
 ادارۀ سرمفتش ویژه برای
بازسازی افغانستان ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۹سیگار

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده



 (Pub. L. No. 110-181) ۲۰۰۸ قانون مجوز دفاع ملی سال مالی 
اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان )سیگار( را ایجاد کرد.

ماموریت نظارتی سیگار، طوری که در قانون تعریف شده است، به طور مستقالنه و عینی:

اجرا و نظارت بازرسی و تحقیقات در مورد آن پروگرام ها و عملیات تمویل شده است که با 	 
تخصیصات یا دیگر وجوه فراهم شده برای بازسازی افغانستان فراهم شده باشد.

رهبری، هماهنگی و ارائه سفارشات در مورد پالیسی هایی که برای توسعهء اقتصاد، کارایی، 	 
و موثریت مدیریت پروگرام ها و عملیات ها طراحی شده باشند، و جلوگیری و کشف ضیاع، 

فریبکاری، و سوء استفاده از این گونه پروگرام ها و عملیات ها.
طریقه آگاه نگهداشتن کامل و فعلی وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشکالت و نواقص 	 

در رابطه به اداره این پروگرام ها و عملیات ها و ضرورت برای پیشرفت و اقدام اصالحی.

بازسازی افغانستان شامل هر گونه قرارداد عمده، اهداء، موافقت نامه، یا دیگر میکانیزم تمویلی 
میشود که توسط هر یک از وزارت ها یا ادارات دولت ایاالت متحده امریکا منعقد شده باشد که 

در آن از وجوه تخصیص یافته یا موجود شده برای بازسازی افغانستان استفاده شده باشد.

به تأسی از قانون مجوز دفاع ملی سال مالی Pub. L. No. 115-91( ۲۰۰۸( این گزارش 
ربع وار طبق معیارات کیفی تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای سرمفتشین برای شفافیت و 

کفایت مقرر گشته، تهیه شده است.

 ،Pub.L.No.115-91 ،۱/۲۸/۲۰۰۸ ،"۲۰۰۸ قانون مجوز دفاع ملی سال مالی" Pub.L.No.110-181  :منبع 
"قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۸،" ۱۲/۱۲/۲۰۱۷.

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای سرمفتشین یا CIGIE به نشر رسیده است.

 تصویر پشتی:  کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال جدول بندی نتایج انتخابات 
مورخ ۲۸ سپتمبر. )عکس از یوناما( 
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خوشنودم که چهل و پنجمین گزارش ربع وار سیگار در بارۀ وضعیت بازسازی در افغانستان را به پیشگاه کانگرس و 
وزرای دفاع و خارجه پیشکش میکنم. 

این ربع مصادف بود با ۱۸همین سالگرد مداخلۀ ایاالت متحده برای این اطمینان که افغانستان، همانند ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، 
هرگز منحیث پایگاه برای اجرای حمالت تروریستی بر ایاالت متحده مورد استفاده قرار نگیرد. تالش های بین المللی 

بازسازی در افغانستان، از سال ۲۰۰۲ بدینسو جریان داشته است. 
پس از ماه ها گفتگوها میان مذاکره کنندگان ایاالت متحده و طالبان، زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص ایاالت متحده برای مصالحۀ 

افغانستان، به تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۱۹ اعالم داشت که هردو جانب برای پیشرفت به سوی مذاکرات بین االفغانی و یک 
موافقتنامه صلح، "در آستانۀ یک توافق" قرار دارند. بآنهم، ۷ سپتمبر پس از آن که طالبان مسئولیت حمله ای را در کابل 

که در آن یک عسکر امریکایی کشته شد برعهده گرفتند، رئیس جمهور دونالد ترمپ گفتگو ها با طالبان را متوقف ساخت. 
ضمناً، به تاریخ ۲۸ سپتمبر، افغانستان چهارمین انتخابات ریاست جمهوری اش را برگزار کرد. 

از سال ۲۰۱۱ بدینسو، سیگار ابراز نگرانی نموده که آمار نامؤثق و غیرقابل اعتماد در مورد پرسونل نیرو های دفاعی و 
امنیتی افغان ANDSF، پول های مالیه دهندگان امریکایی را به خطر میافگند. در همان زمان، فرماندهی مشترک انتقال 

امنیت – افغانستان )CSTC-A( برای انکشاف سیستم معاشات پرسونل افغان )APPS( که یک سیستم جدید کمیپوتری 
برای محاسبۀ دقیقتر، ردیابی، و تولید معلومات استحقاق منسوبین نیرو های امنیتی و دفاعی افغان است، گامهایی برداشت. 

