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اداره رس مفتش ویژه
برای بازسازی افغانستان

 30جوالی 2021

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده

این سند ترجمه شده رصف یک خالصه یی است از راپور مکمل ربع وار که میتوان آنرا در وبسایت سیگار SIGAR.MIL ،یافت.
ترجمه دری از سوی دفرت خدمات لسان ها ،وزارت خارجه ایاالت متحده

قانون مجوز دفاع ملی سال مالی  (PUB. L. NO. 110-181) ۲۰۰۸اداره رسمفتش ویژه
برای بازسازی افغانستان (سیگار) را ایجاد کرد.
ماموریت نظارتی سیگار ،طوری که در قانون تعریف شده است ،به طور مستقالنه و عینی:
yاجرا و نظارت بازرسی و تحقیقات در مورد آن پروگرام ها و عملیات متویل شده است که با تخصیصات یا دیگر
وجوه فراهم شده برای بازسازی افغانستان فراهم شده باشد.
yرهبری ،هامهنگـی و ارایه سفارشـات در مورد پالیسـی های که برای توسـعه اقتصاد ،کارایـی ،و موثریت مدیریت
پروگرام ها و عملیات ها طراحی شـده باشـند ،و جلوگیری و کشـف ضیاع ،فریبکاری ،و سـؤ اسـتفاده از این گونه
پروگرام ها و عملیات ها.
yطریقه آگاه نگهداشتن کامل و فعلی وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشـکالت و نواقص در رابطه به اداره این
پروگرام ها و عملیات ها و رضورت برای پیرشفت و اقدام اصالحی.
بازسـازی افغانسـتان شـامل هر گونه قرارداد عمده ،کمک بالعوض ،موافقت نامه ،یا دیگر میکانیزم متویلی میشـود 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.
بـه تأسـی از قانـون مجوز دفاع ملی سـال مالی  (Pub.L.No.110-181) ۲۰۰۸این گـزارش ربع وار طبق معیارات کیفی
تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای رسمفتشین برای شفافیت و کفایت مقرر گشته ،تهیه شده است.
منبع“ )Pub.L. No. 110-181( :قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ،)Pub. L. No. 115-91( ،۲۰۰۸/۱/۲۸ ،”۲۰۰۸
“قانون مجوز دفاع ملی سال مالی .۲۰۱۷/۱۲/۱۲ ”،۲۰۱۸

تصویر پشتی:
رسبازان افغان پس از خروج نیرو های امریکایی و ایتالف در جوالی  ،۲۰۲۱در میدان هوایی بگرام در شامل کابل نشسته اند.
(عکس از آژانس خربی فرانسه ،عکاس وکیل کهسار)

