 

د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر دا موضوع تعیینوي چې آیا د متحده ایاالتو اردو د استخباراتو او امنیتي 
قوماندانیو د ژبني مالتړ قرار داد (W911W4-07-D-0010) کې دقیق امنیتي احکام موجود وو که نه.

په افغانستان کې معلوماتي عملیات 
(د پروژې شمیره D2010-D000JA-0138.000 چې د ۲۰۱۰ کال په ۱٨ فبروري پیل شویده) 

د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر په افغانستان کې د متحده ایاالتو د مرکزي قوماندانۍ او د متحده ایاالتو د 
ځواک توانایي د معلوماتي عملیاتو په برخه کې ارزوي. برسیره پر دې د دفاع وزارت د تفتیش عمومي دفتر به 
د دفاع وزارت هغه موسسات هم د ارزونې الندې ونیسي چې مرکزي قوماندانۍ ته د معلوماتي عملیاتو په سرته 

رسولو کې مرسته کوي.

د قوماندانانو لپاره دبیړني ځواب پروګرام لپاره د پیسو د ورکولو داخلي کنټرول، په افغانستان کې د عملیاتو د 
مالتړ لپاره پیسې ورکړل شوې وې 

(دپروژې شمیره D2010-D000FL-0100.000 چې د ۲۰۱۰ کال د فبروري په ۱٨ پیل شویده) 

د دفاع وزارت د پلټونکي دفتر دا موضوع معلومول غواړي چې د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام لپار د پیسو 
د ورکولو د داخلي کنټرول لپاره چې کومې پیسې ورکړل شوې دي، او د دفاع وزارت د تادیاتو د سیستم له الرې 
پروسس شوېدي، کافي دې که نه. په ځانګړي ډول د دفاع وزارت د پلټونکي عمومي دفتر به دا هم معلومه کړي 
چې دغه کنترول به د کمپیوتر په واسطه پروسس شوي تادیاتو معلومات دقیق دي که نه دي او آیا د خپلواکه اهدافو 

لپاره کارول شوي دي که نه.

په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ځواکونو د ساتنې پروګرامونه 
(د پروژې شمیره D2010-D000JA-0091.000 چې د ۲۰۰٩ کال په ٩ دسمبر پیل شوې وه) 

ایاالتو  متحده  د  کوي  ترسره  ارزونه  پروګرام څخه  ساتنې  د  د ځواکونو  دفتر  پلټونکي عمومي  د  وزارت  دفاع   د 
د ځواکونو د اوسیدلو ځایونه او د پوځي ساحو اجازه نامې وګوري. په ځانګړي ډول دغه ارزونه د دغه پروګرام 
لپاره د امکانانو څخه هم ارزنه کوي کومه چې قوماندانان یې د ودانیزو چارو لپاره د ځان سره لري او همداشان د 
تروریزم پرضد د مصوونیت. دغه تفتیش د بګرام او کندهار په هوایي اډه، د ایګرس په کمپ، او د کابل کمپونډ په 

نوې ودانۍ باندې تمرکز کوي. 
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د عراق د آزادي د عملیاتو او آزادي د تلپاتي آزادي عملیاتو په مالتړ کې د هوایي کارګو 
د پروژې شمیره: D2009-D000LC-0237.000 چې د ۲۰۰٩ کال د جون په ۱۱ پیل شوې ده. 

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.

دعراق او افغانستان لپاره د پلټنې ځانگړى شوى بودیجه د بهرنیو نظامي خرڅالو ټرسټ بودیجې له الري بیا 
اعالنول

(د پروژې شمیره: D2007-D000FD-0198.001 چې د ۲۰۰٨ کال د اکتوبر په ۱۰ پیل شوېده) 

 (D2007-D000FD-0198.000) د هغه مشاهداتو پر بنسټ چې د عملي پلټني په برخه کې چې په اصل کې د
پروژې لپاره اعالن شوى و د دفاع وزارت پلټونکي دفتر وموندله چې یوه بله پروژه هم باید په جال ډول تفتیش 
شي. د دفاع وزارت عمومي پلټونکی FMS ته د پیسو 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.  

د دفاع وزارت د بدني زغرو قرارداد 
د پروژې شمیره: D2008-D000CD-0256.000 چې د ۲۰۰٨ کال د آګست په ٧ پیل شوى) 

د دفاع وزارت د عمومي پلټونکي دفتر د بدني زغرو په اړوند قراردادونه او د قرار دادونو پړاونه د دقت الندې 
نیسي. ځانګړې موخه پکې داده چې آیا په دغه قراردادونو کې د قراردادیانو مخینه اوصالحیتونه، د قراردادونو د 
ورکړې معیارونه، د کیفیت په اړه د ډاډ پروسه، او داسې نورې اړیکې چې د حکومت او قراردادیانو ترمینځ وي، 
ارزول شوي که نه. زموږ ارزونه د کیفیت د ډاډ په اړه ارزونه به د لومړۍ وسیلې د آزمایلو او د بدني زغرو د 
قبلیدو په اړه وي.  د دفاع وزارت د پلټونکي د دفتر راپور نمبر D-2010-029 چې د ۲۰۰٩ کال د دسمبر په 
۲۱ خپور شوى و نو په هغې کې د دفاع وزارت د بدني زغروز قرار داد باندې هم بحث شوى و.  خو دغه دفتر 

په پام کې لري چې د دغه قرارداد په اړوند نور راپورونه هم خپاره کړي.

د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي دفتر- د منځني ختیځ سیمییز دفتر  

د نظارت فعالیتونه 
د بهرنیو کارکوونکو د بررسۍ لپاره ، په کابل کې د متحده ایاالتو په سفارت کې د پالیسیو او پروسیجرونو لنډه 

ارزونه 
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(د پروژې شمیره MERO-3008-10 چې د ۲۰۱۰ کال د مارچ په میاشت کې پیل شوى دى)

ارزونه  پروسیجرونو  او  پالیسیو  هغه  د   –  ۱ دادې:  موخې  لپاره  کولو  ترسره  د  تفتیش  دې  د  اهداف: 
په  چې  اړوند  په  افغانانو  هغو  د  لخوا   (FSN-I) څیړونکو  د  خدماتو  د  بهرنیوکارکوونکو  د  د  چې 
ارزونه،  کیږي،  نیول  الندې  آزمایښت  د  لپاره  امنیت  شخصي  د  مخکې  څخه  استخدام  د  ډول  ایز  سیمه 
اسناد  ارزونې  د  کارکوونکو  بهرنیو  د   -۳ څیړنه،  دوسیو  د  خدماتو  د  کارکوونکو  بهرنیو  د   -۲ 
چې په سفارت کې د کارکولو څخه د مخه د FSN-I لخوا ارزیابي کیږي. ٤- په سفارت کې د کارکوونکو د 

دوستۍ او خپلوۍ د درجې معلومول. 

)KESF) په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت ساتندویه ځواک
(د پروژې شمیره: MERO-3007-10 چې د ۲۰۱۰ کال په فبرورۍ کې پیل شویده)

اهداف: په کابل کې د سفارت د امنیتي ځواک د قرارداد د ټولو احکامو او شرایطو د لنډیز ارزونه.  ځانګړې موخې 
پکې په دې ډول دي: ۱- د قرارداد شرایط او احکام، ۲- آیا د قرارداد په عملي کولو کې ټول اقدامات شوي او 
ټولې موخې الس ته راغلي، ۳- ذکر شوي دیپارتمنت قرارداد په څومره ښه ډول اجرا کړې ددې لپاره چې ترڅو 
په کابل- افغانستان کې د شمالي امریکې د زغرو ګروپ څخه دقیق نظارت ترسره شي. ٤- ایا قرارداد په اغیزمن  
ډول عملي کیږي، ٥- آیا قرارداد د FAR 52.222.50 ماده لري که نه چې نوموړې ماده اجازه ورکوي چې 
کله قراردادي یا فرعي قراردادي په جدي قاچاقي مسائیلو کې دخیل شي نو بیا داسې اداري پروسې شته چې په 
قرارداد کې بدلونونه او یا نور اقدامات ترسره شي. ٦- آیا د شمالي امریکې زغروال ګروپ د خپلو ساتونکو لپاره 
د ژوند مصؤون چاپیریال برابر کړى او آیا د بهرنیو چارو وزارت په قرارداد کې د څارنې لپاره او یا د نورو 

کړنو لپاره څه ذکر کړي که نه. 

د وګړو، کډوالو او مهاجرینو د بیرو د پروګرام د اغیزمنتیا اروزنه چې کډوال بیرته ټولنې ته جذب او بیرته 
هستوګن کوي 

(د پروژې شمیره: -MERO3004-10 چې د ۲۰۱۰ کال په فبرورۍ کې پیل شویده)

اهداف: د دې تفتیش د ترسره کولو لپاره موخې دادې: ۱- د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي ادارې، د سره صلیب 
د نړیوالې کمیټې او نورو نادولتي موسساتو سره هوکړه لیکونه، ۲- آیا مرستې ټاکل شویو موخوته رسیدلي، ۳- ایا د 
پروګرام د اجرا اقدامات ترسره شوي او موخې الس ته راغلي، ٤- په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت او د والیتي 

بیا رغوونې ټیمونو اغیزمنتیا د افغانانو د بشري اړتیاوو د همغږي کولو لپاره. 

د بهرنیو چارو وزارت قرارداد د PAE د کمپنۍ سره چې په کابل کې د سفارت عملیات او څارنه ورته سپارل 
شوي دي 

(د پروژې شمیره: -MERO3002-10 چې د ۲۰۱۰ کال په فبرورۍ کې پیل شویده)

اهداف: د دې تفتیش د ترسره کولو لپاره موخې دادې: ۱- د قرارداد د شرایط او احکام او د هغې د عملي کیدلو 
ترتیب، ۲- د ۲۰۰٥-۲۰۰٩ پورې د هر مالي کال هغه پیسو اندازه چې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سفارت 
د ترمیم او فعال ساتلو لپاره لګول شوي دي.۳- په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت لپاره د ترمیم او فعال ساتلو 
په کار کې د PAE اغیزمنتیا،٤- د PAE کنترول د متحده آیالتو د سفارت د تجهیزاتو او ملکیت په اړه، لکه د 
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هغوى موجودي، ثبتول او دهغوى څخه ساتنه، چې ایا وسایل شمیرل شوي وو، او آیا هغه ستونزې چې په حساب 
ورکوونه کې رامینځ ته کیږي پام ورته شوى و، ٥- ذکر شوي دیپارتمنت قرارداد په څومره ښه ډول اجرا کړې 
 FAR قرارداد د PAE څخه دقیقه نظارت ترسره شي ٦-آیا د PAE ددې لپاره چې ترڅوپه کابل- افغانستان کې
52.222.50 ماده لري که نه چې نوموړې ماده اجازه ورکوي چې کله قراردادي یا فرعي قراردادي په جدي 
قاچاقي مسائیلو کې دخیل شي نو بیا داسې اداري پروسې شته چې په قرارداد کې بدلونونه او یا نور اقدامات ترسره 
شي، ٧- څنګه د بهرنیو چارو وزارت کوالى شي چې ډاډ حاصل کړي چې ټول لګښتونه په ښه ډول ترسره او 

تخصیص شوي دي.

د بهرنیو چارو وزارت قرارداد د PAE د کمپنۍ سره چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د افغان 
یونټ عملیات او څارنه ورته سپارل شوي دي 

(د پروژې شمیره: -MERO3001-10 چې د ۲۰۱۰ کال په فبرورۍ کې پیل شویده)

اهداف: د دې تفتیش د ترسره کولو لپاره موخې دادې: ۱- د قرارداد د شرایط او احکام او د هغې د عملي کیدلو 
ترتیب، ۲- د ۲۰۰٥-۲۰۰٩ پورې د هر مالي کال هغه پیسو اندازه چې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سفارت 
د ترمیم او فعال ساتلو لپاره لګول شوي دي.۳- په کابل کې د متحده ایاالتو د سفارت لپاره د ترمیم او فعال ساتلو 
په کار کې د PAE اغیزمنتیا،٤- د PAE کنترول د متحده ایاالتو د سفارت د تجهیزاتو او ملکیت په اړه، لکه د 
هغوى موجودي، ثبتول او دهغوى څخه ساتنه، چې ایا وسایل شمیرل شوي وو، او آیا هغه ستونزې چې په حساب 
ورکوونه کې رامینځ ته کیږي پام ورته شوى و، ٥- ذکر شوي دیپارتمنت قرارداد په څومره ښه ډول اجرا کړې 
 FAR قرارداد د PAE څخه دقیقه نظارت ترسره شي ٦-آیا د PAE ددې لپاره چې ترڅوپه کابل- افغانستان کې
یا فرعي قراردادي په جدي  52.222.50 ماده لري که نه چې نوموړې ماده اجازه ورکوي چې کله قراردادي 
قاچاقي مسائیلو کې دخیل شي نو بیا داسې اداري پروسې شته چې په قرارداد کې بدلونونه او یا نور اقدامات ترسره 
شي، ٧- څنګه د بهرنیو چارو وزارت کوالى شي چې ډاډ حاصل کړي چې ټول لګښتونه په ښه ډول ترسره او 

تخصیص شوي دي.