برای دومین ربع متوالی، فرماندهی مشترک انتقال امنیت – افغانستان گزارش میدهد که ارقام قوای توظیف یافته در صفوف 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، فقط مشمول آن عده از منسوبین امنیتی و دفاعی است که با درج معلومات بایومتریک ثبت 

نام شده اند و سایر معلومات الزم هویتی شان در سیستم APPS درج گردیده است. سیگار از این اطمینان فرماندهی مشترک 
انتقال امنیت – افغانستان CSTC-A خوشبین گشت که ارقام جدید افراد نیروها، به گفتۀ آنان، بازتاب دهندۀ دقیق ترین شمار 
منسوبین نیرو های امنیتی و دفاعی افغان تا این تاریخ است.  در پرتو نگرانی های دیرینۀ ما پیرامون این مسئله، ما چشم به 

راه کار کردن با CSTC-A در ماه های آینده استیم تا پیامد های این ارقام جدید افراد نیرو ها را برای سنجش مصارفات 
گذشته و آینده، به طور کامل درک کنیم.

طوری که در بخش نخست این گزارش ذکر شده است، سیگار هفتمین گزارش اش از برنامۀ آموزه های از تجارب، ادغام 
دوبارۀ جنجگویان پیشین: آموزه هایی از تجارب ایاالت متحده در افغانستان را به نشر سپرد. آن گزارش، پنج برنامۀ عمدۀ 
ادغام مجدد پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان را بررسی کرده و مؤثریت آنها را ارزیابی میکند. فراتر از این، گزارش یاد 
شده چندین توافق گذشتهء امنیت محلی را و این که آیا آنها راهی را به سوی ادغام مجدد گشوده اند یا خیر، ارزیابی میکند. 

آن گزارش دریافت که هیچ یکی از برنامه های ادغام مجدد در قادر ساختن شمار قابل مالحظهء از جنگجویان پیشین به 
بازپیوست اجتماعی و اقتصادی در جامعۀ مدنی، کامیاب نشده است. 

برنامه هایی که مشخصاً شورشیان طالب را هدف قرار می داد، نه شورشگری را به هیچ سطح چشمگیری تضعیف نمود و 
نه هم در تالش های موازی مصالحه به گونهء مِمد کمک نمود. سیگار همچنان در این ربع سال، ابتکار یک گزارش جدید 

آموزه های از تجارب در مورد برنامه های ایاالت متحده برای ترقی و توانمند سازی زنان و دختران در افغانستان، را نمود. 
در این ربع، سیگار جمعاً ۱۴ محصول کارش را نشر کرد. در نتیجۀ کار سیگار تا این تاریخ، صرفه جوئی تقریباً ۲.۶ 

میلیارد دالر پول مالیه دهندگان امریکایی، تثبیت شده است. 

ادارۀ سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان
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سیگار در این ربع سال، دو گزارش بازرسی کارکردها را تهیه کرد، که یکی پروژۀ وصل و توسعۀ ترانسمیشن برق 
)PTEC( تمویل شده از سوی ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی USAID، و دیگری برنامۀ محلی تضمین کیفیت 

ملی از سوی قول اردوی مهندسان اردوی امریکا )USACE( بود. سیگار همچنان سه گزارش تفتیش را نشر نمود که در 
آنها پروژه های تحت تمویل USACE مورد ارزیابی قرار گرفت: سب ستیشن برق پل علم به ارزش ۳۹.۵ میلیون دالر در 
سیستم برق شمالشرق )NEPS(، گارنیزیون اردوی ملی افغان به ارزش ۶.۹ میلیون دالر در جنوب میدان هوائی بین المللی 

کابل، و پروژۀ ۴.۵ میلیون دالر سرک غالم خان در والیت خوست.  
سیگار شش بازرسی مالی قراردادهای بازسازی افغانستان را که از سوی ایاالت متحده تمویل شده اند، تکمیل نمود. در 

این بررسی های مالی، مصرف ۴۹۸۸۴۰ دالر بنابر بی کفایتی ها در کنترول داخلی و مسایل سرپیچی از اصول، پرسش 
برانگیز تثبیت شد. تا این تاریخ، بررسی های مالی سیگار، بیش از ۴۲۸.۵میلیون دالر در هزینه های پرسش برانگیز، جمع 

سود، و سایر مبالغ قابل پرداخت به حکومت ایاالت متحده را مشخص ساخته است. 
دفتر پروژه های خاص سیگار دو گزارش را پخش کرد. در این گزارش ها، برنامۀ خوانش اطفال افغان، و تفتیش های 

مکاتب تمویل شده از سوی ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID بررسی گردید. این دفتر همچنان یک 
نامۀ استفساری را در مورد اکتساب/حصول وسایل صادر کرد. 

