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 ۳۰/۱۰/۲۰۲۱                                                                                     فريدون آژند  

 ری در افغانستان الهای میلیارد دبرداری »سیگار« از اختالس  پرده
 
 

حیف و میل نمیشد، افغانستان به این روزگار  شما چه فکر می کنید، آیا اگر سرمایه های هنگفت کمک های جهانی 

 می افتید؟
 : این راپور سیگار است که خواندن آن را برای هر هموطن ضروری میدانم

 
سال گذشته است. اما رقم واقعی این   ۲۰در افغانستان در  دالرمیلیارد  ۸۲۵آمار رسمی دولت آمریکا حاکی از هزینه 

است. در این بین ،  دالرامور بازسازی افغانستان )سیگار( بیش از دو تریلیون  هزینه به باور اداره ویژه بازرسی در

گرفت. به در این کشور صرف بازسازی شده است که کمترین نظارت بر آن صورت می دالرمیلیارد  ۱۴۵حدود 

 .ای را برای نظارت بر هزینه این مبلغ پول ایجاد کردهمین دلیل، دولت آمریکا اداره بازرسی ویژه
اما »سیگار« با نظارت بر عملکرد دولت افغانستان در بازسازی این کشور و همچنین فعالیت پیمانکاران، متوجه 

هایی که در افغانستان انجام شده کاربردی نبوده و تعدادی از این  های بزرگ شده است. برخی از پروژهاختالس

 .ها اصال وجود خارجی نداشته استپروژه
ها های امنیتی، بخشی از گزارش اختالسدلیل نگرانیآمریکا از سیگار درخواست کرده است که بهوزارت خارجه 

ها از این کشور، منتشر نکند و افشای آن را به زمانی دیگر خصوص در روند تخلیه افغان در افغانستان را فعال، به

ها اختالس صورت گرفته را منتشر  در آن هایی که ترین پروژهموکول کند. با این حال، سیگار ده مورد از بزرگ

 .کرده است
 سنجی سوخت  تامین برق حرارتی بدون امکان

خیل« کابل ساخته شد. این کارخانه صرفا به  ، یک کارخانه بزرگ تولید برق حرارتی در منطقه »تره۲۰۰۷در سال 

عنوان پشتیبان استفاده  ن کارخانه به این دلیل ساخته شده بود که اگر برق وارداتی ازبکستان دچار مشکل شود، از ای

گازوییل مصرف  دالرمیلیون  ۲۴۵هزینه داشت و ساالنه حدود  دالرمیلیون  ۳۳۵شود. این کارخانه در مجموع حدود 

گونه منبع تولید گازوییل نداشت و باید آن را از خارج از  کرد . اما مشکل اساسی این بود که افغانستان هیچمی

دلیل ناتوانی دولت افغانستان در تامین سوخت  دهد که به داد. گزارش سیگار نشان میون انتقال میافغانستان با کامی

 .درصد از ظرفیت این کارخانه استفاده شده است ۲.۲این کارخانه، فقط 
 هایی که به قیمت آهن قراضه فروخته شدند هواپیما

، قرارداد  ۲۰۰۸های باری نیاز داشت. در سال هواپیما بنا بر اعالم سیگار، دولت افغانستان برای ارتش این کشور به

های با باند  ها برای فرود و برخاستن از فرودگاهاز کشور ایتالیا به امضا رسید. این هواپیما G222 هایخرید هواپیما

ر افغانستان بود. اما این هواپیماها عمال د دالرمیلیون  ۵۴۹هموار تهیه شده بود. مجموع رقم این قرارداد حدود نا

ها به قیمت هر  فروند از این هواپیما ۱۶گیر شدند. شش سال بعد، استفاده نشدند و خیلی زود در فرودگاه کابل زمین

 .عنوان آهن قراضه به فروش رفتندبه  دالرهزار   ۴۰فروند 
 ها در هلمند مرکز فرماندهی بدون استفاده ناتو و افغان

، در پایگاه ناتو در منطقه پرآشوب هلمند در جنوب افغانستان، یک مرکز فرماندهی ایجاد شد. در  ۲۰۱۰در سال 

همان زمان، بازرس ویژه بازسازی افغانستان به کنگره گزارش داد که به این پروژه نیازی نیست. اما در نهایت، این 

ز این مرکز استفاده نکرد و قرار شد نیروهای تاسیس شد. اما ناتو هرگز ا دالرمیلیون  ۳۶مرکز فرماندهی با هزینه 

ها نه تنها از آن استفاده نکردند که رهایش  ها واگذار شد، اما آن امنیتی افغان از آن استفاده کنند. این مرکز به افغان

 .کردند
 لباس استتار جنگلی در کشوری که جنگل ندارد 
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در نظر دارد نوعی لباس استتار در جنگل برای   ، عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، گفت۲۰۰۷در سال 

ها هر کدام میلیون دست لباس استتار جنگلی سفارش داده شد. این لباس ۱.۳ارتش تهیه شود. به یک شرکت کانادایی 

بود. این لباس مخصوص نبردهای  دالر  ۳۰تا  ۲۵هزینه داشت، در حالی که برآورد اولیه بین  دالر ۸۰تا  ۷۵بین 

درصد پوشش جنگلی دارد و بیشتر نبردها در افغانستان در فضای   ۲.۱بود، در حالی که افغانستان فقط داخل جنگل 

ها هزینه شد، در حالی که از این  برای این لباس دالر میلیون  ۳۰گیرد. رقمی حدود ها صورت میبیرون از جنگل