د حكومت د احتساب دفتر 

په تیره درې میاشتنې راپور کې د حکومت د حساب ورکونې دفتر دوه ځله کانګرس ته د ځواب ویلو لپاره حاضر 
او په افغانستان کې یې د مخدره توکو د کنترول په اړوند یو راپور هم خپور کړ. 

	 په لومړي ځل یې د استازو د مجلس د پوځي خدمتونو د کمیسیون د څیړنې او څارنې کمیټې ته خپلې موندنې 
د  اداره  دغه  کموالى  معلوماتو  د  ته شاره وکړه:۱- چې څنګه  یې الندې موضوعاتو  دغه ځل  په  واورولې. 
قراردادونو، مالي مرستو، کوپراتیفي هوکړه لیکونو، او اړونده پرسونل په اړه څارنیز فعالیتوه د خنډ سره مخامخ 
کوي. ۲- د دغه ادارې د دوامداره  هڅې چې د لیږلو څخه د مخه د عملیاتو تعقیب کوونکي د چارو همگامي 

(SPOT) پلې کړي. ۳- د GAO مخکینې سپارت چې د SPOT پلي کول دي.
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	 په دوهم ځل یې د استازو د مجلس د تخصیص د کمیسیون د دفاع کمټیې ته خپلې موندې واورولې. الندې 
موضوعاتو ته یې اشاره وکړه: ۱- هغه ستونزې چې د دفاع وزارت ورسره په عراق او افغانستان کې د 
قراردادونو د ادارې او څارنې په برخه کې مخامخ دى، ۲- د دفاع وزارت د پرمختګ چې د قراردادونو په 

)GAO-10-55IT) اړوند یې په ټول وزارت کې د ادارې او څارنې عملیات بنسټیز کړي دي
 د حکومت د حساب ورکوونکې دفتر په خپل راپور کې چې په افغانستان کې یې د نشه یي توکو د کنټرول 	  
په اړه خپور کړې ، یادونه کړې ده چې د متحده ایاالتو د نشه یې توکو پر ضد په ستراتیژۍ کې چې کوم بدلون 
راغلې او د مخدره توکو د له مینځه وړلو څخه ېې پر مخنیوي او زراعتي مرستو باندې ډیر تاکید شوى دى.  
خو په هرډول، GAO په بشپړ ډول د پرمختګ د پراختیا اروزنه ځکه ونشواى کوالى چې د اجرایي اقداماتو 
او د موقوتو اجرااتو اهداف چې د افغانانو وړتیاوې تعیین کړي، شتون نه درلود. برسېره پر دې، د حکومت د 
 حساب ورکوونې دفتر د امنیت ، سیاسي ارادې او په افغان حکومت کې د وړتیاوو نه شتون د مخدره توکو سره 
د مبارزې هڅې د یو لړ ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه دفتر همدغه راز راپور ورکړ چې په نشه یې 
توکو روږدتیا په افغان ملي پولیسو کې هم ډیره عامه ده.  همدغه راز GAO راپور ورکړ چې د متحده ایاالتو 
مختلفو ادارو د مخدره موادو سره د مبارزې په سیمو کې په مستقیم ډول د پروګرام پرمختګ، د متحده ایالتو د 
څارنې، قراردادي راپور ورکوونې، د دریمګړي تصدیق له الرې پروګرام ارزولي او مستند کړې دى. ددې 
لپاره چې د مخدره توکو د له مینځه وړلو ، مخنیوي کولو او د عامه پوهاوي پروګرام کې ښه والې راشي. 
خو GAO دا یادونه هم کړې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د خپلو عدلي اصالحاتو پروګرام په رسمي بڼه 
نه دې ثبت کړى.  همدغه راز د حکومت د حساب ورکوونې دفتر د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت ته 
گڼ شمیر سپارښتنې هم کړي دي ترڅو د متحده ایاالتو د مخدره توکو پر ضد پروګرام او د عدلي اصالحاتو 

.(GAO-10291) په هڅو کې ښه والې راشي

برسیره پر دې د حکومت د حساب ورکوونې دفتر د افغانستان لپاره د متحده ایاالتو د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ 
کې دوه نور فعالیتونه هم پیل کړل، په افغانستان کې امنیتي حالت، او په افغانستان کې د متحده آیالتونو د ملکي 

حضور د زیاتولو هڅې.

د نظارت فعالیتونه 
په افغانستان کې امنیتي چاپیریال

(د پروژې شمیره 320744 چې د ۲۰۱۰ کال د جنوري په ۲۱ پیل شوې ده)

د غه ارزونه به په افغانستان کې د امنیتي حالت په هکله نوي معلومات برابر کړي.

په افغانستان کې د متحده ایاالتو د ستراتیژۍ چوکاټ
(د پروژې شمیره 320749 چې د ۲۰۱۰ کال د جنوري په ۱٩ پیل شوې ده)

دغه ارزونه به په ټولیز ډول د افغانستان لپاره د متحده ایاالتود ستراتیژۍ چوکاټ او همدغه راز د مهمو پالنونو 
د اسنادو لړلیک او په هغې کې د بدلونونو لړلیک برابر کړي.

په افغانستان او عراق کې د قراردادونو ژمنه شوې اروزنه 
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(د پروژې شمیره 120874 چې د ۲۰۰٩ کال د نومبر په ۱۲ پیل شوې ده)

دغه ارزونه د قراردادونو په شمیر او ارزښت، د قراردادیانو په شمیر چې په کوم هیواد کې کارکوي، او د هغو 
قراردادیانو شمیره چې وژل یا ټپي کیږي، تمرکز کوي. 

په افغانستان کې د ملکي-پوځي کمپاین د پالنونو ارزونه
(د پروژې شمیره 320723 چې د ۲۰۰٩ کال د اکتوبر په ۲٧نیټه پیل شوې ده) 

دغه ارزونه په افغانستان کې ډول ډول پوځي، ملکي او مشترک کمپاینونه د څارنې الندې نیسي.

په افغانستان كې د عملیاتي قرارداد د مالتړ د دفاع وزارت له خوا نظارت
(د پروژې شمیره 351399 چې د ۲۰۰٩ کال د اکتوبرپه ۱٩ پیل شوې ده) 

دا کتنه دفاع وزارت ته د كافي شمېرې روزل شوي پرسونل د مهیا كولو قابلیت وركوي. هغه ننگونې چې د نظارت 
پر مهال ورسره د دفاع وزارت مخ كیږي او هغه درسونه چې د عراق او افغانستان نه اخیستل شوي.

عراق او افغانستان كې د عملیاتو د مالتړ لپاره آماده او روزل شویو پوځیانو مهیا كول 
(د پروژې شمیره 351388 چې د ۲۰۰٩ کال د اکتوبر په دویمه پیل شوې ده) 

په دغه ارزونه کې به پر هغو مسایلو تمرکز وشي چې د دفاع وزارت یې د روانو عملیاتو د مالتړ لپاره شرایط 
وړاندې کوي. لکه د هغو الرو چارو موندل چې د ځواکونو استول اداره کړاى شي او الزامات عملي کړي. او 

همدغه راز به په دغه ارزونه کې د دفاع وزارت د نورو کړو ژمنو د سر ته رسولو وړتیاوې هم وارزول شي.

د مسلکي افغان ملي اردو په جوړولو كې د امریكا هڅې 
(د پروژې شمیره: 320712 چې د ۲۰۰٩ کال د سپتمبر په دویمه پیل شوى ده)

د غه ارزونه به په دې موضوع چې د متحده ایاالتو موخه د ملي اردو لپاره څه ده تمرکز ولري. متحده ایاالت د 
افغانستان د ملي اردو په پراختیا کې څه کړي، تخمین شوي لګښتونه د شمیر په پوره کولو او د ملي اردو په دایمي 
ساتلو کې څومره دي. د ملي اردو د ځواکونو په پرمختګ کې متحده ایاالتو څومره پرمختګ کړى، او نورو مرسته 

کوونکو د ملي اردو سره څومره مرسته کړې ده.

په افغانستان كې د امریكایي پوځي عملیاتو لپاره لوژیستیكي مالتړ
(د پروژې شمیره 351395 چې د ۲۰۰٩ کال د آگست په ۲۱ نیټه پیل شوې ده)

په دغه ارزونه کې به د دفاع وزارت د هغه موسساتو او پروسو په پیژندګلوي باندې تمرکز وشي چې افغانستان 
ته تدارکاتو او تجهیزاتو وړل، راوړل او په داخل کې لیږد رالیږد مسوولیت په غاړه لري، همدغه راز به هغه 
ستونزې وڅیړل شي چې توزیع اغیزمنه کوي او همدا ډول به هغه درسونه چې په عراق او یا نورو سیمو که زده 

شوي وي هم وارزول شي.

د عملیاتو پر مهال د دفاع وزارت د روغتیایي اړتیاوو مقررات
(د پروژې شمیره 351393 چې د ۲۰۰٩ کال د اګست په ۲۱ نیټه پیل شوې ده) 

په دې ارزونه کې به د دفاع وزارت او د نورو پیژندل شویو سرویسونو چې د روانو عملیاتو د جګړې په وخت 
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کې د پرسونل روغتیایي اړتیاوې په ګوته کوي، تمرکز وکړي، د دغه اړتیاو په ترالسه کولو کې دوى څه ستونزې 
لري او د دغه اړتیاوو د پوره کولو لپاره څومره وسایلو ته ضرورت لري.

د حمایوي ټولیو لپاره جنگي مهارتونه 
(د پروژې شمیره: 351385 چې د ۲۰۰٩ کال د آګست په یوولسمه پیل شوې ده) 

په دغه ارزونه کې به هغه خدمتونه وارزول شي چې مالتړو ځواکونو ته ټریننګ ورکوي، و به ارزول شي چې دغه 
زده کړې د روانې جګړې سره څومره اړخ لګوي او د عملي جګړې سره څومره تطابق کوي همدغه راز به وارزول 

شي چې د روانو عملیاتو څخه زده کړې څومره گټه کوي.

د هوایي جنگي ځواكونو او د هوایي حمایوي ځواكونو چمتوالی 
(د پروژې شمیره: 351376 چې د ۲۰۰٩ کال د جوالى په دیرشمه پیل شوې ده) 

په دغه ارزونه کې به هوایي ځواک او اضافي جګړیز مالتړ کوونکى ځواک وارزول شي چې د روانو عملیاتو 
 څومره مالتړ کوالى شي. د افغانانو په شمول چې څومره تشې ډکوالى شي، او همدغه راز د ځواکونو د تشکیالتو او 

اختیاراتو ارزونه به هم ترسره شي.

د پوځ او سمندري ځواك د روزنې وړتیا
(د پروژې شمیره: 351387 چې د ۲۰۰٩ کال د جوالى په دیرشمه پیل شوې ده) 

دغه ارزونه به هغه تعلیمي پروګرامونه چې ځمکنیو ځواکونو او سمندري ځواکونو ترمینځ د توپیر له د مینځه 
وړلو لپاره په عراق او افغانستان کې ترسره کیږي د توجه الندې راولي. او داسې پالنونه به طرح کړي چې داسې 
تعلیمي وړتیاوې رامینځ ته کړي چې هغو بدلونونو ته چې د ځواک د کچې له امله په عراق او افغانستان کې رامینځ 

ته شوي دي مثبت ځواب ووایي.

په افغانستان كې د څښلو اوبو، د فاضله اوبو او د اوبو خور پروژې  
(د پروژې شمیره: 320680 چې د ۲۰۰٩ کال د مى په ٨ نیټه پیل شوېده)

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.  

د احتمالي بهرنیو عملیاتو د مالي وجوهاتو او لګښتونو راپور ورکول
(د پروژې شمیره: 351345 چې د ۲۰۰٩ کال د اپریل په ۲۴ پیل شوې ده) 

دغه ارزونه به د احتمالي بهرنیو عملیاتو OCO پرمالي الرښود کې د تغییراتو او د هغې تاثیرد ۲۰۱۰ کال په 
بودجه باندې، همدغه راز پر هغو الملونو چې د OCO د ۲۰۱۰کال په بودجې کې په عراق کې د ځواکونو د 
کمولو او په افغانستان کې یې د زیاتولو له امله تغییرات رامینځ ته کوي، تمرکز کوي، همدغه راز دغه ارزونه 
 د دفاع وزارت پر میاشتني راپور چې د احتمالي بهرنیو عملیاتو د لګښتونو په اړوند ترتیبیږي هم تمرکز کوي 

ترڅو یې اعتبار معلوم کړي. 