در جریان گزارشدهی، شش مدعی الیه که از سوی سیگار در ایاالت متحده تحت تحقیق قرار داشتند، به مدت مجموعی 
۱۲۰ ماه حبس، ۲۴۰ ماه نظارت مشروط، و ۱۸.۱میلیون دالر جریمه و جبران خساره جرمی محکوم شدند. افزون بر این، 

یک سند معلومات جرمی، و دو مورد اعالم جرم یا اتهام نامه نیز حاصل گردید. سیگار نــُه قضیۀ جدید را گشود و ۱۷ 
قضیه را بست، که به این ترتیب تعداد مجموعی قضایای تحت تحقیق به ۱۵۸ قضیه رسید. 

برنامۀ تعلیق و حرمان سیگار، دو فرد را، به اساس شواهدی که در بخشی از تحقیقات انجام یافتۀ سیگار در افغانستان و 
ایاالت متحده به دست آمد، به تعلیق وظایف یا حرمان )از قرارداد گرفتن( راجع ساخت. این گونه سفارشات، شمار مجموعی 
افراد و شرکت هایی که از سال ۲۰۰۸ بدینسو از سوی سیگار راجع شده اند، را به ۹۷۱ تن رسانید، که مشمول ۵۳۲ فرد و 

۴۳۹ شرکت می شود.
من و کارمندانم در انتظار آنیم که با تداوم انکشاف مأموریت ایاالت متحده در افغانستان، با کانگرس و سایر جناح های 

ذینفع، در حفظ پول های مالیات ایاالت متحده کار کنیم. 

با احترام،
 John F. Sopko

جان ف. ساپکو
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مرور اجمالی سیگار

بازرسی ها و تفتیش ها
در این ربع سال، سیگار دو گزارش بازرسی کارکردها، 

شش گزارش بازرسی مالی، و سه گزارش تفتیشی را تهیه 
کرد.

گزارش های بازرسی کارکرد ها موارد آتی را ارزیابی 
کرد:
مؤثریت تطبیق و نظارت پروژۀ وصل و توسعۀ 	 

ترانسمیشن برق یا )PTEC( به هزینۀ ۸۶۱.۷ میلیون 
دالر از سوی اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین 

المللی USAID از اگست ۲۰۱۱ تا مارچ ۲۰۱۹
تاثیر بیش از ۹۰ میلیون دالر مصرف شده از سوی 	 

قول اردوی مهندسان اردوی امریکا روی یک قرارداد 
خدمات خصوصی با ویرسر انکارپوریشن جهت 

استخدام انجنیران و متخصصین افغان برای کمک در 
نظارت بر پروژه های ساختمانی. 

شش گزارش بازرسی مالی، هزینۀ مورد سؤال ۴۹۸۸۴۰ 
دالری را، نتیجۀ بی نواقص کنترول داخلی و مسایل عدم 

متابعت از اصول، مشخص ساخت.
گزارش های تفتیشی نکات آتی را دریافت:

نواقص ساختمانی، عدم متابعت قراردادی، و نظارت 	 
ضعیف در سب ستیشن ۳۹.۵ میلیون دالری برق پل 

علم در سیستم برق شمال شرق، به شمول خطرات 

فزایندۀ ایمنی به باشندگانی که نزدیک لین های 
ترانسمیتر بود و باش دارند. 

خطرات ایمنی و مسایل حفظ و مراقبت در گارنیزیون 	 
اردوی ملی افغان در جنوب میدان هوائی بین المللی 

کابل، منجمله حفره ها و کپرک های بلندی که وسایط 
را در اثنای عبور از آنها، صدمه رسانیده میتواند. 

