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مصرف مقدار کمترین  ر:ملیون ها دال یک نمونه سوء مصرف

  دالر  51359دالر و زیادترین  1889ترمیم وسایط اردوی ملی 

یادداشت ترجمه: اگر راپور های حمالت گروپ های طالبان پرورده شده، تمویل شده اکماالت شده و هدایت شده توسط 
و تصاحب اراضی  در افغانستان تلفات عسکری و ملکی پاکستان زیر نام های طالبان و داعش وغیره مالحظه شود و 

بین المللی)در اینجا بحث اندازه کافی و نا کافی کمک ها با وجود مصارف  دیده شود همیشه سوال پیدا میشود که چرا 
الیل عمده و اصلی د. اردوی ملی ، پلیس ملی یا دیگر ارگان های دولتی توانائی مقاومت و عملیات ندارندنیست( 

 زیادی وجود دارد و اما یکی از دالیل سوء مصرف، سوء تخصیص و البته سوء استفاده بین المللی و محلی میباشد.

خدمت خوانندگان محترم ویب سایت وزین  ء مصرف سوء و سوء استفاده ها است کهترجمه ذیل نمونه یکی از این سو 
 افغان جرمن آنالین تقدیم میگردد:

 https://www.sigar.ml/pdf/audits/sigar-6-49-AR.pdf 

نتیجه یک تفتیش مالی در مورد قرار داد پروگرام حفظ و مراقبه وسایل تخنیکی را نشر کرد. این   موسسه سیگار
ده بود که به اردوی ملی افغانستان این ظرفیت پروگرام که برای حفظ و مراقبت وسایط اردوی ملی افغانستان تنظیم ش

 را بدهد که یک پروگرام ملی حفظ و مراقبت وسایط را در داخل ارگان های اردوی ملی انکشاف بدهد.

 خالصه نتیجه تفتیش مالی قرار داد :

ملیون دالر تخمین شده بود ، در اثر تغیرات  182ساله که در آغاز در حدود  5قرار داد 
 ملیون دالر ارتقا داده شده است. 423قرارداد به وارده در 

افغانستان  بنام خدمات مکمل حمایوی ،ناکامی کمپنی قراردادی                             
Afghanistan Integrated Support Services JV (AISS) انجام دادن حتی ابتدائی  در

و عدم اقدامات وزارت دفاع امریکا در رفع این نقصانات این ، ترین ضروریات و اهداف این پروگرام 
کار های انجام این کمپنی را مجبور میساخت پول قرار داد در نتیجه این نقصانات،  قرارداد که باید 

پول مالیه پرداخته شده توسط مردم  بلکه، ، نه تنها اینکه آن کار نشده است ناشده را مسترد نماید
امروز برای انجام ضرورت حفظ و مراقبه به قرار داد و گذشته از آن ضایع شد،  در این موردامریکا 

سال آینده به قیمت زیاده تراز یک ملیارد  5دیگری ضرورت شده است که بر اساس تخمین در جریان 
 دالر تمام خواهد شد.
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         افغانستاناین قرار داد اصالً بر اساس این فرضیه قومندانی مشترک امنیت انتقالی            
Combined Security Command Afghanistan  نظیم شده بود که اردوی ملی افغانستان ت

ی واین ظرفیت را دارد که در وقت ضرورت قطعات اشتبنی ذخیره وسایط را تهیه کرده میتواند و ارد
ه در حالتی شده ملی افغانستان ظرفیت انجام وظایف حفظ مراقبه در درجات باال را دارد. این فرضی

 وجود نداشت.  در اردوی ملی افغانستان  بودکه شواهد زیادی وجود داشت این نوع ظرفیت

اعالن  Combined Security Command Afghanistan  قومندانی مشترک امنیت انتقالی افغانستان
آنکه معلومات  داوطلبی را برای قطعات اشتبنی ذخیره وسایط اردوی ملی افغانستان را اعالم کرد بدون

قطعات اشتبنی ذخیره را ضرورت دارند و کدام قطعات اشتبنی ذخیره قبالً  دردست داشته باشند که کدام
 در گدام ها موجود است.

سیستم سنجش پیشرفت کار این قرار داد نتوانسته بود که به درستی درجه پیشرفت کار این قرار داد را 
 بسنجد.

 Afghanistan Integrated Support Services JV ستانکمپنی خدمات مکمل حمایوی افغان

(AISS) 113 .بار اخطاریه برای انجام ندادن کار بر اساس ضروریات مقرره گرفته بود 

موسسه سیگار کشف کرد گه در چندین موقع برای وزارت دفاع امریکا این موقع مساعد شده بود که 
اده نشده و یا کار های غیر قابل قبول را مسترد از کمپنی متذکره بخواهد که پول کار های انجام د
 نماید؛ اما وزارت دفاع امریکا این کار را نکرد.

وزارت دفاع امریکا چندین بار به صورت متواتر به کمپنی خدمات مکمل حمایوی 
اگر اخطاریه صادر کرد که  Afghanistan Integrated Support Services JV (AISS) افغانستان

قرارداد منسوخ خواهد شد ناکامی هایش را بر اساس ضروریات قرار داد جبران نکند،  کمپنی مذکور
 مگر هیچ عملی در مورد منسوخ کردن قرارداد صورت نگرفت.

 Afghanistan Integrated Support Services پرداخت به کمپنی خدمات مکمل حمایوی افغانستان

JV (AISS) انجام داده  تعداد وسایط اردوی ملی افغانستانساس برای انجام خدمات ترمیمات وسایط برا
 شده اند. تعداد وسایطی که ترمیمشده است، نه بر اساس 

 Afghanistan Integrated تعداد وسایطی که برای ترمیم به کمپنی خدمات مکمل حمایوی افغانستان

Support Services JV (AISS) در  82به  2012در سال  3072ین تعداد یادترآورده شده بود از ز
 تقلیل یافته بود. 2015سال 

 Afghanistan Integrated Support کمپنی خدمات مکمل حمایوی افغانستان پرداخت پول به

Services JV (AISS) نه تعداد وسایطی که واقعاً  گرفته بر اساس تعداد وسایط اردوی ملی صورت
دالر هر واسطه تا به  1889حد اقل وسط اترمیم شده بود که در نتیجه قیمت ترمیم این وسایط از 

 دالر حد اکثر این وسایط تمام شده است. 51395

اردوی ملی افغانستان هنوز هم از موجودیت خالیگاه های آماده بودن وسایط، قبولیت مسئولیت، اداره 
ن رنج میبرد و ایقطعات اشتبین و اضافی حفظ و مراقبت و یک چینل مطمئن و منظم خریداری و تهیه 

 اردوی ملی افغانستان در احظارات و انجام عملیات عسکری تأثیر میگذارد.  خالیگاه ها بر ظرفیت

نواقص وزارت دفاع امریکا در نظارت در مورد عملیات قراردادی این قرارداد آنقدر خراب بود که 
عدی برا ی اگر در ارتباط قرارداد آینده حفظ و مراقبت به این نقص برخورد جدی نشود، کوشش های ب

انکشاف هر چه بیشتر قوای عسکری افغانستان در ساحه ای حفظ و مراقبت وسایط و  یک چینل 
   مطمئن و منظم خریداری و تهیه را تضعیف خواهد کرد.
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