په افغانستان کې د USAID د کرنیزو او بدیلو پرمختیاوو پروژې
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(د پروژې شمیره: 320662 چې د ۲۰۰٩ کال د مارچ په ۱٦ نیټه پیل شوې ده) 

دغه ارزونه د USAID د زراعتي پروګرامونو، مالي وجوهات، اهداف، ، پایلې، نظارت او ا رزونو باندې 
تمرکز کوي.

قراردادیان چې د قراردادونو د منجمنت یا د قراردادونو اداره په افغانستان او عراق کې ترسره کوي
(د پروژې شمیره: 120812 چې د ۲۰۰٩ کال د فبروري په ۱٩ پیل شوې ده) 

اداره د نورو  او د USAID په څارنو چې د قراردادونو  دغه ارزونه د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت 
قراردادیانو سره په افغانستان او عراق کې د مالي موضوعاتو په هکله ترسره کوي تمرکزي لري.

د متحده ایاالتو د پوځ د پلټنې اداره 

د نظارت فعالیتونه 
د پلورونکو په اداینو یا تادیاتو باندې کنټرول دویمه برخه-افغانستان

(د پروژې کود: A-2010-ALL-0103.000 چې د ۲۰۱۰ کال د فبروري په ۲۲ پیل شوې)

دغه تفتیش به دا خبره معلومه کړي چې آیا د متحده ایاالتو اردو د احتمالي بهرنیو عملیاتو چې په جنوب لویدیځه 
آسیا (افغانستان) په ترڅ کې د پلورنکو اداینې په دقیق ډول ترسره کوي که نه.

د لوژستیکي ملکي پیاوړتیا پروګرام (LOGCAP) IV هغه عملیات چې د افغانستان د آزادولو د عملیاتو څخه 
مالتړ کوي.

(دپروژې کود: A-2010-ALL-0083.000 د ۲۰۱۰ کال د فبرورۍ په ٨ پیل شوې)

دغه تفتیش به ددې خبرې ارزونه وکړي چې هغه خدمات چې د LOGCAP IV قرارداد په ترڅ کې په افغانستان 
کې رامینځ ته شوي دي په مناسبه او کم لګښتې بڼه دي که نه.

د قوماندان د بیړني ځواب پروګرام (CERP) - افغانستان
(د پروژې کوډ A-2009-ALL-0531.000, پیل شوي می ۱٩، ۲۰۰٩(

د قوماندان د بیړنۍ ځواب  پروگرام كافي داخلي كنترول درلودلى تر څو چې پروگرام په ښه طریقه عملي كړي 
د دغه پلټنه ارزښت كمېدلو.  

د عراق او افغانستان د عملیاتو په گډ قرار داد كې د عملیاتو قراردادي -- جالل اباد (افغانستان)
(د پروژې کوډ A-2009-ALL-0106.000, پیل شوي ۲ فروری، ۲۰۰٩(

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، ۲۰۰٨(

دا پلټنه په افغانستان كې سرته رسېږي. دا به معلومه كړي، چې قرارداد شوي سامانونه او خدمات په صحیح ډول 
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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 ۲٨ جنوري، ۲۰۰٨(

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

په دې درې میاشتنې راپور کې دوه د اجرااتو د تفتیش راپورونه خپاره شویدي، یو د افغانستان د تعلیمي سیستم د ښه 
والي او بل د بشري منابعو او لوژستیکي مالتړ پروګرام چې د USAID لپاره برابر شوي دي.  هغه پنځه تفتیشي 

فعالیتونه چې پالن شوي، یا په جریان کې دي، یایې د لیکلو پړاو ترسره کیږي په الندې ډول دي.

د نظارت فعالیتونه
د USAID پلټنه/ د افغانستان د پرمختیا د بدیل پروګرام پراختیا، جنوب او لویدیځ

هدف: د USAID تفتیش/ د افغانستان د پرمختیا د بدیل پروګرام پراختیا، جنوب او لویدیځ په اړه د معلوماتو موندل 
چې آیا نوموړي پروګرام خپله موخه چې د مخدره توکو له مینځه وړل د بدیلو پروګرامونو او په جنوب او لویدیځ 

کې د ټاکل شویو والیتونو لپاره د اقتصادي فرصتونو رامینځ ته کول له الرې ، ترالسه کړى که نه.

د USAID د دریو پروژو د امنیتي لګښت کتنه، کوم چې د ایډین بورګ انټرنیشنل لخوا د ۱ جنوري تر ۳۱ دسمبر 
۲۰۰٩ پورې اخیستل شوي دي

هدف: د داسې نښو نښانو موندل چې وښایي چې د ایډین بورګ انټرنیشنل ته د USAID لخوا ورکړل شوې مالي 
مرستې څخه غلطه گټه پورته شوې دې، یعنې طالبانو ته د حفاظت په بدل کې ورکړل شوې ده.

دUSAID تفتیش/ په افغانستان کې د خصوصي امنیتي قراردادیانو نظارت 
امنیتي قراردادیانو  پلي کوونکو خصوصي  افغانستان کې د USAID د  په  هدف: د دې خبرې څرګندول چې 
لخوا څومره پیسې لګلول شوي، او آیا د دغه امنیتي لګښتونو څخه کومه اغیزمنه نظارت ترسره شوې. دا خبره 
څرګندول چې دUSAID تفتیش/ په افغانستان کې د خصوصي امنیتي قراردادیانو چې د دغه ماموریت لخوانه 
ورسره قرارداد شوې یوازې وسله وال پرسونل دى. د ځینو شدیدو امنیتي پیښو راپور چې د امنیتي خصوصي 
کمپنیو څخه چې د USAID افغانستان د پلي کوونکو قراردادیانو څخه دي د ۲۰۰٦ کال د اکتوبر دلومړي څخه 

د ۲۰۰٩ کال د جون د دیرشمې پورې د کومې جدي امنیتي پیښې راپور ورکړل شوى.

د USAID\افغانستان د ښوونځیو او كلینیكونو د ودانیو چې د ښوونځیو او كلینیكونو د جوړېدو او بیا رغونې د 
پروگرام 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. 

په زراعت کې د مخ په زیاتیدونکي تولید پروګرام لپاره د افغانستان هوډ، د USAID/افغانستان پلټنه 



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  148

نظارت ادارو  نورو  د 

هدف: د دې څرګندول چې د USAID تفتیش/ د افغانستان لپاره د زراعتي محصوالتو د زیاتیدو لپاره د تضمینونو 
پروګرام خپلې موخې ترالسه کړي که نه.

د نورو ادارو څیړنې
د ځانګړي پلټونکی دفتر په منظم ډول د حکومتي ادارو سره تحقیق کوونکو ادارو سره خپل فعالیتونه همغږي 
کوي ترڅو د دغه تحقیقاتو د پرمختګ څخه نظارت وکړي. د ۲۰۱۰ کال د مارچ د میاشتي ۳۱ پورې د پنځه 
قضیو چې د تحقیق الندې دي راپور ورکړل شوى دى، چې د بهرنیو چارو د عمومي تفتیش د تحقیقاتو د څانګې 
(DoS OIG-INV) الرې یې تحقیق پرمخ بیول کیده جدول ۴.۳ تر ۳۱ مارچ ۲۰۱۰ پوري د پرانیستل شویو 

او تړل شویو  تحقیقاتو شمیر ښیي.

د نورو ادارو معاینې

روانې معاینې
سیګار همدا رنګه له نورو ادارو سره همغږي شوه چې په افغانستان کې معاینې ترسره کوي. په دې درې میاشتنې 
راپور کې DoS OIG-ISP راپور ورکړ چې دوى یو تفتیشي فعال پروګرام درلود چې په الندې جدول کې ورڅخه 

یادونه کیږي. 

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، ۴\۲\۲۰۱۰.

چوکاټ ۴.۳



I  اپریل ۳۰، ۲۰۱۰ 149د متحده ایاالتو د کانګرس لپاره  راپور 

نظارت ادارو  نورو  د 

د معاینو روان فعالیتونه: د نورو ادارو معاینې
هدفد پروژې عنوان د پیل نیټهد پروژې نمبراداره

DoS OIG-
ISP

09-ISP3051-9/2009 د کابل د سفارت
معاینه

د سفارت د تطبیق کولو پالیسي، د سرچینو سمبالښت، د سمبالښت 
د کنټرولونو کفایت، او د خلکو، معلوماتو او تسهیالتو د ساتني د 

اقداماتو ارزول.

سرچینه: د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د DoS-OIG-ISP ځواب، ۴\۲\۲۰۱۰.

چوکاټ ۴.۴
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د سیګار رسمي ټآپه 
 د سیګار رسمي ټاپه د متحده اياالتو او افغانستان ترمنځ د هڅو د ارتباط استازيتوب کوي

  څو د بیا رغونې احتساب او نظارت وکړي. د ټاپې په منځ کې د پورتنۍ
 غاړې په برابر فقره په دري کې ده او، په انګلیسي کې ژباړل شوې، چې د “سیګار” مانا لري. ټاپې 

په منځ کې د کښتنۍ غاړې سره فقره په پښتو کې ده او د انګلیسي ژباړې له مخې همدا مانا لري.
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او پايلیکونه
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ضمیمې

ضمیمه الف - 
د راپور قانوني غوښتنې 

دا ضمیمه د دي راپور پاڼې د سیګار د جوړونکي قانون الندې د شرايطو سره حواله ورکوي، د ملي دفاع د 
اختیاراتو قانون د مالي کال ۲۰۰۸ لپاره، پی ايل شمیره ۱۸۱-۱۱۰ § ۱۲۲۹ )چوکاټونه الف. ۱ او الف. ۲(

 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې 
د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو معاینه 

برخهد سیګار عملد سیګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
نظارت کول

عمومي پلټونکى بايد نېغ په نېغه د بهرنیو چارو سکرټر برخه ۱۲۲۹ )ای()۱(
او يا د دفاع سکرټر ته راپور ورکړي او يا د هغوى د 

عمومي نظارت الندې وي.

د بهرنیو چارو سکرتر 
او د دفاع سکرتر ته 

راپور ورکوي

ټولې برخې

مسوولیتونه
 د افغانستان د بیا رغونې نظارت - برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱(

دا به د عمومي پلټونکي وظیفه وي چې د هغو پېسو 
چې اختصاص شوي او يا په بله مانا په ا فغانستان 
کې د بیا رغونې لپاره په الس ورکړل شوي، او د 
هغو پروګرامونو، عملیاتو او قراردادونو هم چې د 

دې پروګرامونو په کارولو سره ترسره شوي، د چلند، 
سمبالولو او خرڅ نظارت وکړي او د پلټنو او تحقیقاتو 

انسجام يې وکړي.

 کتنه اختصاص شوې\
موجودې بوديجې

د هغو پروګرامونو، 
عملیاتو، قراردادونو 
کتنه چې اختصاص 

 شوې\
موجودې بوديجې 

کاروي.

ټولې برخې

د داسې بوديجو د مسوولیت او لګښت د حساب کتاب برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()ای( 
نظارت 

د اختصاص شويو\
موجود بوديجو د 

مسوولیتونو او لګښتونو 
کتنه

 د سیګار د 
 نظارت

بوديجې
د هغو قراردادونو نظارت او کتنه چې د داسې بوديجو برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()بې( 

لخوا تمويل شوې وي
د بیا رغونې د هغو 
فعالیتونو کتنه چې 
د اختصاصونو او 

خېراتونو لخوا تمويل 
شوي وي.

د سیګار 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 لیږد کتنه

ضمیمه ب

جدول الف.۱
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 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې 
د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو معاینه 

برخهد سیګار عملد سیګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
د داسې بوديجو په کارولو د تاريخچو سمبالتیا د دې لپاره برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()اي( 

چې په راتلونکي کې د داسې بوديجې]و[ پلټنې او معاينې 
اسانې کړي 

د پلټنې تاريخچې 
سمبالول

د سیګار نظارت

ضمیمه ج
ضمیمه د

برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱(
)ايف( 

د افغانستان تړون او د افغانستان د ملي پرمختیا د 
ستراتیژۍ په تطبیقولو کې د افغانستان د دولت او نورو 

مرستندويه هیوادونو سره د متحده اياالتو د ارتباط د 
اغېزمنتیا نظارت او کتنه 

نظارت او کتنه څرنګه 
چې تشريح شوي

پلټنې

د زياتو پېسو د ادا کولو  . او د بل کوم مهم غیر اخالقي برخه ۱۲۲۹ )ايف()۱()جي( 
يا ناقانونه عمل چې مرکزي مامورينو، قرارداديانو، او يا 
يې سرپرستي کوونکیو ادارو کړى وي څیړنه، او د داسې 

راپورونو، که اړينه وي، د عدلیې محکمې ته سپارل. . .