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای رسمفتشین یا  CIGIEبه نرش رسیده است.
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اداره رس مفتــش ویــژه بــرای بازســازی افغانســتان
خرسـندم که پنجاه و دومین گزارش ربع وار سـیگار را در مورد وضعیت بازسـازی در افغانسـتان برای کانگرس ،وزرای خارجه و دفاع و مردم
ایاالت متحده پیشکش می کنم.
در ایـن ربـع ،ایـاالت متحـده و متحدانـش تقریباً متام نیرو های خود را پس از تقریباً  20سـال جنگ از افغانسـتان خـارج کردند .کمرت از هزار
پرسونل نظامی امریکایی هنوز در افغانستان حضور دارد ،در حالی که یک دهه قبل این رقم به  110000نفر میرسید .رئیس جمهور جوزف آر
بایدن گفته اسـت که ایاالت متحده به حامیت از افغانسـتان از جمله اردو و پولیس این کشـور ادامه می دهد .بودجه پیشـنهادی رئیس جمهور
در سـال مالـی  2022شـامل  3.33میلیـارد دالـر برای نیرو های دفاعی و امنیتی افغـان و  364میلیون دالر کمک های غیر نظامی بوده اسـت .در
صورت تصویب توسـط کانگرس ،این وجوه به مبلغ  6.68میلیارد دالری که قبالٌ اختصاص داده شـده بود اما تا هنوز برای افغانسـتان پرداخت
نشده است ،افزوده می شود.
اخبار منترش شـده از افغانسـتان در این ربع سـال غم انگیز بوده اسـت .حمله طالبان که در اوایل ربع سـال آغاز شـد در ماه های جون و جوالی
رسعت گرفت .جرنال مارک میلی ،لوی درسـتیز عمومی اردوی ایاالت متحده در  23جون گفت که طالبان حدود  81ولسـوالی را در کنرتول
خود دارند .او در کمرت از یک ماه در  21جوالی به خربنگاران گفت که این گروه اکنون نیمی از  419ولسوالی افغانستان را کنرتول می کند ،یا
بیش از دو برابر مناطقی که قبالٌ تحت کنرتول این گروه بود .بر اساس گزارش رسانه ها ،طالبان همچنان بخش های بزرگی از شاهراه های اصلی
و حد اقل شـش گذرگاه مرزی بین املللی را تحت کنرتول خود در آورده اند .نیرو های دفاعی و امنیتی افغان برخی از ولسـوالی ها را بازپس
گرفته اند و دولت افغانستان هنوز هم بر  34مرکز والیت ها از جمله کابل کنرتول دارد اما بنابر گزارش های عمومی ،نیرو های دفاعی و امنیتی
افغان شگفت زده و غیر آماده به نظر می رسند و اکنون در حالت دفاعی به رس می رند .به گفته هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)
تلفات غیر نظامیان در ماه های می و جون به باالترین حد خود رسـیده اسـت .روند کلی به وضوح برای دولت افغانسـتان نامطلوب اسـت ،که
اگر به آن رسیدگی و معکوس نشود ،ممکن است با بحران بقا روبرو شود.
ماموریت نظارتی سیگار در عدم حضور عمده نیرو های ایاالت متحده و با توجه به فشار های فزاینده شورشیان بر دولت افغانستان هم مهمرت
و هم چالش برانگیز تر شده است .با وجود کاهش مکرر کارمندان امریکایی در سفارت ایاالت متحده ،سیگار تنها نهاد نظارتی ایاالت متحده
در افغانستان است ،بنابر این باالبردن دسرتسی و تأثیر وظیفه قانونی این نهاد اهمیت بیشرتی پیدا می کند .سیگار در این ربع سال با ارسال نامه
ای به دولت و کانگرس امریکا ،چهار تغییر را پیشـنهاد کرد که ما باور داریم بر اسـاس  13سـال تجربه ما ،حفاظت از کمک های مداوم مالیه
دهندگان ایاالت متحده به افغانسـتان را افزایش می دهد .پیشـنهاد های سـیگار و برنامه های آن برای نظارت مداوم در صفحه  18این گزارش
مورد بحث قرار گرفته است.
یک گزارش درس های آموخته شده که در این ربع منترش شد – خطر انجام کار نادرست به گونه عالی :نظارت و ارزیابی روند عقد قرارداد های
بازسازی در افغانستان – چالش دو دهه ای نحوه ارزیابی مثمر بودن بازسازی را به بررسی میگیرد .یافته اصلی گزارش این است ،هامنطوری که
اجرا شـد ،نظارت و ارزیابی خطر انجام کار اشـتباه را به طور عالی ایجاد مینامید .به این معنی که برنامه ها می توانند "موفق" تلقی شـوند حتی
اگر به اهداف وسیع تر و مهمرت نرسیده یا به آنها کمک نکرده باشند – مانند ایجاد یک نیروی موثر امنیتی افغان و یک افغانستان باثبات .یکی
از موضوعـات اصلـی گـزارش فعلی مربوط به این یافته اسـت :فراگیر بودن خوش بینی بیش از حد .بـه طور کلی روند نظارت و ارزیابی متایل
داشـت تا اخبار خوب و حکایات را نسـبت به اطالعات که عدم پیرشفت را نشـان میدهند ،برجسـته تر سازد .از این رو این گزارش به ویژه برای
سیاسـت گذاران و افرادی در سـاحات عمل مفید اسـت که می خواهند بدانند چرا نیرو های امنیتی افغانسـتان با وجود اظهارات موفقیت آمیز
ایاالت متحده که نشانه های بازسازی بوده است ،دچار مشکالت بوده اند.
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یکی از یافته های مثبت تر این گزارش نشـان داد که نهاد ها به طور کلی در  20سـال گذشـته سیاسـت های نسـبتاً قوی نظارت و ارزیابی و یا
ارزیابی گونه را توسعه داده اند .جنبه های کلیدی این سیاست ها می توانند نتایج برنامه ای و اسرتاتژیک را بهبود بخشند ،مرشوط بر اینکه به
طور معنی دار اجرا شـوند .ما بارومندیم که درس ها و پیشـنهاد های ارایه شـده در این گزارش نه تنها مربوط به افغانسـتان اسـت ،بلکه به تالش
های ایاالت متحده برای ارتقای ثبات در نقاط دیگر جهان نیز مربوط میشود.
این گزارش درس های آموخته شده یکی از  12محصول سیگار بود که در این ربع نرش شد .کار سیگار تا کنون تقریباً  3.84میلیارد دالر رصفه
جویی هزینه را برای مالیه دهندگان امریکایی شناسایی کرده است.
سـیگار در این ربع سـه گزارش ارزیابی را منترش کرد .در یک ارزیابی ،وضعیت  467پیشـنهاد برنامه  9سـاله بازرسـی مالی سـیگار مورد بررسی
قرار گرفت .این ارزیابی دریافت که وزارت های دفاع و امور خارجه ،اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین املللی و وزارت زراعت ایاالت
متحده  376و یا  81درصد این پیشـنهاد ها را الی  31دسـمرب  2020مسـدود یا تطبیق کرده بود .گزارش های سـیگار همچنان هزینه  494میلیون
دالری متحمل شده این نهاد ها را زیر سوال برد .ارزیابی دوم ،پروژه  10میلیون دالری اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی برای ایجاد
اشـتغال در بخش گلدوزی و دالیل عدم دسـتیابی به اهداف این برنامه را مورد بررسـی قرار داد .ارزیابی سـوم ،انتقال مسـوولیت های مدیریت
مواد سـوختی نیرو های دفاعی و امنیتی افغان را به دولت افغانسـتان و عدم اجرای پیشـنهاد های قبلی سـیگار از سوی قوماندانی مشرتک انتقال
امنیت برای افغانستان ( )CSTC-Aدر مورد مواد سوختی نیرو های دفاعی و امنیتی افغان بود.
سـیگار هفت بازرسـی مالی قرارداد های متویل شـده توسـط ایاالت متحده برای بازسـازی افغانستان را به امتام رسـانید .این بازرسی های مالی
 739105دالـر هزینـه هـای مورد سـوال را در نتیجه کاسـتی های کنرتول داخلی و مسـائل مربـوط به عدم رعایت قرارداد ها شناسـایی کرد .این
بازرسی های مالی طیف وسیعی از موضوعات از جمله برنامه مشارکت مدنی اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی ،برنامه کمک های
حقوقی وزارت خارجه امریکا از طریق آموزش های حقوقی ،و حامیت نیروی هوایی ایاالت متحده از فعال نگه داشنت و حفظ و مراقت طیاره
ها  29-Aنیروی هوایی افغانستان را تحت پوشش قرار داد.
در طول این دوره گزارش دهی ،تحقیقات جنایی سیگار منجر به دو مورد اطالع رسانی جنایی (اعالم ارتکاب جرم توسط څارنوال که از اعالم
جرم توسـط هیات منصفه متفاوت اسـت) ،دو مورد اعرتاف به ارتکاب جرم ،یک مورد اعالم مجازات 179708 ،دالر اخذ جربان خسـارت و
حصول  11.9میلیون دالر از بابت تسویه حساب دوسیه ها شده است.
بـا تغییـر وضعیـت در افغانسـتان ،سـیگار در حال تطابق با واقعیت جدید اسـت .من و همکارانم چشـم به راه همکاری بـا کانگرس و حکومت
هسـتیم تا از پول مالیه دهندگان ایاالت متحده در افغانسـتان در برابر ضیاع ،تقلب و سـؤ اسـتفاده محافظت کنیم و عملیات کلی دولت ایاالت
متحده را در عملیات احتاملی خارج از کشور بهبود بخشیم.
با احرتام،

