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 ۰۳/۰۳/۳۳۰۰                 دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 

 به افغانستان: میلیاردها سرمایه گزاری بدون باالبینی کمک ها
 

 ۳۲/۰۳/۳۳۰۰ مؤرخ ،آنالین شپیگل

 « Frank Patalongفرانک پاتالونگ » نویسنده: 

 

 
 

 را می گیرد: نظارت یک وظیفٔه سنگین استداریعسکر امرکائی امنیت پهره 

 

دوام مگر کمک های اعمار   ،گردد میشروع در سال آینده باز گشت همه نیروهای بین المللی از افغانستان 

آن تا حال اردوی امریکا نظارت داشت.  که در مورد استفادٔه مناسب ازاست  ی: این میلیاردها دالردار است

 گیرد.نی اطمینان حاصل است که مبالغ متنابه آینده به جیب های غلط جا

 

به بعد باید کنترول در  ۳۳۰۲که چطور از  ،در اضالع متحدٔه امریکا پریشانی از این لحاظ بیشتر می گردد

برای افغانستان تضمین گردد. تا حال عموما ً مورد مصارف مناسب پولهای کمک و کمک های اعمار 

. با شروع خروج کند تأمین می ،ن مامورکنترول را توسط منابع دولتی یا کنترول کنندگا ،اردوی امریکا

  کماین موضوع هنوز بیشتر مشکل گردیده و صرف در بعضی مناطق  ، ۳۳۰۲نیروهای بین المللی در سال 

 امکان پذیر خواهد بود.

 

در نزد بسیاری از مشاهدین طعنه های بی پرده بروز می ضمنا ً ،در مورد سؤال تضمین آیندٔه چنین کنترولها

چنین نقل قول  ،Claire McCaskillمیرمن  ،از سناتور دیموکرات امریکا "پـُست واشنگتن" یکشنبهکند. بروز 

 .نمی گردید" مبه سراسیمگی دچار می شدم اگر در ین مورد بد بختیی عاید حالمن " ،کرد

 

ش می رساند. با ـتـبه اصل حقیق ،موضوع بدبختی را که هرچه بیشتر عرض وجود می کند ،رسوب تلخ

به آنچه را  ،به بعد اضالع متحدٔه امریکا این امکان را از دست می دهد ۳۳۰۲نیروها از سال خروج 

های کمکی و تان با کمک های گستردٔه جاری پولد که در قسمت های وسیع افغانسنصورت مستقیم کنترول کن

گرچه  ،کنددر قسمت کمک های اروپائی نیز صدق می عین موضوع  پرنسیپدر  اعمار واقع می شود.

پولهای آلمان بیشتر در مناطق به مصرف می رسد که کمتر با مشکل معیار آن قلیلتر باشد: به طور مثال 

مواجه بوده نسبت به تاحال که از طرف امریکائی ها کنترول می گردید. کمک های آلمان بآلخره مجموع 
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 ملیون یورو را در سال تشکیل می دهد. ۲۶۳

 

 Special Inspector General for Afghanیک راپور  ،بزرگ است تا چه اندازه پروبلم از دست دادن کنترول
Reconstruction جنرال سپکتور ( خالصه  ،برای باز سازی افغانستان امریکاSIGAR :مستند می سازد )

بل دسترسی به بعد برای کنترول کنندگان امریکائی دیگر قا ۳۳۰۲٪ کشور به این اساس از  ۰۳سرجمع 

( No-go در این مناطق ممنوعه ) مناطق ـ امریکاتحت حمایت کمپنی تعمیراتی  ۰۱نمی باشد. تنها برای 

 دارد.جریان  ،ساالنه بیش از یک میلیارد دالر در سال

 

در جیب های غلط جای خواهد گرفت. اکثر متخصصین مطمئناً  به این عقیده اند که قسمت اعظم این پولها 

سال ـ همچنان در  کلی نظارتیک زیرا ـ خالف  ،دیگر در واقعیت خالف توقوع خواهد بودهمه اجرآت 

٪ همه پولهای کمکی برای افغانستن  ۱۳های اخیر هیچگاه طور دیگر نبوده است. با تخمینات همه جانبه الی 

 غیب می گردد.  ،در کانال های تاریک

 

ی را در بر نمی گیرد.  "سیگار" که ادارٔه نظارت همٔه دولتی و زیربنائ ،این صرف پروژه های کالن نظامی

میلیارد  ۱۶ ،٪ ۲۳هیچ حدس نمی زند که با سرجمع  ،این سرمایه گذاری ها را عهده دار تعیین شده است

 .است شده واقع چه ،های امورملکی به مصرف رسیده است که تاحال در پروژهدالر 

 

 مشکل عمده: پارتنر های فسادپیشه و محرم راز

توفیق  ، ۳۳۰۳قسمت عمدٔه چنین مدارک اقال ً به طالبان نمی رسد که به آنها طبق یک راپور ایساف از سال 

میلیار  ۲ تخمیندست داده است چندین صد ملیون دالر را درسال از کمک ها رهزنی کنند. ولی این در برابر

 .جلوه می کند کمرنگ خیلی ،مان از کشور خارج گردیدهدر عین ز و  دالر که از پولهای کمک دزدیده شده

قالبی تاپه می زنند که عاملین آن  مربوط اطالعات را به حیث خبار در صفحات اطالعات "سیگار" چنین ا

 منابع خود شان قلمداد می گردد.