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

تحقیقات 

 د نظارت سره اړوند نورې دندې.-برخه ۱۲۲۹ )ايف()۲( 
عمومي پلټونکى بايد داسې سیسټمونه، پروسیجرونه، او 
کنټرولونه جوړ، سمبال او تر نظارت الندې وساتي چې 

عمومي پلټونکى يې د پراګراف )۱( الندې د وظیفو د 
ترسره کولو لپاره مناسب ګڼي. 

د سیسټمونو، 
پروسیجرونو، او 

کنټرولونو جوړول، 
سمبالول او نظارت کول

ټولې برخې

د ۱۹٧۸ د قانون الندې د عمومي پلټونکي وظیفې او برخه ۱۲۲۹ )ايف()۳( 
 مسوولیتونه.—

په هغه برسیره،. . عمومي پلټونکى بايد د عمومي پلټونکي 
د ۱۹٧۸ د قانون الندې د عمومي پلټونکیو وظیفې او 

مسوولیتونه هم ولري. 

هغه وظیفې 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 
وزارت عمومي پلټونکى، )ب( د بهرنیو چارو وزارت 

عمومي پلټونکى، او )د( د نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده 
اياالتو د ادارې عمومي پلټونکى. 

د دفاع او بهرنیو چارو 
 USAID وزارتونو او
له عمومي پلټونکو سره 

همکاري

د نورو ادارو 
نظارت

مرکزي مالتړ او نورې سرچینې
 د مرکزي ادارو څخه مرسته.—برخه ۱۲۲۹ )ايف()۵()ای( 

 د مرکزي حکومت 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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ضمیمې

 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې 
د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو معاینه 

برخهد سیګار عملد سیګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
راپورونه

 درې میاشتنې راپورونه.-برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱( 
د هر مالي کال د دريو میاشتو 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 میاشتنۍ راپور د پاى 
د وخت څخه د راپور د داخلولو د وخت پورې په دې 

مهال کې د عمومي پلټونکي او د هغه د فعالیتونو د هغو 
پروګرامونو او عملیاتو الندې چې بوديجه او پېسې د 

افغانستان د بیا 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 مسوولیتونو، 

لګښتونو، او عايداتو يو تفصیلي بیان چې په افغانستان کې 
د بیا رغونې او بیا جوړونې د فعالیتونو سره ملګري وي، 

بايد په ګډون د الندې شامل وي: 

راپور - ۳۰ ورځې 
وروسته د هر کال د 

 درې میاشتنۍ

 د عمومي پلټونکي 
 فعالیتونه خالصه کول

 د ټولو مسوولیتونو، 
لګښتونو، او عايداتو 

تفصیلي بیان 

ټولې برخې
ضمیمه ب

د اختصاص شويو/خیرات کې ورکړ شويو بوديجو برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()ای(
مسوولیتونه او لګښتونه

د اختصاص شويو/
خیرات کې ورکړ شويو 
بوديجو مسوولیتونه او 

لګښتونه

ضمیمه ب

د هغو لګښتونو يو پروژه په پروژه او پروګرام په برخه ۱۲۲۹ )ايې()۱()بې( 
پروګرام حساب چې تر دې نېټې د افغانستان په بیا رغونه 
کې لګول شوي، د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، 

او د نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده اياالتو د ادارې، تر 
کومه چې تطبیقېدونکى 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 

لیست جوړول 

 بوديجې

۱ يادونه

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()سي( 
پروګرامونو او بوديجو ته د بهرنیو 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 مسوولیتونه او يا لګښتونه 

د مرستندويه ادارو 
د بوديجو عايدات، 

مسوولیتونه، او لګښتونه 

  بوديجې

د هغو بوديجو سره تړلي يا شامل عايدات چې هغو برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()ډي( 
پروګرامونو او پروژو ته د بهرنیو نیول شويو يا کنګل 

شويو شتمنیو 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 مسوولیتونه او يا لګښتونه 

د نیول شويو يا کنګل 
شويو شتمنیو د بوديجو 
عايدات، مسوولیتونه او 

لګښتونه

بوديجې

د هغو ادارو يا سازمانونو فعالیتي لګښتونه چې اختصاص برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()اي( 
شوې پېسې ترالسه کوي او يا په بله توګه د افغانستان د بیا 

رغونې لپاره ورکړل شوې وي 

د هغو ادارو يا کوم 
سازمان فعالیتي لګښتونه 

چې اختصاص شوې 
بوديجې ترالسه کوي 

 بوديجې 

 ضمیمه ب

)جدول الف.۱ )دوام لري
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ضمیمې

 د پي ایل لمبر ۱۸۱-۱۱۰, § ۱۲۲۹ الندې 
د دې راپور د سیګار د درې میاشتني راپورونو اوغوښتنو معاینه 

برخهد سیګار عملد سیګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
د هر هغه قرارداد، بوديجې، تړون يا د بوديجې د بل کوم برخه ۱۲۲۹ )ايي()۱()ايف( 

میکانزم په صورت کې چې په پراګراف )۲( کې يې 
 يادونه شوې --- 

 )۱( د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم میکانزم رقم؛ 
)۲( د قرارداد يا د بوديجې د بل کوم میکانزم 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 میکانزم کې کار کوي 

د مهمو کانديدانو وړانديزونه وپېژندل يا وغوښتل چې دغه 
قرارداد، بوديجه، تړون، يا د بوديجې بل کوم میکانزم 

ترسره کړي، د نورو مهمو ادارو يا اشخاصو د يو لیست 
 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 جزيیات تشريح 
کړئ 

يادونه ۱

 عامه ترالسه کېدل.—برخه ۱۲۲۹ )ايي()۳( 
عمومي پلټونکى بايد په يوه عامه ترالسه کېدونکې 

انټرنېټي ويبپاڼه د دې ضمني برخې د پراګراف )۱( الندې 
هر راپور په انګلیسي 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

 بڼه.—برخه ۱۲۲۹ )ايي()۴( 
د دي فرعي برخې الندې غوښتل شوی هر راپور بايد په 
ښکاره بڼه وړاندې شي، خو کیدای شي محرمي ضمیمې 

ولري، که چیرې عمومي پلټونکې هغه ضروري وګني

د راپور خپرول څرنګه 
چې يې الرښودنه شوې

ټولې برخې

)جدول الف.۱ )دوام لري



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  156

ضمیمې

 د ۱۹۷۸ کال د عمومي پلټونکي قانون د ۵ برخې الندې 
د شپږ ماشتني راپور ورکولو د غوښتنې سره سم، څنګه چې تعدیل شوي دي )U.S.C ۵. ضمیمه ۳(

برخهد سیګار عملد سیګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
"د مهمو ستونزو، ناوړه استعمالولو، او برخه ۵)اي()۱( 

نیمګړتیاوو تشريح... ”
د SWA/JPG له غړي راپورونو 

 څخه 
د مربوطه معلوماتو استخراجول

 د سیګار د پلټنو، څیړنو، او معاينو 
له راپورونو څخه د ستونزو، ناوړه 

استعمال، او نیمګړتیاوو لست

 د نورو ادارو نظارت

د پوښتنو لیکونه په 
 www.sigar.mil 

کې وګورئ

"د مهمو ستونزو، ناوړه استعمال، يا برخه ۵)اي()۲(
نیمګړتیاوو په اړه، د سپارښتنو او 

اصالحي کړنو تشريح..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سیگار د پلټنو له راپورونو څخه د 
سپارښتنو لست

 د نورو ادارو نظارت

د پوښتنو لیکونه په 
 www.sigar.mil 

کې وګورئ
"د هر پام وړ سپارښتنې په ګوته کول برخه ۵)اي()۳(

چې په مخکینیو خالصه شوي راپورونو 
کې تشريح شوي وه او د کومو په اړه 

چې اصالحي کړني نه دي بشپړي 
شوي.

له مخکینیو خالصه شويو راپورونو 
څخه د ټولو نابشپړ شويو اصالحي 

کړنو لست برابر کړئ

تر کار الندې

"د هغو مسالو لنډيز چې تعقیب کوونکي برخه ۵)اي()۴(
مقامونو ته راجع شوي او تعقیب او 

محکومیت چې د هغوی په نتیجه کې 
ترالسه شوی..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

 د سیگار د هغو څیړنو لست چې 
لیږل شوي دي

د نورو ادارو نظارت 

"د برخې ۶)بي()۲( الندې د ]دفاع برخه ۵)اي()۵(
وزير[ ته ورکړ شوي هر راپور لنډيز 
)هغه بیلګې 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 بیلګو لست چې د سیګار 
پلټونکو، څیړونکو، يا معاينه کوونکو 

ته د معلوماتو له ورکولو انکار 
شوی وه

د نورو ادارو نظارت 

“د هرې پلټنې راپور، معاينې راپور او برخه ۵)اي()۶(
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 سیګار د راپورونو لست

د نورو ادارو نظارت 

"په ځانګړي توګه د هر مهم او پام وړ برخه ۵)اي()٧(
راپور لنډيز... ”

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

 د سیگار د پام وړ راپورونو لنډيز 
برابرول

د نورو ادارو نظارت 

 د مهمو راپورونو
www. بشپړ لست په 

 sigar.mil 
کې موندالی شي

"احصايیوي جدولونه چې د پلټنې د برخه ۵)اي()۸(
راپورونو ټول شمیر او د تر پوښتنې 
الندې مصارفو ټول ارزښت په ډالرو 

باندې وښیي... ”

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د احصايیوي جدولونو جوړول 
چې د سیګار له راپورونو څخه د 
تر پوښتنې الندې مصارفو ډالري 

ارزښت څرګندوي

 SWA/JPG د
د غړيو راپورونه 

 وګورئ

تر کار الندې

جدول الف.۲
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ضمیمې

 د ۱۹۷۸ کال د عمومي پلټونکي قانون د ۵ برخې الندې 
د شپږ ماشتني راپور ورکولو د غوښتنې سره سم، څنګه چې تعدیل شوي دي )U.S.C ۵. ضمیمه ۳(

برخهد سیګار عملد سیګار توانمنوونکې ژبهد عامه قانون برخه
"احصايیوي جدولونه چې د پلټنې برخه ۵)اي()۹(

راپورونو، د معاينې د راپورونو، او 
ارزونې راپورونو ټول شمیر ښکاروي 

او د ادارې له خوا د بوديجو د ال 
غوره استعمال او کار اخیستلو لپاره 
د سپارښتنو ډالري ارزښت څرګند 

کړي..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سیګار له راپورونو څخه 
احصايیوي جدولونه جوړ کړئ چې 
د ادارې لخوا د غوره استعمال لپاره 
کارول شويو بوديجو ډالري ارزښت 

څرګندوي

 SWA/JPG د
د غړيو راپورونه 

 وګورئ

تر کار الندې

"د پلټنې، معاينې او ارزونۍ د هر برخه ۵)اي()۱۰(
راپور 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 بیان 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 سیګار د پلټنې 

د راپورونو يو لنډيز وړاندې کړئ 
چې په هغو کې د سیګار لخوا ورکړ 

شوي سپارښتنې اوس هم پرانیستي 
دي

 SWA/JPG د
د غړيو راپورونه 

 وګورئ

نشته

"د هري مهمي اداري پريکړي د تعديل برخه ۵)اي()۱۱(
د داليلو تشريح اوڅرګندونه..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سیګار د پلټنې هغه راپورونه 
تشريح کړئ چې په هغوی کې په 
ادارې پريکړو د پام وړ او مهمي 

سموني شوي دي

 SWA/JPG د
د غړيو راپورونه 

 وګورئ

نشته

"د هر ډول د پام وړ ادارې پريکړو په برخه ۵)اي()۱۲(
اړه معلومات چې له عمومي پلټونکې له 

هغوی سره په مخالفت کې وي..."