پنج نقیصۀ ساختمانی که خطرات ایمنی را به راکبین 	 
موترها، افراد پیاده، و سایکل سواران در جادۀ غالم 

خان متوجه میسازند.

پروژه های خاص
در این ربع سال، دفتر پروژه های خاص سیگار یک نامۀ 

استفساری )استعالم( را در رابطه با اکتساب یا در جمع 
قید بودن وسایل صادر کرد، و افزون بر این، دو گزارش 

بازنگری را در موارد ذیل تهیه نمود:
کتب و مواد درسی توزیع شده در مکاتب ابتدائیه 	 

از طریق برنامۀ خوانش اطفال افغان )ACR( در 
چارچوب ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی

گزارش چشمدید های سیگار از بازدید ۱۷۱ مکتب 	 
افغانستان تحت تمویل USAID  در ۱۰ والیت

آموزه های فراگرفته شده
برنامۀ آموزه هایی از تجارب سیگار، هفتمین گزارش 
آموزه هایش را تحت عنوان، ادغام مجدد جنگجویان 

پیشین: آموزه هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 
به نشر رسانید.

این گزارش، کار نظارتی سیگار را به طور فشرده بیان داشته و تازه ترین معلومات پیرامون انکشافات در پنج 
ساحۀ عمده برنامه های بازسازی افغانستان از ۱ جوالی تا ۳۰ سپتمبر ۲۰۱۹ را بازتاب میدهد.*  این گزارش 

در برگیرندۀ مقاله ایست که یافته های درج شده در گزارش برنامۀ آموزه های از تجارب را که سیگار اخیراً تحت 
عنوان ادغام مجدد جنگجویان پیشین: آموزه های از تجارب ایاالت متحده در افغانستان به نشر سپرده، برجسته 

می سازد. در این مدت گزارش دهی، سیگار ۱۴ بازرسی، تفتیش، بررسی و سایر محصوالت کاری را که برنامه 
های ایاالت متحده برای احیای نیرو های امنیتی افغان، بهبود حکومتداری، تسهیل توسعه اقتصادی و اجتماعی، 

و مبارزه با تولید و فروش مواد مخدر را ارزیابی میکنند، به نشر سپرد. در جریان این مدت گزارشدهی، 
تحقیقات جنائی سیگار منتج به شش مورد محکومیت، دو مورد ارائه اتهامات، یک مورد معلومات جرمی، ۱۲۰ 

ماه حبس، ۲۴۰ ماه نظارت مشروط، و مبلغ مجموعی ۱۸.۱ میلیون دالر جریمه و پرداخت خساره گردید.
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این گزارش پنج برنامۀ عمدۀ پسا ۲۰۰۱ را در بخش ادغام 
مجدد در افغانستان، مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد. 
این گزارش همچنان چندین توافق محلی امنیتی در گذشته 
برای ادغام مجدد را بررسی میکند. این گزارش دریافت 
که هیچ یکی از برنامه های ادغام مجدد کدام شمار قابل 

مالحظه جنگجویان پیشین را قادر به باز پیوست اجتماعی 
و اقتصادی در جامعۀ مدنی، نکرد.  برنامه هایی که 

مشخصاً هدف شان شورشیان طالب بود، نه شورشگری 
را به هیچ سطح چشمگیری تضعیف کردند و نه هم در 

تالش های موازی مصالحه مِمد قرار گرفتند.
برنامۀ آموزه ها یا درس های آموخته شده، چهار پروژه 

در حال انکشاف دارد: حمایت دولت ایاالت متحده 
از انتخابات؛ دیدبانی و ارزیابی از عقد قرارداد های 
ساختمانی؛ ارتقا و توانمند ساختن زنان و دختران؛ و 

پولیس و اصالحات.

تحقیقات
در مدت زمان تهیۀ گزارش، تحقیقات سیگار منتج به 

شش مورد اعالم جزا، ۱۲۰ ماه حبس، ۲۴۰ ماه نظارت 
مشروط، و مبلغ مجموعی ۱۸.۱ میلیون دالر پرداخت 

جریمه ها و جبران خساره ها شد. بر عالوه، یک مورد 
معلومات جرمی، و دو مورد اعالم جرم یا اتهام  نامه 
حاصل گردید. سیگار نــُه قضیۀ جدید را گشود و ۱۷ 

قضیه را بست، که به این ترتیب تعداد مجموعی قضایای 
تحت تحقیق به ۱۵۸ قضیه رسید. برنامۀ تعلیق و حرمان 

سیگار، به رویت شواهدی که در بخشی از تحقیقات انجام 
یافتۀ سیگار در افغانستان و ایاالت متحده به دست آمد، در 
مورد دو فرد، تعلیق وظایف یا حرمان شان از قرارداد را 

سفارش کرد.

