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   ٣٢٠٠٩/٢/١: نېټه                                                          جابی وېريک ، او جيفری سميت:  راپورتران :ليکوال 
واشنګټن پوسټ ورځپاڼه: منبع   

  نثار احمد صمد: ژباړن 
 

!ښايی ورکي سوي امريکايی وسلې به طالبانو ته ځی   
  

نګريس مؤظف کړی او هغه دا اخطار ورکوی چی ښايی څه وسلې مخکی ال د هغه تصفيوی حساب کتاب له مخی چی کا
د طالبانو تر السونو رسېدلي وی ، اوس داسی ښکاری چی په افغانستان کی په لسګونو زره مشين ګنونه او نوری ناريه 

  . وسلې غال سوي دي ، دا ځکه چی امريکايی مامورينو د هغوی څرک نه دی معلوم کړی 
 ميله سپکو وسلو د درېيمی برخی ٢۴٢٠٠٠ابی دفتر حساب کتاب دا څرک لګولی چی د هغه څه باندی د حکومت د احتس

د موجودۍ ليستونه هيڅ کنټرول سوي نه دي چی امريکا د افغانستان ځواکونو ته وړيا ورکړي دي ، يعنی هغه وسله 
شين ګنونه ، راکټونه او د هغه توغونکي ثقيل مشين ګنونه ، هاوانونه ، سپک م » ۴٧اې کې ـ « تونونه چی په زرګونو 

  . پکښی شامل دي 
 اضافی وسلې ١٣۵٠٠٠راپور وايی چی په دې باره کی هم کوم اعتباری ثبت يا راجسټر نسته چی دا وښًيی چی هغه 

 ٢٠٠٨ او ٢٠٠۴راپور زياتوی چی ډيری هغه وسلې چی د . چی د ناټو نورو هېوادو وړيا ورکړي دي ، څه سوې 
منځ ورسپارل سوي ، د هغه افغان اردو لخوا په ډيپو ګانو کی خوندی سوي چی د تښتېدو ، غال او ناقصو کلونو تر 

  . امنيتی سيسټمونو څخه ډکه سابقه لری او دروازې يی هم د لرګو څخه جوړي سوي او قفل ور اچول کيږی 
  

 هغو خورا حساسو تجهيزاتو باندی هم د حکومت احتسابی دفتر دا هم معلومه کړې چی دغه بی دسپلينه کنټرول حتی پر
مشتمل دی لکه د شپې لخوا ليدونکی عينکی چی د افغانستان په زيږو ځمکنيو عوارضو کی يی امريکايی پوځيانو ته د 

د حکومتی احتساب کتاب د څانګی دا راپور چی . طالبانو پر ضد په جنګ کی يو پرېکنده برالسی توب ور بخښلی دی 
منصفه هًيت ته وسپارل سی ، وايی چی د حسابدارۍ اساسی طريقې لکه د پرله پسې نمبرونو ثبتول ښايی نن د کانګريس 

د . سره مخامخ کړي دي » د غال يا ورکي د جدی خطر « هيڅ درج سوي نه دي چی دې کار د وسلو په مليونونو ډالره 
  . دې راپور يوه کاپی واشنګټن پوسټ هم تر السه کړې ده 

  
النو مخکی له دې چی دا راپور رسمأ خپور سی ، پر پنتاګون د هغه د وضاحت په خاطر فشار اچولی د ولسی جرګې وکي

د ماساچوسيټ ديموکرات نماينده جورج ټايرنی وويل چی دغه بی وسۍ يا ناکامۍ ښايی خبره دې حد ته ورسوی . دی 
کايی ماليه ورکونکو په روپيو رانيول چی امريکايی پوځيان د ښورښيانو لخوا په هغو وسلو سره وژل کيږی چی د امري