د SWA/JPG له غړي راپورونو 
 څخه د مربوطه معلوماتو استخراجول

د سیګار د پلټنې هغه راپورونه 
تشريح کړئ چې په هغوی کې سیګار 

له اداري پريکړو سره مخالف وه

 SWA/JPG د
د غړيو راپورونه 

 وګورئ

د راپور ورکولو 
په دي دوره کې د 

مناقشې وړ پريکړي 
نه وي

"د ۱۹۹۶ کال د مالیاتو د مديريت د ښه برخه ۵)اي()۱۳(
کولو فدرال قانون ۸۰۴ ]برخه[ برخې 

الندې تشريح شوي معلومات ..." )هغه 
بیلګې او داليل چې کله يوې ادارې په 

اصالحي پالن کې په نښه شوي نیټې 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

 SWA/JPG د
د غړيو راپورونه 

 وګورئ

 د راپور ورکولو 
په دي دوره کې د 

مناقشې وړ پريکړي 
نه وي

تر پوښښ الندې "د قراردادونو، مرستو، تړونونو، او د بوديجو مکانیزمونه" 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 مکانیزم چې د متحده اياالتو د دولت د هر رياست يا ادارې لخوا پکې برخه واخیستل کیږي، او په هغوی د افغانستان د بیا رغوني لپاره 
اختصاص شوي او يا بل ډول ورکړ شوي پیسي 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 بیا جوړول.
د افغانستان د سیاسي يا ټولنیزي اداري تاسیس يا دوباره تاسیس.

د افغانستان خلکو ته د تولیداتو يا خدمتونو برابرول."

)جدول الف.۲ )دوام لري



پلټونکی I  ځانګړی عمومي  بیا رغونه   افغانستان  د  158

ضمیمې

ضمیمه ب 
د متحده ایاالتو د دولت اختصاص شوي بودیجې )په میلیونو ډالرو( 

 دا جدول ب.۱ د افغانستان د بیا رغونې د هڅو لپاره د اختصاص شويو بوديجو د پروګرام، يو کال، په حساب
 لیست وړاندې کوي.

يادونې: شمېرې په ګردي کولو اغېزمنې شوي. د تازه معلوماتو نتیجه د مالي کال 
۲۰۰۹ او مالي کال ۲۰۱۰ لپاره د لوړو اختصاص شوي شمیرو وه نسبت هغه ته چې 

په ۱۲\۳۱\۲۰۰۹ راپور ورکړ شوي وه. اختصاص شوي پیسي داسي راپور شوي 
چې د OMB لخوا ورکړ شوي وي چیرې چې د ادارې ډاټا په الس کې نه وي يا د 

تیر کال د پییسو په توګه راپور شوي وي چې اختصاص شوي يا منل شوي دي. 

 ،USAID د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱۹\۲۰۱۰؛ ،OMB :سرچینې
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱۵\۲۰۱۰؛DoD، د سیګار د معلوماتو 

پوښتنې ته ځواب، ۴\۱۴\۲۰۱۰، ۴\۱۳\۲۰۱۰ او ۱۰\۱\۲۰۰۹؛ DoS، د سیګار 
د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۹\۲۰۱۰ او ۱\۸\۲۰۱۰؛ مالي کال ۲۰۱۰ د دفاع 
وزارت د اختصاصونو قانون تشريحي بیان؛ خزانه، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته 

ځواب، ۱\۶\۲۰۱۰؛ DoJ، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ٧\٧\۲۰۰۹؛ 
USDA، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۲۰۰۹.

چوکاټ ب. ۱

مالي کال ۲۰۱۰مالي کال ۲۰۰۹مالي کال ۲۰۰۸مالي کال ۲۰۰۷مالي کال ۲۰۰۶مالي کال ۲۰۰۵مالي کال ۲۰۰۴مالي کال ۲۰۰۳مالي کال ۲۰۰۲ ټولادارهد متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې
امنیت

)ASFF( د افغانستان د امنیتي ځواکونو بوديجهDoD25,229.240.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.946,562.77
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,058.5057.00191.00413.70396.800.000.000.000.000.00

)IMET( نړيواله نظامي ښوونه او روزنهDoS8.300.200.300.600.800.801.101.601.401.50
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.00نورېNDAA برخه ۱۲۰٧ انتقال

26,745.9457.20191.30564.301,682.601,908.937,407.502,761.505,608.346,564.27ټول: امنیت
دولتداري او پرمختیا

)CERP( د قوماندان د بیړني ځواب پروګرامDoD2,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00
)ESF( د اقتصادي مالتړ بوديجهUSAID9,738.59117.51239.29893.891,278.97473.391,210.711,399.512,088.322,037.00

)DA( پرمختیايي مالتړUSAID887.2218.3042.54153.14169.58187.02166.81149.430.400.00
)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتیاUSAID486.427.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2394.30
)CCC( د تولیداتو د اعتبار اردوUSAID25.877.301.330.000.000.000.0013.024.220.00

)FSA( د ازادۍ د مالتړ قانونUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.00
USAID31.370.000.505.000.000.000.0022.323.550.00د متحده اياالتو د نړيوالي مرستي اداره )نورې(

 )NADR( ناتجارتي، تروريزم ضد، ماينونه لیرې کول، او اړوندDoS371.6044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.80
USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.00د واليتي بیا رغونې د ټیم مشاوران

3.330.000.800.080.660.330.260.130.740.33خزانهد خزانې تخنیکي مرسته
6.710.490.420.000.000.000.890.491.213.21خزانهخزانه )نور(

14,750.81195.12534.261,332.411,911.41935.391,725.042,162.902,761.643,192.64ټول: دولتداري او پرمختیا
دمخدره موادو پرضد مبارزه 

)INCLE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون نفاذDoS2,685.2460.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00420.00
)DoD CN( د نشه يي توکیو بندېز او د نشه يي توکیو پر ضد فعالیتونهDoD1,425.270.000.0071.80224.54108.05290.97189.64230.06310.21

)DEA( 127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.00د عدلیي وزارتد نشه يي توکیو په اړه د تنفیذ اداره
4,237.8860.582.87295.52950.59364.36563.09537.80732.86730.21ټول: د مخدره توکیو په وړاندې مبارزه

بشري
I پي ايل ۴۸۰ عنوانUSDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00
II پي ايل ۴۸۰ عنوانUSAID701.21159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.40

)IDA( په مصیبت کې مرستهUSAID346.33197.0986.6711.164.240.040.0317.0127.292.80
)TI( د انتقال ابتکاراتUSAID33.868.0711.6911.221.600.000.000.000.870.41

)MRA( د مهاجرت او مهاجرو مرستهDoS578.21135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2586.7950.00
)PKO( داوطلب سوله ساتلDoS69.3023.909.9020.0015.500.000.000.000.000.00

)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بیړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.00
USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.00خواړه د پرمختګ لپاره

۱٦USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک
USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.00خواړه د تعلیم لپاره

USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.00ايمرسن بوديجه
2,036.67595.49249.23204.66165.16144.36123.30281.21192.6580.61ټول: بشردوستانه

د نړیوالو چارو عملیات
76.200.000.000.000.000.002.5014.3025.9033.50نظارت
3,644.70155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,047.601,288.40نورې

3,720.90155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,073.501,321.90ټول: د نړیوالو چارو عملیات
51,492.201,063.991,012.962,604.494,845.863,484.9410,029.236,192.1110,368.9911,889.63ټولې بودیجې



I  اپريل ۳۰، ۲۰۱۰ 159د متحده اياالتو د کانګرس لپاره  راپور 

ضمیمې

مالي کال ۲۰۱۰مالي کال ۲۰۰۹مالي کال ۲۰۰۸مالي کال ۲۰۰۷مالي کال ۲۰۰۶مالي کال ۲۰۰۵مالي کال ۲۰۰۴مالي کال ۲۰۰۳مالي کال ۲۰۰۲ ټولادارهد متحده ایاالتو د بودیجو سرچینې
امنیت

)ASFF( د افغانستان د امنیتي ځواکونو بوديجهDoD25,229.240.000.000.00995.001,908.137,406.402,750.005,606.946,562.77
DoD440.000.000.00150.00290.000.000.000.000.000.00روزنه او تجهیزات )د دفاع وزارت(
)FMF( بهرني پوځي مالي مرستيDoS1,058.5057.00191.00413.70396.800.000.000.000.000.00

)IMET( نړيواله نظامي ښوونه او روزنهDoS8.300.200.300.600.800.801.101.601.401.50
9.900.000.000.000.000.000.009.900.000.00نورېNDAA برخه ۱۲۰٧ انتقال

26,745.9457.20191.30564.301,682.601,908.937,407.502,761.505,608.346,564.27ټول: امنیت
دولتداري او پرمختیا

)CERP( د قوماندان د بیړني ځواب پروګرامDoD2,639.000.000.0040.00136.00215.00209.00488.33550.671,000.00
)ESF( د اقتصادي مالتړ بوديجهUSAID9,738.59117.51239.29893.891,278.97473.391,210.711,399.512,088.322,037.00

)DA( پرمختیايي مالتړUSAID887.2218.3042.54153.14169.58187.02166.81149.430.400.00
)AFSA( د افغانستان د ازادۍ د مالتړ قانونDoD550.000.00165.00135.00250.000.000.000.000.000.00

)CSH + GHAI( د ماشوم بقا او روغتیاUSAID486.427.5249.6833.4038.0041.45100.7763.0758.2394.30
)CCC( د تولیداتو د اعتبار اردوUSAID25.877.301.330.000.000.000.0013.024.220.00

)FSA( د ازادۍ د مالتړ قانونUSAID5.000.000.005.000.000.000.000.000.000.00
USAID31.370.000.505.000.000.000.0022.323.550.00د متحده اياالتو د نړيوالي مرستي اداره )نورې(

 )NADR( ناتجارتي، تروريزم ضد، ماينونه لیرې کول، او اړوندDoS371.6044.0034.7066.9038.2018.2036.6026.6048.6057.80
USDA5.700.000.000.000.000.000.000.005.700.00د واليتي بیا رغونې د ټیم مشاوران

3.330.000.800.080.660.330.260.130.740.33خزانهد خزانې تخنیکي مرسته
6.710.490.420.000.000.000.890.491.213.21خزانهخزانه )نور(

14,750.81195.12534.261,332.411,911.41935.391,725.042,162.902,761.643,192.64ټول: دولتداري او پرمختیا
دمخدره موادو پرضد مبارزه 

)INCLE( د مخدره مواد نړيوال کنټرول او د قانون نفاذDoS2,685.2460.000.00220.00709.28232.65251.74307.57484.00420.00
)DoD CN( د نشه يي توکیو بندېز او د نشه يي توکیو پر ضد فعالیتونهDoD1,425.270.000.0071.80224.54108.05290.97189.64230.06310.21

)DEA( 127.370.582.873.7216.7723.6620.3840.5918.800.00د عدلیي وزارتد نشه يي توکیو په اړه د تنفیذ اداره
4,237.8860.582.87295.52950.59364.36563.09537.80732.86730.21ټول: د مخدره توکیو په وړاندې مبارزه

بشري
I پي ايل ۴۸۰ عنوانUSDA5.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00
II پي ايل ۴۸۰ عنوانUSAID701.21159.5046.1049.2056.6060.0060.00177.0065.4127.40

)IDA( په مصیبت کې مرستهUSAID346.33197.0986.6711.164.240.040.0317.0127.292.80
)TI( د انتقال ابتکاراتUSAID33.868.0711.6911.221.600.000.000.000.870.41

)MRA( د مهاجرت او مهاجرو مرستهDoS578.21135.4761.5063.3047.1036.0053.8044.2586.7950.00
)PKO( داوطلب سوله ساتلDoS69.3023.909.9020.0015.500.000.000.000.000.00

)ERMA( د مهاجر او مهاجرت بیړنۍ مرستهDoS25.2025.000.000.000.000.000.000.000.200.00
USDA109.490.004.969.0830.1023.249.4720.5512.090.00خواړه د پرمختګ لپاره

۱٦USDA95.1846.4614.1434.580.000.000.000.000.000.00 )ب( د خوړو کومک
USDA50.490.009.276.1210.0225.080.000.000.000.00خواړه د تعلیم لپاره

USDA22.400.000.000.000.000.000.0022.400.000.00ايمرسن بوديجه
2,036.67595.49249.23204.66165.16144.36123.30281.21192.6580.61ټول: بشردوستانه

د نړیوالو چارو عملیات
76.200.000.000.000.000.002.5014.3025.9033.50نظارت
3,644.70155.6035.30207.60136.10131.90207.80434.401,047.601,288.40نورې

3,720.90155.6035.30207.60136.10131.90210.30448.701,073.501,321.90ټول: د نړیوالو چارو عملیات
51,492.201,063.991,012.962,604.494,845.863,484.9410,029.236,192.1110,368.9911,889.63ټولې بودیجې
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ضمیمې

ضمیمه ج
د سیګار پلټنې 

بشپړې شوي پلټنې
سیګار د ۲۰۱۰ کال د اپريل ۳۰ سره سم څلور پلټنې بشپړې کړي، لکه چې په چوکاټ ج. ۱ کې لیست شوي 

دي.  