نکات برجستۀ تحقیقات شامل این هاست: 
آدم دوست، مالک قبلی یک شرکت فعال غیرفعال 	 

استخراج سنگ مرمر، به ۵۴ ماه حبس تنفیذی، ۳۶ 
ماه نظارت مشروط، و ۲۵۰ ساعت کار در خدمات 

عامه محکوم شد. افزون بر اینها، به وی حکم شد که 
۸۹۴۰۷۴۲ دالر به قسم جریمه و ۸۹۴۰۷۴۲ دالر هم 
به قسم جبران خساره  بپردازد. دوست در ماه سپتمبر 

۲۰۰۸ به خاطر نقش اش در فریب دادن شرکت 
سرمایه گذاری خصوصی برون مرزی یا OPIC، و 
نیز به خاطر ادا نکردن قرضۀ ۱۵.۸ میلیون دالر از 

آن نهاد، مقصر شناخته شد. 
جوزف رسل گراف، یک منسوب پیشین قوای خاص 	 

اردوی ایاالت متحده، به ۵۲ ماه حبس تنفیذی و سه 
سال نظارت مشروطُ، و نیز به پرداخت ۱۵۰۰۰۰ 

دالر جریمه از درک عواید فروش خانه ای که با پول 
های مورد پرسش خریداری کرده بود، محکوم شد. 

گراف در جریان خدمت نظامی اش در افغانستان طی 
سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۳، اسلحۀ بدست آمده از طریق 

غیرقانونی را، و همچنان حدود ۳۵۰۰۰۰ دالر از 
عواید نامشروع را قاچاق کرده بود. 

جیمز اوبراین، رئیس اجرائی پیشین دو قراردادی 	 
دولت ایاالت متحده، به شش ماه حبس تنفیذی، چهار 

ماه حصر خانگی، و سه سال آزادی مشروط، محکوم 
گردید. اوبراین در ماه جون سال ۲۰۱۹ به گناه خویش 

در دادِن بیانات کاذب که رقابت پذیری شرکت هایش 
را افزایش میداد، اعتراف نمود.

طوری که در قانون صالحیت آن ذکر شده، سیگار همچنان میتواند که راجع به محصوالت و رویداد های واقع شدنی پس از ۳۰ سپتمبر   *
۲۰۱۹، تا تاریخ چاپ این گزارش نیز گزارش بدهد. مگر آن که مورد دیگری بیان شده باشد، تمام مبادله پول افغانی به دالر امریکایی که 

در این گزارش یاد شده، از اوسط گرفتن نرخ تبادلۀ اسعار شش ماه اخیر که از سوی د افغانستان بانک )www.dab.gov.af( ترتیب شده، 
سنجش گردیده است. دیتا یا معلومات درج شده، اعتبار از ۲۴ سپتمبر سال ۲۰۱۹ دارد.
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جان اف ساپکو سرمفتش ویژه، در جریان 
سفر اخیر اش به افغانستان، در اکتوبر 

۱۲-۲۱، با بیش از ۶۰ مقام دولتی و سایر 
مدیران حکومت های افغانستان، ایاالت 

متحده، و سایر کشور های عضو ائتالف، 
و نیز با کارمندان سیگار و اعضای 

سازمان های خصوصی و غیردولتی 
مالقات کرد تا در مورد تالش های 

بازسازی و مسایل نظارت بر آنها، دیدگاه 
ها و نگرانی های شان را شریک سازد. 

سیگار در هر مقطع زمانی، حدود ۲۵ 
کارمند اش را در سفارت امریکا مقیم 

کابل و پایگاه هوائی بگرام نگهمیدارد تا 
بازرسی ها، تحقیقات، و کار های تفتیشی 

این نهاد را حمایت کنند. همچنان کارمندان 
اضافی برای ماموریت های کوتاه مدت در 
داخل کشور به کار گماشته میشوند. بازدید 

های منظم کاری کارمندان ارشد سیگار، 
راهی است برای تشدید بینش کار ساحوی 
این اداره و نیز ادامهء روابط به سطح بلند 
با جناح های ذینفع در ماموریت بازسازی. 