هو ، دا هغه خطر دی چی موږ په افغانستان کی د زرګونو « ټايرنی په يوه ليکل سوې وينا کی وويل چی . سوي دي 
د دفاع د وزارت ويندوی پر دغه پروني راپور باندی کومه » . تهيه کړو وسلو د نه ثبتولو له امله ورسره مخامخ يو 

  . ده کړې عاجله تبصره نه 
  

. دغه ستونزی چی نن په افغانستان کی پيدا سوي ، دوه کاله مخکی په عراق کی د کټ مټ احتساب د کشفولو هنداره ده 
اې کې ـ  « ١٩٠٠٠٠ په جوالی کی د حکومت د احتسابی شعبې د څرګندَونی له مخی د لږ تر لږه ٢٠٠٧ځکه هلته هم د 

دا رقم د ټولو هغو کوچنيو وسلو څه .  ليږلی وې ، هيڅ درک معلوم نه سو مشين ګنونو او تفنګچو چی امريکا ور » ۴٧
  .  کی عراق ته د محلی ځواکونو  د استعمال لپاره ورليږل سوي وو ٢٠٠۵ او ٢٠٠۴ سلنه کيږی چی په ٣٠نا څه 

رار او څارلو د حکومت د احتساب دفتر وويل چی امريکا په هغه هېواد کی هم د بهتر حساب کتاب د معيارونو په استق
پی کی ( د اتوماتيکو تفنګچو په شمول ځينی وسلې بااالخره د کردستان د کارګر ګوند » ګالک « د . کی ناکامه سوې وه 

السونو ته ورسېدل چی زياتره د هېواد په شمال کی ځای پر ځای دي چی ترکيې ، امريکې او اروپايی اتحاديې د ) کی 
 کی پنتاګون ته دا شکايت وکړ چی د عراق څخه ٢٠٠٧ او ٢٠٠۶ترکيې په . تروريسټی ډلی ټاپه هم پر وهلې ده 

  . منحرفی سوي وسلې زموږ د پولو په دننه کی د جنايتونو او وژنو لپاره استعماليږی 
  

د افغانستان د راپور په ارتباط د حکومت د حساب کتاب د څانګی يو ټيم په تير اګسټ کی دغه هېواد ته سفر وکړ او د 
ال بيلو ورکو سوو وسلو د څرک معلومولو هڅی يی شروع کړې چی دغه جګړه ځپلي هېواد ته په څه باندی هغو بې

راپور وايی چی څارونکو مامورينو دا معلومه کړه چی د موجودی کولو څارنه په . څلورو کالو کی ورکول سوي دي 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

افغانستان کی نه ده تر سره سوې او يو علت يی دا دی چی هلته د الزمو پرسونلو کمًی و ، او بل دا چی د پنتاګون هيڅ 
ای نه سی چی د افغان پوځ لپاره ډاډه کېد« راپور زياتوی چی د دې په نتيجه کی امريکايی مامورين . راهنمايی نه وه 

  » . ورکړل سوي وسلې دې نوموړي پوځ ته رسېدلي وی 
حکومتی احتسابی دفتر څرګنده کړه چی د امريکا هغو پوځی ټيمونو په تير جون کی يعنی له دې نه لږ څه وروسته چی 

  . دغه څارونکي راورسېدل ، د دې ستونزو د کنټرولولو هڅی پيل کړې 
  

د پنتاګون يو بېل راپور  افغانستان ته د بسپنه سوو وسلو د ډيپوګانو د زيانمنېدلو ډېر توضيحات برابر کړي په اکتوبر کی 
په هغه کی ويل سوي چی امريکا او د هغه متحدو ځواکونو په افغانستان کی خپله هغه پالنه او سرپرستی په باک نه . وو 

 بليونه ډالريزه کومک الندی  ورسپارل ١١٫٧ ځواکونو ته تر وه راوړې چی د هغې له مخی ډاډ من سوی وای چی افغان
او په ځاګړې » په حساب کتاب کی راوړل سوي ، کنټرول سوي او په طبيعی ډول ساتل سوي وای « سوي وسلې بايد 