چوکاټ ج. ۱

تر ۳۰ اپریل، ۲۰۱۰ پورې د سیګار بشپړې شوې پلټنې
د راپور سرلیکد خپریدلو نیټهراپور شمېرهاداره

په ګمبیري کې د افغان ملي اردو مرکز په عموم کې ښه جوړ 4/30/2010سیګار-پلټنه ـ۱۰-۱۰سیګار 
شوى ښکاري، خو يو څه ساختماني مسلې حل کول غواړي

په کندز کې د افغان ملي اردو مرکز د معیار او نظارت ټولې 4/30/2010سیګار-پلټنه ـ۹-۱۰سیګار 
غوښتنې نه پوره کوي؛ د خاورې جدي مسلې حل کول غواړي

د افغانستان د کنټرول او پلټنې دفتر فعالیتي او بوديجه يي 4/9/2010سیګار-پلټنه ـ۸-۱۰سیګار
خپلواکي، پراخه واک، او متمرکزه نړيواله مرسته غواړي چې په 

اغېزمن ډول فساد معلوم کړي او مخه يې ونیسي. 
د توخ پول د جوړولو کار تقريبًا بشپړ دى، خو د قرارداد ګڼ 3/1/2010سیګار-پلټنه ـ٧-۱۰سیګار 

شمېر مسلې حل کول غواړي

نوې پلټنې 
سیګار د ۲۰۱۰ کال د اپريل ۳۰ سره سم دوه پلټنې پیل کړي، لکه چې په چوکاټ ج. ۲ کې لیست شوي دي.  

تر ۳۰ اپریل، ۲۰۱۰ پورې د سیګار نوې پلټنې
د پروژې عنوان د پیل نیټهد پلټنې شمیرهاداره

په افغانستان کې د متحده اياالتو د بیا رغونې د هڅې د مرستې 4/2010سیګار- ۰۲۱الفسیګار
لپاره د ملکي ماهرانو د مالتړ د زياتولو کتنه

د افغانستان د ملي پیوستون د پروګرام کتنه4/2010سیګار- ۰۲۳الفسیګار

چوکاټ ج. ۲
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روانې پلټنې 
د ۲۰۱۰ کال د اپريل له ۳۰ سره سم، سیګار ۱۰ پلټنې لري چې روانې دي، لکه چې په جدول ج.۳ کې راغلي 

دي.  

تر ۳۰ اپریل، ۲۰۱۰ پورې د سیګار روانې پلټنې
د پروژې عنوان د پیل نیټهد پلټنې شمیرهاداره

د معاشونو د هغې مرستې کتنه چې د متحده اياالتو د دولتي ادارو 1/2010سیګار- ۰۲۰الفسیګار
لخوا افغان دولتي چارواکیو ته ورکول کېږي 

په افغانستان کې د بیا رغونې د قراردادونو د سترو ترالسه 12/2009سیګار- ۰۱۸الفسیګار
کوونکیو معلومونه

د قرارداد پلټنه: د ګلوبل سټراټیجیز انکارپوريشن لخوا د بیا 11/2009سیګار- ۰۱٧الفسیګار
رغونې د امنیتي مرستې خدمتونه

 د قرارداد پلټنه: په فراه واليت کې د ملي اردو د کنډک د 11/2009سیګار- ۰۱۴الفسیګار
چوڼۍ جوړونه

د کندهار هوايي ډګر څخه بهر د افغان ملي امنیتي ځواکونو 10/2009سیګار I-۰۰۸سیګار
)ANSF( د ګډې سیمییزې ودانۍ د جوړولو د قرارداد کتنه 

د افغان ملي امنیتي ځواکونو )ANSF( د پرسونل د سمبالښت 9/2009سیګار- ۰۱۳الف سیګار
کتنه

د افغان ملي امنیتي ځواکونو د کاري وړتیاو د ارزولو سیسټم 9/2009سیګار- ۰۱۲الف سیګار
د افغاني ښځو او نجونو لپاره د بیل شويو بوديجو د کارولو کتنه  8/2009سیګار- ۰۱۰الف سیګار
په افغانستان کې د بیا رغونې د پروګرامونو لپاره د امنیت 7/2009سیګار - ۰۰۹الف سیګار

برابرولو لپاره د متحده اياالتو د ادارو لخوا د قرارداديانو د 
استعمال کتنه

په افغانستان کې د ولسمشرۍ او واليتي شورا ګانو د ټاکنو د 3/2009سیګار - ۰۰۶الف سیګار
تیارۍ او سرته رسولو لپاره د متحده اياالتو د مرستو کتنه

چوکاټ ج. ۳
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ضمیمې

ضمیمه د 
د سیګار تحقیقات او د تماس شمیره

د سیګار تحقیقات

په دې درې میاشتنۍ کې، سیګار ۱۹ نوي تحقیقات پرانیستل او ۱۰ يي وتړل. د ۱۹ نوي قضیو له ډلې، ډيرې 
يي د قرارداد د دوکې او رشوت سره اړوند دي، لکه چې په انځور د. ۱ کې ښودل شوي دي. سیګار ۱۰ قضیې 

د بیالبیلو داليلو په وجه وتړلې، لکه چې په انځور د. ۲ کې ښودل شوي دي.

د سیګار ځانګړي شمیره

راپور شوي شکایتونه
په تیرو درې میاشتو کې د تماس شمیرې له الرې د ترالسه شويو ۳۵ شکايتونو څخه، ډير يي د بريښنالیک او 
ټیلیفون له الرې ترالسه شول، لکه چې په انځور د.۳ کې ښودل شوي دي. دا شکايات ګمارل شوي دي، نورو 

ادارو ته راجع شوي، تړل شوي، يا تر څیړنې الندې دي، لکه چې په انځور د.۴ کې ښودل شوي دي. 

انځور د.۳

بريښناليک
26

ليکل شوي
1

ټليفون
8

د سيګار د تماس د شميرې د شکاياتو سرچينه
جنوري 1 – مارچ 30، 2010

ټول: 35 ټول: 35

د سيګار د تماس شميرې شکايات:
حالت جنوري 1 – مارچ 30، 2010

a. قضيه کتل شوي ده، او سيګار اضافي معلومات ترالسه کوي

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 4\15\2010.

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 4\15\2010.
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د سيګار د تماس شميرې شکايات: حالت جنوري 1 – مارچ 30، 2010
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ټول: 35

5

1

a. قضيه کتل شوي ده، او سيګار اضافي معلومات ترالسه کوي

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 4\15\2010.

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 4\13\2010.

2

د قرارداد دوکه

بيالبيل جنايي 
فعاليتونه

ناوړه ګټه اخيستنه

10رشوت

1

6

د سيګار تحقيقات: پرانيستي قضيې، 
جنوري 1 – مارچ 30، 2010

ټول: 19
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Total: 10
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انځور د.۲

انځور د.۱
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3

1

1

1

4

ټول: 19

د سيګار تحقيقات: تړل شوي قضيې، جنوري 1 – مارچ 30، 2010

د څيړنې د شواهدو نشتوالی

ادعاوي بی بنسټه وي

له نورو تحقيقاتو سره يو ځای شوي

د بيا رغونې پيسې نه وي

منل/سزا ورکول

سرچينه: د سيګار د تحقيقاتو رياست، 4\13\2010.
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ضمیمه هـ
مخففات او لنډیزونه

تعریفمخففات یا لنډیزونه

AACPافغان جرايم ضد پولیس

ABPافغان سرحدي پولیس

ADP/SWمتبادل پرمختیايي پروګرام جنوب-لويديځ

ADUافغان دفاع پوهنتون

AED-Northد افغانستان د انجینري ټولنه - شمال

AIHRCد افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون

ANA افغان ملي  اردو

ANAAC د افغان ملي اردو هوايي ځواک

ANCOPد افغانستان د ملکي نظم ملي پولیس

ANDSد افغانستان ملي پرمختیايي ستراتیژي

ANIIدامريکايي-نورستاني وارداتي نړيوال شرکت

ANPافغان ملي پولیس

ANSFافغان ملي امنیتي ځواکونه

AP3د افغان ولس د تحفظ ځواک

APPFد افغانستان د عامه تحفظ ځواک

APTTد افغان پولیسو د روزنې ټیم

ASFF د افغانستان د امنیتي ځواکونو بوديجه

ASMEDد افغانستان د وړو او منځني کچو تجارتونو پراختیا

AUPافغان يونیفورم پولیس

AVIPAافغانستان د زياتیدونکي تولیدي زراعت شاهد دی

BCCد سرحدي انسجام مرکز

CAO)د کنټرول او پلټنې دفتر )افغان

CASA-1000د مرکزي اسیا جنوبي اسیا د انتقال او تجارت پروژه

CBDد ټولنې پر بنسټ د ماينونو لیري کول

CENTCOM)مرکزي قومانده )متحده اياالت
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ضمیمې

تعریفمخففات یا لنډیزونه

 CERPد قوماندان د بیړني ځواب پروګرام

CHAMPسوداګريزه باغواني او د زراعتي بازار موندنې پروګرام

CID)د جنايي تحقیقاتو قومانده )مخکي لیوا( )د متحده اياالتو اردو

CMد وړتیاوو محک

CNPA له مخدره موادو سره د مبارزي پولیس - افغانستان

COINد ياغیانو په وړاندې مبارزه

CPC د جزايي اجراآتو قانون

CSI)د ملکي خدمت انستیتیوت )افغان

CSSP د سموني د سیسټم د مالتړ پروګرام

CSTC-A د ګډ امنیت انتقالي قومانده - افغانستان

CTAP د ملکي تخنیکي مرستو پالن

DDOمرستیال خريداري افسر

DEA)د نشه يي توکیو په اړه د تنفیذ اداره )متحده اياالت

DIAGد غیر قانوني وسله والو ډلو بې وسلې کول

DoD)د دفاع وزارت )متحده اياالت

DoD CN)د دفاع وزارت د مخدره موادو په وړاندې مبارزه )متحده اياالت

DoD OIG)د دفاع وزارت د عمومي پلټونکی دفتر )متحده اياالت

DoJ)د عدلیې وزارت )متحده اياالت

DoS)د بهرنیو چارو وزارت )متحده اياالت

DoS OIG)د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکی دفتر )متحده اياالت

DoS OIG-ISP)د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر معاينې )متحده اياالت

DoS-OIG-INV)د بهرنیو چارو وزارت د عمومي پلټونکي د دفتر تحقیقات )متحده اياالت

DSTد ولسوالیو د مالتړ ټیم

ECCد ټاکنیزو شکاياتو کمیسیون

EGGIد اقتصادي پرمختګ او حکومتدارۍ نوښت

EITIد فعالو صنعتونو د شفافیت نوښت

ESFد اقتصادي مالتړ بوديجه

FAOد ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت مؤسسه

FLGEد نفت او مايع ګازو تشبثات
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تعریفمخففات یا لنډیزونه

FYمالي کال

د مالي کال ۲۰۱۰ 
د يو ځای شويو 

اختصاصونو قانون

 مالي کال ۲۰۱۰ د ترانسپورتیشن او هستوګني او ښاري پرمختیا څانګه، 
 او اړوند ادارو د اختصاصونو قانون

GAO)د دولت د احتساب دفتر )متحده اياالت

GDP ناخالص کورنۍ تولید

GIRoAد افغانستان اسالمي جمهوري دولت

 GWOT په ترهګري نړيواله جګړه

haهکټار

HIPCتر درنو پورونو الندې بیوزله هیوادونه

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

HRLSد بشري منابعو او لوژستیکي مالتړ

ICCTF په قرارداد کې د اداري فسار نړيوال کاري ځواک

IDAد نړيوالې پرمختیا ټولنه

 IDEA-NEWد شمال، ختیځ، او لويديځ لپاره د بديل معیشت پېدا کولو مراعات

IDPد ملک دننه بي ځايه شوي خلک

IEC)د ټاکنو خپلواک کمیسیون )افغان

IED د سرک د غاړي چاوديدونکو موادو

IJC د نړيوال سوله ساتي مرستندوي ځواک مشترکه قومانده

IMF د پېسو نړيوال صندوق

INCLE)د مخدره موادو نړيوال کنټرول او د قانون نفاذ )متحده اياالت

INL د مخدره موادو او د قانون د تنفیذ د چارو نړيواله اداره

IRDنړيواله مرسته او پرمختګ

ISAF )د امنیت نړيوال مرستندويه ځواک )ايساف

JSSP د انصاف د سکټور د مالتړ پروګرام

LDIد سیمییزې دفاع پروګرام

LOGCAPد لوژيستکي ملکي پراخوالي پروګرام

LPGمايع نفت او ګاز

MACCAد افغانستان د ماين ضد د انسجام مرکز

MAIL)د زراعت، اوبه لګولو، او مالداري وزارت )افغانستان

MCN)د مخدره موادو ضد د مبارزي وزارت )افغانستان
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تعریفمخففات یا لنډیزونه