 .ها هرگز استفاده نشدلباس
 جای کاهش باعث افزایش آن شدبهمبارزه با کشت مواد مخدر که 

کرد. این روند از  صرف مبارزه با کشت مواد مخدر در افغانستان می دالرمیلیون   ۱.۵دولت آمریکا روزانه حدود 

، کشت تریاک در افغانستان به چهار برابر میزان کشت آن در ۲۰۱۷ادامه داشت. اما در سال   ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۲سال 

درصد افزایش داشت.  ۳۷، کشت مواد مخدر در افغانستان نسبت به سال قبل ۲۰۲۰رسید. در سال  ۲۰۰۲سال 

طالبان عامل اصلی افزایش کشت تریاک در افغانستان بود. این پول مانند دود به هوا رفت و هیچ اثری بر کاهش 

 .کشت مواد مخدر در افغانستان نداشت
 نشدای که ساخته برای جاده دالرمیلیون  ۲۴۹

اندازی شد. های جهانی راهاز کمک دالرپروژه ساخت یک جاده کمربندی برای سراسر افغانستان به ارزش میلیاردها 

کیلومتر این جاده در شمال افغانستان بین شهرستان قیصار در استان شبرغان و المان در استان بادغیس است  ۲۳۳

درصد این جاده   ۱۵بود. اما فقط  دالرمیلیون  ۲۴۹ین بخش جاده ها( داده شد. هزینه اکه به پیمانکاران خارجی )ترک

، عمال هیچ کاری در این جاده صورت نگرفت. پیمانکار ترک این ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۴های احداث شد و در فاصله سال 

پول های کوچک دخیل در این پروژه گرفت و از افغانستان خارج شد، بدون آنکه از شرکت  دالرها قرارداد میلیون

 .ها را بپردازداین شرکت
 ستاره کابل که هرگز تکمیل نشدهتل پنج

ستاره با استانداردهای جهانی ساخته شود. آمریکا برای ساخت این هتل قرار بود در نزدیکی سفارت آمریکا هتلی پنج

میلیون  ۸۵که وام وام داد. این هتل هرگز تکمیل نشد و سیگار پس از بررسی، به این نتیجه رسید  دالرمیلیون  ۸۵

برای تامین امنیت   دالری آمریکا از بین رفته است. جالب است که دولت آمریکا مجبور است ساالنه صدها هزار دالر

 .ای داشته باشدترین استفادهکاره بپردازد، بدون آنکه کوچکاین ساختمان نیمه
 گونقیمت به گروه تجاری پنتاهزینه رهن ویالهای گران  دالرمیلیون  ۱۵۰

آغاز   ۲۰۰۹را ایجاد کرد. این برنامه از عراق در سال  (TFBSO) وزارت دفاع آمریکا گروه ویژه تجاری و ثبات

های سیگار  بودجه به افغانستان اختصاص داده شد. اما بازرسی دالرمیلیون  ۸۲۳شد و افغانستان را هم در بر گرفت. 

های غیرمستقیم و پشتیبان شده است، نه اینکه مستقیم برای  صرف هزینه  دالرمیلیون  ۳۵۹دهد که نشان می

و بخشی  قیمت شده است های گرانهزینه رهن ویال دالر میلیون  ۱۵۹های تجاری افغانستان صرف شود. فقط پروژه

 .اندبوده (TFBSO) هایی تعلق گرفت که مدیران ارشد آن کارمندان سابقاز قراردادها هم به شرکت 
 و درمان افغانستان در دریای مدیترانه قرار دارد صحییک مرکز 

به وزارت بهداشت و درمان  (USAID) ایداسپروژه خدمات درمانی که یو ۵۱۰سوم به گزارش سیگار، بیش از یک

ای که وزارت بهداشت افغانستان به  شده قرار نداشته است. بر اساس نقشهنستان اختصاص داده در مکان تعیینافغا

مورد دیگر در افغانستان قرار ندارند؛   ۱۳اید داده است، یکی از مراکز درمانی در دریای مدیترانه قرار دارد.  یواس

شده، هیچ ساختمانی تا فاصله های ساختهر نیمی از مکانشده وجود ندارند و دمرکز درمانی در مختصات تعیین ۱۸۹

ای وجود نیم مایلی وجود نداشته است، یعنی مرکز خدمات درمانی در جایی ساخته شده است که اطرافش هیچ خانه

 .ندارد
 ها به افغانستان از بین رفته استسوم کمکیک

به بازسازی  دالرمیلیارد  ۱۳۴کنگره آمریکا  منتشر کرد، آمده است که ۲۰۲۰در گزارشی که سیگار در اکتبر  

را بررسی کند. از مجموع این  دالرمیلیارد  ۶۳افغانستان اختصاص داده بود. در این بین، سیگار فقط توانسته است 

 .میل، سوءاستفاده و کالهبرداری از بین رفته استودر نتیجه حیف دالرمیلیارد  ۱۹،  دالرمیلیارد  ۶۳
دلیل نبود ظرفیت الزم و همچنین نبوِد یک راهبرد درست برای بازسازی دهد که بهمی گزارش سیگار نشان

های جهانی برای بازسازی افغانستان به هدر رفته است و این کشور پس از دو تریلیون  افغانستان، بخش عمده کمک

سال گذشته هم اکنون به  ۲۰ترین حرکتی به سمت خودکفایی انجام نداده است. بقیه دستاوردهای هزینه، کوچک دالر

 باز خواهد گشت ۱۹۹۰دست طالبان از بین خواهد رفت و افغانستان دوباره به روزهای سیاه دهه 
 اندیپندنت   ۱٤۰۰میزان  ۱٦.

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