  . توګه يی د دې وسلو د مسلسلو نمبرونو په ثبتولو کی  چی  وروسته  به يی هغه  پسی اداره کول ، غفلت کړی دی  
  

د پلټونکي جنرال دا راپور چی د دفاع وزير رابرټ ګيټس او د ټولو قواوو لوی درستيز مايکل ميولن توظيف کړی و ، د 
امريکا پر مرکزی قوماندانۍ باندی پړه اچوی چی افغانستان  ته د ليږل سوو وسلو  د اداره کولو د بهترو معيارونو په 

  . جوړولو کی ناکامه راغلې ده 
دا راز د امريکې تر مشرۍ الندی هغه واحد باندی هم انتقاد کوی چی د افغان پوليسو او اردو د روزنی دا راپور هم

  .متصدی دی او په دې کی پاتی راغلی چی روزونکو ټيمونو او ښوونکو ته يی بهتری الرښوونی کړی وای 
 ډالرو بهرني پوځی خرڅالو پروګرام  بليونو۴٫٧راپور  زياتوی چی هغه سيمه ييز امريکايی دفتر چی افغانستان ته د 

څاری ، هم خورا کوچنی دی او د هغه پرسونل کافی نظم ، مهارت او تجربه نه لری تر څو دا يی کنټرول کړی وای چی 
صرف نهو کسانو چی يو جګړن يی مشر و ، د هغه پروګرام د څارنی . اړونده وسلې خو به بلی خوا ته نه وی تللی 

 کسيزه ټيم چی يو تورن ٧٧ بليونه ډالره خرڅ کړل په مقايسه د هغه ١٫٧ کی يی څه باندی ٢٠٠٧مسؤليت درلود چی په 
 سلنه لږ پيسې ۶٠جنرال يی رهبری کوی او په سعودی عربستان کی کټ مټ پروګرام څاری چی تر دې ځای يی 

  . خرڅی کړی دي 
  

سلو د خرڅالو تجربه نه لری ، يعنی هغسی حالت په افغانستان کی د دغو نهو افسرانو څخه يو يی ال هم په بهر کی د و
د امريکايی پوځ هڅی ته په ستراتيژيکی « چی دا راپور يی د افغان وسلوالو ځواکونو د بشپړ مهذب کولو په خاطر 

  . نيمګړی بولی » اهميت ور بخښلو کی 
  

ر مهال دا مشاهده کړه چی د امريکا  په اپريل کی هلته د خپلو کتنو پ٢٠٠٨ په اکتوبر او د ٢٠٠٧د پنتاګون پلټونکو د 
لخوا د څارنی بشپړ نشتوالي ځکه يوه خال يا فاصله ايجاد کړې چی افغان امنيتی ځواکونو دا ظرفيت او استعداد ال هم نه 

حتی ئ د افغان پوځ د لوژستيک مشر هغوی ته وويل چی د. دی ښودلی چی د پوځی تجهيزاتو دا بهير اداره کړای سی 
دی خبر چی کله به اکماالت رارسېدل نو څه ډول وسلې به پکښی شاملی وې ، يا دا چی هغه به چا راليږلې په دې هم نه 

 .  
  

د دفاعی استخباراتو مرستالی او لويی امنيتی ماموری ايلن مک کارتی د پنتاګون د دې راپور په ځواب کی رسمأ ومنل 
 ، ورانکاری ، ځانی کول ، او غلط استعمال په ټوله نړۍ کی غال« چی په افغانستان کی به د وسلو او چاودېدونکو موادو 

دې دا هم ومنل چی د امريکا مرکزی قومانداني » . د پرسونلو او تأسيساتو ساتنه او امنيت د ستر خطر سره مخامخ کړی 
  پای. بايد دغی ستونزی ته تر هر څه لومړيتوب ورکړی 