MoCI)د اقتصاد او صنعت وزارت )افغان

MoF)د مالیي وزارت )افغانستان

MoI)د کورنیو چارو وزارت )افغانستان

MoPH)د عامې روغتیا وزارت )افغانستان

MTمیټرک ټن

NACد شمالي اتالنتیک شورا

NATOد شمالي اتالنیتک د تړون سازمان

 NCOخورد ظابطان

 NGOنادولتي اداره

NRVA د ملي خطر او يرغل ته چمتوالي ارزونه

NTM-Aد ناټو د روزنې مشن - افغانستان

NTM-A/CSTC-A د ناټو د روزنې مشن - افغانستان/مشترک امنیتي 
انتقالي قومانده - افغانستان

 OCOد سمندر پورې غاړه راتلونکي عملیات

 OEFد تلپاتې ازادۍ عملیات

OIFد عراق د ازادۍ عملیات

OMB)د سمبالښت او بوديجې دفتر )متحده اياالت

OPIC د متحده اياالتو د سمندرپورې خصوصي پانګه اچونې کارپوريشن

 PRGFد غربت د کمولو او زياتېدو اسانتیا

RCد استخدام لګښت

RCسیمییزه قومانده

د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی )متحده اياالت(سیګار

SOAد حساب ورځنۍ بیانیه

SPOTتر لیږديدلو مخکې او عملیاتي څارنه

د خزانې وزارت )متحده اياالت(خزانه

UN ملګري ملتونه

UNAMA )په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې مشن )يوناما

UNESCO)د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساينسي، او کلتوري مؤسسه )يونسکو

UNHCR د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر

 UNICEFد ملګرو ملتونو د ماشومانو بوديجه
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تعریفمخففات یا لنډیزونه

 UNODCد مخدره موادو او جرمونو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر

USAAA د متحده اياالتو د پوځ د پلټنې اداره

USACE د متحده اياالتو د اردو د انجینیرانو فرقه

USAIDد نړيوالې پرمختیا لپاره د متحده اياالتو اداره

USAID OIGد عمومي پلټونکي دفتر USAID د



نه یلیکو پا
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د دفاع وزارت OSD، د مالي کال ۲۰۱۱ د سمندر پورې احتمالي پیښو عملیات پر حق ښودل، د افغانستان د امنیتي ځواکونو بودیجه )ASFF(، د دفاع وزارت د مالي کال ۲۰۱۱ بودیجه.   .1
د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي،" ۱\۲۱\۲۰۱۰.   .2

په افغانستان د لندن کنفرانس، "بیانیه،" ۱\۲٨\۲۰۱۰.   .3
د اکتوبر ۲۰۰۹ راپور په اپریل ۲۰۱۰ کې خپور شوی وه.   .4

د دفاع وزارت، "په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور د پرمختګ په اړه راپور،" ۱۰\۲۰۰۹ د ملي دفاع د اختیاراتو قانون سره سم کانګرس ته راپور، ۲۰۰٨ )برخه ۱۲۳۰، عامه قانون -۱۱۰   .5
.)۱٨۱

د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي،" ۱\۲۱\۲۰۱۰.   .6
په افغانستان د لندن کنفرانس، "بیانیه،" ۱\۲۹\۲۰۱۰.   .7

UNODC، "په افغانستان کې ادارې فساد، رشوت لکه څنګه چې د قربانیانو لخوا راپور شوي،" ۱\۲۰۱۰.   .8
نړیوال بانک، "په افغانستان کې له ادارې فساد سره جګړه: د ادارې فساد وړتیا لرلو د ارزونو لنډویزونه،" ۵\۲۰۰۹.   .9

د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي،" ۱\۲۰۱۰.   .10

د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي،" ۱\۲۰۱۰.   .11
د روزنې د وصل شوي ټیم احاطه هغو ایتالفي ځواکونو ته استوګنځي برابروي چې د افغان ملي اردو له لیواګانو سره کار کوي. داسي نه انګیرل کیږي چې دا سیمه د ASFF په مالي مرسته جوړ    .12
شوي وي: دا بودیجې یوازي د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو، او دومدارۍ لپاره استعمال کیږي. سیګار له دفاع وزرات څخه د سپیناوی پوښتنه کړي چې د دي احاطې د جوړولو 

لپاره کومې بودیجې استعمال شوي وي.
په تړل شویو قضیو کې درې هغه قضیې شاملې دي چې په هغوی کې ادعاوي بی بنسټه ثابته شوي، څلور هغه چې د تعقیب او څارنې وړتیا یي نه درلودله، او یو هغه چې له بل تحقیق سره ګډه    .13

شوه، یوه هغه چې د بیا رغونې پیسې پکې شاملې نه وي، او یوه بله چې پایله یي ګډه موافقې ته رسیدل وه.
د دفاع وزارت، "د ANSF د دوامدارۍ لپاره د متحده ایاالتو پالن،" مخ ۶.   .14

پی ایل ۳۲-۱۱۱ "اختصاصي بشپړونکي قانون ۲۰۰۹،" ۶\۲۴\۲۰۰۹.   .15
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.   .16
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.   .17

د دفاع وزارت عمومي پلټونکي دفتر، "د بودیجو ویش او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بودیجې د مدیریت لپاره د اعتبار ورکولو مسؤولتونه - ۱ پړاو،" ۱۱\۵\۲۰۰۷، انالین وکتل شو    .18
۱\۱۲\۲۰۱۰، مخ ۲.

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.    .19
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۳\۲۰۱۰.   .20

د دفاع وزارت، د مالي تنظیم مقررات، "د قوماندان د بیړني ځواب بودیجه: ۱۲ ټوک، ۲۷ فصل،" ۱\۲۰۰۹، مخ ۲۷-۳.   .21
ایچ آر ۳۳۲۶، "د دفاعې اختصاصونو د قانون څانګه، ۲۰۱۰،" مخ ۵۷.   .22

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۴\۲۰۱۰.   .23

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۴\۲۰۱۰.   .24
د دفاع وزارت، "د نشه ِیي توکیو مخنیوی او د نشه یي توکیو په وړاندې د مبارزې فعالیتونه، دفاع )له مخدره موادو سره مبارزه( مالي کال ۲۰۰۹ بشپړونکي غوښتنه د نشه یي توکیو د مخیوي او    .25

د نشه یي توکیو په وړاندې د مبارزې فعالیتونه،" انالین وکتل شو ۴\۱۳\۲۰۱۰.
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰.   .26
د سیګار د ارزوني پوښتني ته د دفاع وزارت ځواب، ۷\۱۶\۲۰۰۹.    .27

ایچ آر ۳۶۶-۱۱۱، "د ترانسپورتیشن او هستوګني او ښار جوړونې څانګه، او اړوندو ادارو د اختصاصونو قانون، ۲۰۱۰،" مخ ۳.    .28
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۴\۱۵\۲۰۱۰.   .29
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د USAID ځواب، ۴\۱۵\۲۰۱۰.   .30

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۱۰\۱۳\۲۰۰۹.   .31
ایچ آر ۳۶۶-۱۱۱، "د ترانسپورتیشن او هستوګني او ښار جوړونې څانګه، او اړوندو ادارو د اختصاصونو قانون، ۲۰۱۰،" مخ ۳.   .32

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۹\۲۰۱۰.   .33
INL، د سیګار د معلوماتو غوښتني ته ځواب، ۴\۹\۲۰۱۰.   .34

د مالیې وزارت، ویب پاڼه، وکتل شو ۹\۱۰\۲۰۰۹.   .35
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰.   .36
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰.   .37
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰.   .38
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰.   .39
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰.   .40

د مالیې وزارت، "د مرستندویانو مالي کتنه،" ۱۱\۲۰۰۹، مخ ۲۳.   .41
نړیوال بانک، "د هیواد درې میاشتنۍ تازه حال،" ۴\۲۰۱۰، مخ ۲.   .42

نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه )ARTF(: د مالي وضعیت په اړه د اداري راپور د ۲۰۱۰ کال د جنوري تر ۲۰ نیټي پوري،" ۱\۲۰\۲۰۱۰، مخ ۱.   .43
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نړیوال بانک، "د هیواد درې میاشتنۍ تازه حال،" ۴\۲۰۱۰، مخونه 16–17.   .44
نړیوال بانک، "د افغانستان د بیا رغونې د باور بودیجه د افغانستان د دولت له پرمختیایي تګالرې څخه په راتلونکي ۳ کلونو کې په اټکل شوي ۲،۶ ملیارده ډالرو مرسته کوي،" ۱\۲۹\۲۰۱۰،    .45

انالین وکتل شو ۴\۶\۲۰۱۰.
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د خزانې ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰.   .46

د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۷.    .47
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د IJC ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰ او ۱\۴\۲۰۱۰.    .48

د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۷.    .49
د کورنیو چارو وزارت، "د افغان ملي پولیسو ستراتیژي،" ۳\۲۰۱۰، مخ ۴.    .50

د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۷.    .51
د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۷.    .52

د دفاع وزارت، "د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د دوامدارۍ لپاره د متحده ایاالتو پالن" ۴\۲۰۰۹، مخ ۷؛ د دفاع وزارت، "په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لور پرمختګ،" ۶\۲۰۰۹، مخ    .53
 .۲۰

افغانستان د لندن کنفرانس، "بیانیه،" ۱\۲٨\۲۰۱۰؛ NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰.     .54
د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۹.    .55

NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب، ۱\۴\۲۰۱۰.      .56
IJC،د سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰ او ۱\۴\۲۰۱۰.    .57

د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د IJC ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰ او ۱\۴\۲۰۱۰.    .58
د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ٨.    .59

ایساف، مطبوعاتي اعالمیه، "مشترک عملیات،" ۲\۱۳\۲۰۱۰.    .60
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت د OSD ځواب ۴\۱۲\۲۰۱۰.    .61

ایساف، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰.    .62
ایساف، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰.    .63

د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د IJC ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰، ۱\۴\۲۰۱۰.    .64
CSTC-A، "د زغملو د حساب کتاب،" ۴\۲۰۰۹، مخ ۱٨.    .65

د دفاع وزارت، "په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ،" ۱۰\۲۰۰۹، مخ ۲۷.    .66
د دفاع وزارت، "په افغانستان کې د امنیت او ثبات په لوري پرمختګ،" ۱۰\۲۰۰۹، مخ ۳۰.    .67
NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب، ۱\۴\۲۰۱۰ او ۴\۱\۲۰۱۰.     .68

د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۹.    .69
د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي" ۱\۲۱\۲۰۱۰، مخ ۱۰.    .70

د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ٨.    .71
NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰ او ۱\۴\۲۰۱۰.    .72
د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي" ۱\۲۱\۲۰۱۰، مخ ۲۴.    .73

ایساف، مطبوعاتي اعالمیه، "د افغانستان د هوایي پوهنتون د بنسټ ډبره کیښودل شوه،" ۴\۶\۲۰۱۰.    .74
ایساف، مطبوعاتي اعالمیه، "د افغان هلیکوپترو ځواک والوت،" ٤\٨\۲۰۱۰.    .75

NTM-A/CSTC-A، مطبوعاتي اعالمیه، "د افغانستان ملي اردو د هوایي قول اردو د سواد زده کړي پروګرام بریالیتوب،" ۴\۴\۲۰۱۰.    .76
NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰.    .77

د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د دفاع وزارت د OSD ځواب ۴\۱۲\۲۰۱۰.    .78
NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتني ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰.     .79
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NTM-A/CSTC-A، مطبوعاتي اعالمیه، "د رادیو ترمیمولو افغان سرتیري د خودکفایي په لور،" ۳\۱۰\۲۰۱۰؛ NTM-A/CSTC-A، مطبوعاتي اعالمیه، "افغانستان: د امید نښه،"    .84
 .۲۰۱۰\۲۷\۲

NTM-A/CSTC-A، مطبوعاتي اعالمیه، "د رادیو ترمیمولو افغان سرتیري د خودکفایي په لور،" ۳\۱۰\۲۰۱۰.    .85
ایساف، "روزنه، پانګونه دوامداره افغان پوځ جوړوي،" ۳\٨\۲۰۱۰.    .86
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NTM-A/CSTC-A، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱\۲۰۱۰ او ۱\۴\۲۰۱۰؛ د دفاع وزارت OSD، د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته ځواب، ۴\۱۲\۲۰۱۰؛ IJC، د سیګار د    .90
معلوماتو ارزونې ته ځواب، ۴\۱۹\۲۰۱۰.  
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- شمال، ختیځ او لویدیځ )IDEA-NEW( دي. 