 

ـ در جیبهای در خود کشوربرخالف "کوت کالن آن" پولها )ماهی های از آب گرفته شده( اقال ً در قدم اول 

جای دارد. در لیست استفاد کنندگان قلبچالن دایما ًکمپنی های  ،مفسد و معامله داران چاالک مامورین

 ادارات شامل اند. خدمت گران اردو و ،امریکائی

 

این راپور  ماهٔه اخیر "سیگار" ناآرامی قابل توجه را به راه انداخت. ۲چندی قبل در ماه جوالی  راپور 

با آنکه با طالبان و دیگر  ،کمپنی نام برد که از منابع امریکائی از دارائی کمک های اعمار ۲۰ضمنا ً از 

رد ا. وزارت های مربوط در همه قضایا موبودند کرده اخذ را فرمایشاتی ،گروه های شورشی ارتباط داشتند

  برای فسخ قرارداد کافی ندانستند.ثبوت را 

 

میلیارد دالر را برای پروژه های اعمار به سمت  ۳۰اضالع متحدٔه امریکا سرجمع  ۳۳۳۰تنها در سال 

 تاریک و خجالت آور بود. افغانستان انتقال داده اند. هر موجودی استفاده از پول تا حال
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 مکتوب سرگشادٔه سوپکوس: یک سند مایوس کننده

 
 

 : آنچه از نظارت باقی می ماند۳۳۰۲پیشگوئی سال 
US Army Geospatial Center / Esri/ USGS/ NOAA 

 

 Chuck ،وزیر دفاع امریکا از در یک نوشتٔه سرگشاده ،John F. Sopko ، "آمرـ سیگار" اکتوبر ۰۳در 

Hagel،  وزیر خارجه، John Kerry  و بهUSAID-Chef Rajiv Shah, سیگار چطور در  ،معلومات می خواهد

به بعد هنوز در  ۳۳۰۲را باید تکافو نماید. در حال حاضر سیگار تصمیم دارد از  آینده وظایف نظارت خود

 راه داشته باشد. نهایتا ً٪ ساحٔه افغانستان  ۳۰تخمین 

 

 انه"سوپکو در مکتوب سرگشاده اش: از طرف وزارت خارج به ما اطالع داده شد که این پیشگوئی خوشبین

 ورتیکه وضع امنی بهبود حاصل نکرده باشد."از همه بیشتر در ص ،بوده می تواند

 

به حیث یک راه حل ممکن برای ولی از یک بهبود در حال حاضر هیچکس مطمئن نیست. آنچه تا حال 

 امیدوار کننده نیست: ،پروبلم کنترول در نظر گرفته می شود

 

 و ادارات کمک های انکشافی   هوزارت خارج ،وزارت دفاعUSAID،  انتظار از "سب

پروژه که  ،را نظارت کنند" انفرادی کانترکترهای سب"کانترکترهای انفرادی" می برند تا دیگر

 ساختمانی را در افغانستان عملی نمایند; های
 یک بند آب و غیره.( باید با  ،سرکهای فاصلٔه دور ،پیشرف پروژه های بزرگتر)قشله های پولیس

 شوند; فوتوهای ستالیت ها نظارت
  افغانستان باید مؤظف گردد تا نظارت مواد مورد ضرورت را به دوش داشته باشد;حکومت 
 USAID پیشرفتهای کارهای ساختمانی را  ،در نظر دارد همچنان کمک همشهریان را فعال سازد

 ."Crowd Sourcing"به اطالع برسانند. آغاز یک منبع بشری  مستند سازی کرده
 

" از سالها به سب کانترکتر انفرادی""افشأ یک قسم" است. به گوش می رسد ولی بآلخره  خوشآیند اریاین بس

سب "شناخته می شوند. این ها را توسط دیگر  دزدی پولهای کمکاین سو به حیث مشکل کالن در 

اوت نظارت کردن کاریست غیر معقول. فوتوهای ستالیت توضیحات کافی نداشته و قابل قض ها"کانترکتر

منابع همکار غیر قابل در صورتیکه  ،یک ریسک است برای تمویل کننده Crowd-Sourcingنمی باشند. 

 پایان  در صورتیکه مورد اطمینان نباشند. اعتماد باشند ـ و یک خطر حیاتی برای چنین منابع
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