ساپکو با جان باس سفیر ایاالت متحده 
برای افغانستان و فرماندهان نیرو های 

امریکایی در افغانستان، ماموریت حمایت 

سرمفتش خاص ساپکو، در صدر میز دست راست، در حال صحبت کردن با اسدهللا خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان. )عکس از سیگار( 

سرمفتش ویژه ساپکو در حال سفر کاری دیگری به کابل

سرمفتش خاص، ساپکو، دست چپ، در حال گفتگو با محمد مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور 
داخلۀ افغانستان. )عکس از سیگار(  

قاطع ناتو، و فرماندهی مشترک انتقال امنیت – افغانستان مالقات نمود. او همچنان در 
یک ضیافت که به میزبانی سفیر جمهوری چک برگزار شده بود، با سفیران و سران 

نمایندگی های ۱۶ کشور کمک کننده دیدار کرد. موضوعات مورد بحث در آنجا شامل 
لست تهدید خطرات بلند ۲۰۱۹ )تهیه شده از سوی سیگار( به ویژه در رابطه با موانع 

در ترویج حقوق زنان و تداوم نظارت مؤثر، و نیز ارزیابی جاری سیگار از آن صندوق 
های وجهی بین المللی مالی که تحت حمایت ایاالت متحده بود و در برنامه های مختلف 

بازسازی در افغانستان بکار گرفته شده اند.   
سفر ساپکو در برگیرندۀ مالقات ها با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدهللا 

عبدهللا رئیس اجرائیه، سرپرست های وزارت های دفاع و داخله، و سایر وزارت خانه 
های افغانستان و گماشتگان رئیس جمهور بود. او همچنان در یک نشست کمیسیون 

تدارکات ملی، که یک ارگان ایجاد شده و تحت رهبری رئیس جمهور غنی برای 
مرکزی ساختن فیصله ها روی قرداد های دولتی با ارزش باال است، نیز اشتراک 
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ورزید. سیگار، بنا بر دعوت رئیس جمهور 
غنی، در جلساِت کمیسیون یاد شده به صورت 

منظم بحیث ناظر اشتراک می ورزد. 
ساپکو همچنان پروژۀ ۲.۹ میلیون دالری 

آموزش دهی، مشوره دهی و معاونت قوماندانی 
هوائی ایاالت متحده برای بازسازی و نوسازی 
یک هنگر اردوی ملی افغان و سایر تاسیساتی 
که در یک حملۀ قبلی طالبان آسیب دیده بود، 

را تفتیش نمود. این پروژه از سوی قول اردوی 
مهندسان اردوی ایاالت متحده مدیریت می 

شود. 
سرپرست وزارت دفاع افغانستان و سایر 

مقامات افغان و امریکایی  ساپکو را در این 
تفتیش همراهی میکردند، و آنها انکشافات 

بازسازی و امنیتی را مورد بحث قرار دادند. 
ساپکو همچنان چندین نقیصۀ ساختمانی که از 
سوی کارمندان سیگار شناسائی شده بودند را 

بررسی نمود و پیشنهاد کرد که قول اردوی 
مهندسی امریکا قراردادیانش رامکلف سازد 

که نقیصه های یاد شده، مادامیکه پروژه تحت 
وارنتی قرار دارد، را رفع سازند، تا از هزینه 
های اضافی برای ایاالت متحده و یا افغانستان 

جلوگیری شود. کار نظارتی سیگار قبالً 
شماری از پروژه ها را مستند ساخته بود که در 
آن مقامات امریکایی تفتیش های به موقع انجام 
نداده بودند؛ روی کار غیرتفتیش شده یا ناقص 
صحه گذاشته بودند؛ یا تا زمانی که وارنتی ها 

یا ضمانت نامه های قرارداد منقضی نشده بود، 
در صدد رفع کردن نقیصه ها نشده بودند، و 

به اینگونه سبب رفع مسئولیت قراردادیان در 
ترمیم یا کار دوباره شده بودند. 