یوناما، "د افغان رهبري د انتقال لپاره یوه ستراتیژي،" د کاي آیدې لیکنه، ۳\۶\۲۰۱۰، مخ ۱۹.   .357
د ملګرو ملتونو سرمنشي، "د افغانستان وضعیت او په نړیواله سوله او امنیت د هغې اغیزي،" ۳\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۵.    .358

د بهرنیو چارو وزارت، "د ولسوالۍ د پراختیا پروګرام په مالتړ کې د تفاهم د یادداښت د السلیک کولو په مهال د متحده ایاالتو سفیر کارل دبلیو ایکینبري څرګندونې" ۴\۱۰\۲۰۱۰.    .359
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د بهرنیو چارو وزارت، "د لومړنیو دولتي خدمتونو برابرولو لپاره د متحده ایاالتو - افغانستان موافقه،" ۴\۱۰\۲۰۱۰.    .360
د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي" ۱\۲۱\۲۰۱۰، مخ ۱۹.   .361
د بهرنیو چارو وزارت، "د افغانستان او پاکستان د سیمییز ثبات ستراتیژي" ۱\۲۱\۲۰۱۰، مخ ۱۹.   .362

USAID، د افغانستان د انرژي معلوماتو مرکز، "د بریښنا تولید او رسولو شمیرنې،" انالین وکتل شو ۳\۲۲\۲۰۱۰.   .363
ناټو، د ملکي-پوځي همکارۍ مرکز، ګڼه ۳\۱۰، "افغانستان: د انفراسټرکچر په برخه کې پراختیاوي،" ۲\۲۰۱۰، مخ ۲.    .364

ناټو، د ملکي-پوځي همکارۍ مرکز، ګڼه ۳\۱۰، "افغانستان: د انفراسټرکچر په برخه کې پراختیاوي،" ۲\۲۰۱۰، مخ ۲؛ د تاجک تلویزیون لومړی چینل، "افغانستان د بریښنا د کرښي جوړولو لپاره    .365
مشترکه پروژه پیل کړه،" ۲\۱۵\۲۰۱۰. 

نړیوال بانک، مطبوعاتي اعالمیه، "افغانستان، پاکستان د مرکزي اسیا لپاره  ناټو، د ملکي-پوځي همکارۍ مرکز، ګڼه ۳\۱۰، "افغانستان: د انفراسټرکچر په برخه کې پراختیاوي،" ۲\۲۰۱۰، مخ ۲؛    .366
د بریښنا د پروژي لپاره د مالتړ ژمنه وکړه،" ۵\٨\۲۰۰۹. 

ناټو، د ملکي-پوځي همکارۍ مرکز، ګڼه ۳\۱۰، "افغانستان: د انفراسټرکچر په برخه کې پراختیاوي،" ۲\۲۰۱۰، مخ ۲.    .367
اټو، د ملکي-پوځي همکارۍ مرکز، "د افغانستان کتنه،" ۲\۱۰\۲۰۱۰، مخ ۲؛ د صنعت او اقتصاد وزارت د ویاند څرګندونې، د افغانستان د طلوع تلویزیون لخوا راپور ورکړ شوي، ۲\٨\۲۰۱۰.    .368

د مالیې وزارت، IMF ته د پاملرنې لیک، ۳\۴\۲۰۰۹، مخ ۴.    .369
د اقتصاد او صنعت وزارت، "FLGE د پلټنې راپور: ۱۳٨۱ - ۱۳٨۶،" ۹\۳۰\۲۰۰۹، انالین وکتل شو ۳\۱۷\۲۰۱۰؛ د اقتصاد او صنعت وزارت، "FLGE د پلټنې راپور: ۱۳٨۱ - ۱۳٨۶، د    .370

مدیریت لیک،" ۹\۳۰\۲۰۰۹. 
 .i–iii ،۲ رییسه هییت ته د ولسمشر راپور او سپارښتنې: پروژه نمبر ۴۰۹۲۱،" ۳\۲۰۱۰، مخونه" ،ADB   .371

د بهرنیو چارو وزارت/په کابل کې د متحده ایاالتو سفارت، مطبوعاتي اعالمیه، "د کابل نړیوال هوایي ډګر د نوي راډار سیسټم افتتاح کړ،" ۲\۳\۲۰۱۰.   .372
IJC، مطبوعاتي اعالمیه، "افغانانو د کابل هوایي ډګر کنټرول ترالسه کړ،" ۳\۲۵\۲۰۱۰.   .373

IJC، مطبوعاتي اعالمیه، "د مزار شریف په هوایي ډګر کې نوي رن وي پرانیستل شوه،" ۳\۶\۲۰۱۰.   .374
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰.    .375
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰.    .376

یوناما، "د افغان رهبري د انتقال لپاره یوه ستراتیژي،" د کاي آیدې لخوا، ۳\۶\۲۰۱۰، مخ ۲۱.   .377
ناټو، د ملکي-پوځي اشتراک مرکز، د افغانستان کتنه، ۲\۱٨\۲۰۱۰، مخ ۳؛ آرزو تلویزیون افغانستان، متن، "د متحده ایاالتو استازي د افغانستان له شمالي ښار څخه لیدنه کوي چې قونصلیت    .378

پرانیزي،" ۲\۱۴\۲۰۱۰.  
ADB، د مرستي لنډیز نمبر ۱۶۱، "افغانستان: له حیرتان تر مزار شریف پورې د اورګاډي پروژه،" ۱۰\۶\۲۰۰۹.   .379

د بهرنیو چارو وزارت، "عامه دیپلوماسي: په نړۍ کې د متحده ایاالتو د مصروفیتونو غښتلي کول،" ۳\۲۰۱۰؛ د دفاع وزارت، "د ستراتیژیکو اړیکو په اړه راپور: دسمبر ۲۰۰۹،" ۲\۱۱\۲۰۱۰.    .380
د دفاع وزارت، "د ستراتیژیکو اړیکو په اړه راپور: دسمبر ۲۰۰۹،" ۲\۱۱\۲۰۱۰، مخ ۵؛ د بهرنیو چارو وزارت، "عامه دیپلوماسي: په نړۍ کې د متحده ایاالتو د مصروفیتونو غښتلي کول،"    .381

۳\۲۰۱۰، مخ ۱۶. 
DVIDS، "د جورجیا ملي ګارد غړي د رادیو ستیشن پرانیست چې د افغانستان خلکو ته د هغوی خپل غږ ورکړي،" ۲\۳\۲۰۱۰؛ DVIDS، "افغانان د سندرو، معلوماتو لیوال دي،"    .382

 .۲۰۱۰\۱۷\۲
DVIDS، لومړۍ کرښې، "پخوانی افغان جګړه مار اوس د رادیو خبرې خپرونې چلوري،" ۱۲\۲۰۰۹ - ۱\۲۰۱۰.    .383
یونیسکو، "د افغانستان د تعلیمي رادیو او تلویزیون د مالتړ په اړه د یونیسکو او د ایټالیا دولت موافقه،" ۲\۱۷\۲۰۱۰.   .384

د معارف وزارت، "زموږ مهمې ننګونې،" ۱\۱۳\۲۰۱۰.    .385
نړیوال بانک، "افغانستان: د هیواد کتنه،" ۲\۲۰۱۰، مخ ۱، انالین وکتل شو ۳\۱۷\۲۰۱۰.    .386

د معارف وزارت، "زموږ مهمې ننګونې،" ۱\۱۳\۲۰۱۰.    .387
CSO، "د ملي خطر او وړتیا لرلو ارزونه ۲۰۰۷\۲۰۰٨،" مخ ۱۳، انالین وکتل شو ۳\۱۷\۲۰۱۰.    .388

د معارف وزارت، "زموږ مهمې ننګونې،" ۱\۱۳\۲۰۱۰.   .389
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، د ولسمشر دفتر، "په مارجه او نادعلی ولسوالیو کې ښوونځي او سیمییزه ادارې دفترونه بیرته پرانیستل شول،" ۲\۲۴\۲۰۱۰.   .390

USAID د عمومي پلټونکي دفتر، "د USAID/افغانستان لخوا د ښوونکو لپاره د زده کړي د مالتړ سیسټمونو جوړولو پروژې پلټنه،" راپور نمبر P-006-10-306-5، د ۱\۲۹\۲۰۱۰، مخ ۱.    .391
د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰.    .392

ملګري ملتونه، د بشري چارو د انسجام لپاره دفتر، IRIN، مطبوعاتي اعالمیه، "افغانستان: جګړي په هلمند کې د پولیو واکسین کول ځنډوي، " ۲\۱۵\۲۰۱۰.    .393
ملګري ملتونه، مطبوعاتي اعالمیه، "نیژدي ٨ ملیونه افغان ماشومان به د ملګرو ملتونو د پولیو واکسین پروګرام څخه ګټه واخلي،" ۳\۱۵\۲۰۱۰.   .394

CSO، "د ملي خطر او وړتیا لرلو ارزونه ۲۰۰۷\۲۰۰٨،" مخ ۱۶، انالین وکتل شو ۳\۱۷\۲۰۱۰.    .395
ملګري ملتونه، مطبوعاتي اعالمیه، "نیژدي ٨ ملیونه افغان ماشومان به د ملګرو ملتونو د پولیو واکسین پروګرام څخه ګټه واخلي،" ۳\۱۵\۲۰۱۰.   .396

ملګري ملتونه، مطبوعاتي اعالمیه، "نیژدي ٨ ملیونه افغان ماشومان به د ملګرو ملتونو د پولیو واکسین پروګرام څخه ګټه واخلي،" ۳\۱۵\۲۰۱۰. د بهرنیو چارو وزارت، د سیګار د معلوماتو    .397
پوښتنې ته ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰. 
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د سیګار د معلوماتو پوښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰.    .400

ناټو، ملکي-پوځي اشتراک مرکز، "افغانستان کتنه،" ۳\۳\۲۰۱۰، مخ ۴.   .401
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د GAVI تړون، د مرستندویانو پاڼه، انالین وکتل شو ۴\۹\۲۰۱۰.    .404
د سیګار د معلوماتو پوښتني ته د بهرنیو چارو د وزارت ځواب، ۴\۶\۲۰۱۰.    .405
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د عامې روغتیا وزارت، "د افغانستان د عامي روغتیا د ملي ټولنې تاسیس شو،" ۲\۲۴\۲۰۱۰.    .409
BBC هوا حاالت، "د هیواد پیژندنه: افغانستان،" ۳\۱۵\۲۰۱۰، انالین وکتل شو ۳\۲۳\۲۰۱۰.    .410
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FAO/GIEWS، "د هیواد لنډه پیژنده: افغانستان،" ۴\۱\۲۰۱۰.   .414
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د سرپاڼې انځورونه )د بره چپ نه ښي لور ته(: 

يو افغان خپله سودا په کندهار کې د خرڅالو لپاره برابروي.  
)انځور د کوري سمیتهـ، د "افغانستان ته باید ولې پاملرنه 

وکړو" د ناټو په مرسته د انځورونو د مقابلې برخه(

تر ٦٠٠ زياتو مېرمنو د ۲۰۰٩ د مارچ په ٨مه د مېرمنو 
د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ګډون وکړ، چې د فراه د 
والي لخوا د والیت په مقام کې جوړه شوې وه. )د متحده 

ایاالتو د هوایي ځواک انځور، تراسي ډیمارکو(

د افغانستان د ملي پوځي اکاډمۍ فارغين د ۲۰۱۰ د ټولګي 
لپاره خوښي ښیي. د ملي اردو لخوا ۲۱۲ نویو بریدمنانو د 

افغانستان د ولسمشر حامد کرزي څخه د فراغت شهادتنامې 
ترالسه کړې.  دا اکادمي په ویسټ پواینټ کې د متحده 

ایاالتو د اکادمۍ په موډول جوړه شوې ده.  )د متحده ایاالتو 
د هوایي ځواک انځور، سارا براون(

افغان کروندګر په خپلو پټیو کې د پسرلي د نویو کرل 
شویو بوټو د غټېدو لپاره ځاى جوړوي. سږکال ژمي کې د 
وچکالۍ د ډار له امله افغانانو په دې پسرلي کې نورمال ته 

نږدې تولیداتو ته هرکلى ووایه. )د برتانیې د دفاع د وزارت 
شوی انځور، تورن پاول سمیت( راټولې  لپاره  نمانځلو  د  کال  نوې  د   ۲۰۱۰ مارچ   ۲۱ په  کې  جومات  تاریخي  په  شریف  مزار  د  میرمنې  افغانې 

د  طالب،  ابی  ابن  علي  چې  وایي  روایتونه  دي.  شوي  کیندل  باندې  کاشي  یي  پیروزه  په  آیتونه  شریف  قران  د  دي. 
انځور(  AP )د  دی.  دلته خښ  او زوم،  وراره  وسلم(  آله  و  علیه  اهلل  محمد )صلی  حضرت 
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