زمانی که ساپکو در هنگر بود، یک کارمند 
قراردادی ایاالت متحده پیش آمد تا او را از 

یک مشکل آگاه سازد. آن کارمند در بارۀ 
اکتشافات قبلی سیگار در باره کپسول های 

آتش نشانی جعلی و یا ناقص در چندین پروژۀ 
بازسازی خوانده بود. وی به ساپکو گفت که 

به هنگر جدید هم کپسول های آتش نشانی 
مواصلت کرده که به طور کاذب گفته شده که 
ساخت شرکت معتبر تولیدی االباما آمیریکس 

 قراردادی ملکی کپسول های جعلی آتش نشانی را به سرمفتش ویژه، جان ساپکو، نشان میدهد.
)عکس از سیگار(

کارپوریشن اند. سیگار از چنین اطالعات استقبال می کند، و ایمیل و خط مستقیم تلیفون 
را مهیا ساخته تا مردم را کمک کنند که نگرانی های شان را راجع به موارد ضیاع، 
جعل، و سؤاستفاده  گزارش دهند. سیگار موضوع کپسول های آتش نشانی جعلی و 

سایر جوانب پروژۀ بازسازی هنگر TAAC-Air را منحیث بخشی از کار تفتیش اش 
در آنجا، مورد تحلیل قرار خواهد داد. 

مفقود بودن کپسول های آتش نشانی، یا نواقص در آن، یا کپسول های جعلی آتش نشانی 
و دروازه های جعلی ضد آتش، نه تنها برمیگردد به مسایل اجرای قرارداد و تقلب، 

بلکه میتواند در صورت به میان آمدن حریق، نتایج مرگباری هم در پی داشته باشند. 
متاسفانه، اینها مشکالت مکرر در افغانستان اند. یک گزارش تفتیشی سیگار در اوایل 

سال روان، کپسول های جعلی و دروازه های تثبیت ناشده ضد آتش را در پوهنتون دفاع 
ملی مارشال فهیم دریافت. در نتیجۀ تفتیش های انجام شده در ۲۰۱۸، کپسول های جعلی 
آتش نشانی و نواقص در دروازه های ضد آتش در یک پایگاه اردوی ملی افغان و نقطۀ 

عبوری مرز زرنج دریافت شدند. در ۲۰۱۷، یک تفتیش سیگار کپسول های جعلی 
آتش نشانی و دروازه های ضد آتش را که کدام لیبل نداشتند و یا لیبل کاذب بر آنها زده 
شده بود، در مرکز تعلیمات نظامی کابل دریافت کرد. در یک تفتیش اجرا شده در سال 

۲۰۱۶ در لیلیۀ جدید دختران در پوهنتون هرات، دریافت گردید که تمام ۳۹ کپسول 
آتش نشانی در آنجا، فاقد تاپۀ تاریخ تولید بود، و ۳۰ عدد آن عین سریال نمبر را داشتند. 

 .www.sigar.mil :گزارش های کامل در این سایت نشر شده اند
ساپکو همچنان در یک نشست قوای کاری مبارزه با فساد که سفرای برتانیه و اتحادیۀ 

اروپا آن را مدیریت میکردند، اشتراک ورزید. در این نشست، سفرای چندین کشور 
امداد کنندۀ دیگر، به شمول فرانسه جرمنی، هسپانیه، و سویدن نیز حضور داشتند. 

ساپکو دومین گزارش تعیین شده از سوی کانگرس در باره پیشرفت حکومت افغانستان 
علیه فساد و نیز چند محصول کاری دیگر سیگار را مورد بحث قرار داد.



موارد ضیاع، تقلب، یا سؤاستفاده را میتوان از طریق شمارۀ مستقیم یا هات الین سیگار گزارش بدهید
از طریق تلیفون: افغانستان

موبایل: ۰۷۰۰۱۰۷۳۰۰
۳۰۳۷ :ext   ۳۱۸۲۳۷۳۹۱۲ :DSN

تمام پیام های صوتی به دری، پشتو، و انگلیسی.

از طریق تلیفون: ایاالت متحده
شماره رایگان: ۸۶۶۳۲۹۸۸۹۳

۳۱۲۶۶۴۰۳۷۸ :DSN

تمام پیام های صوتی، در جریان ساعات کاری، به دری، پشتو، و انگلیسی.

از طریق فکس: ۷۰۳۶۰۱۴۰۶۵
sigar.hotline@mail.mil :از طریق ایمیل

www.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :از طریق ویب سایت

سیگار
اداره سر مفتش ویژه برای

بازسازی افغانستان
2530 Crystal Drive

Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

سیگار
موارد ضیاع، تقلب یا سؤاستفاده را گزارش بدهید