جان اف .ساپکو
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خالصه اجرایی
ایـن گـزارش کار نظارتـی سـیگار را خالصـه منـوده و تحـوالت را در چهـار بخـش عمـده تلاش هـای
بازسـازی در افغانسـتان از اول اپریـل تـا  30جـون  2021پیشـکش مـی کنـد*.
در طـول ایـن دوره گـزارش دهـی ،سـیگار  12تفتیـش ،ارزیابـی و دیگـر محصـوالت را منتشر کـرد کـه
تلاش هـای ایـاالت متحده بـرای ایجـاد نیروهـای امنیتی افغـان ،بهبـود حکومتداری ،تسـهیل توسـعه
اقتصـادی و اجتامعـی و مبـارزه بـا تولیـد و فـروش مـواد مخـدر را ارزیابـی مـی کنـد .در ایـن دوره،
تحقیقـات جنایـی سـیگار منجـر بـه دو مـورد اطلاع رسـانی جنایی ،دو مـورد اعتراف به ارتـکاب جرم،
یـک مـورد اعلام مجـازات 179708 ،دالـر اخـذ جبران خسـارت و حصـول  11.9میلیـون دالـر از بابت
تسـویه حسـاب دوسـیه ها شـده اسـت.

مرور اجاملی سیگار
بازرسی ها و تفتیش ها
در این ربع ،سیگار سه گزارش ارزیابی و هفت بازرسی مالی
را منترش کرد.
گزارش های ارزیابی موارد ذیل را بررسی می کند:
yوضعیت پیشنهاد های برنامه  9ساله بازرسی مالی سیگار،
کـه  494میلیـون دالر هزینـه مورد سـوال را در نتیجه عدم
موجودیـت اسـناد کافی و عدم رعایـت قوانین و مقررات
یافته است
yپـروژه  10میلیـون دالـری اشـتغال زایـی گلدوزی توسـط
اداره ایـاالت متحده برای انکشـاف بیـن املللی و دالیلی
که این برنامه به اهداف خود نرسیده است

yانتقـال مسـوولیت هـای مدیریت مـواد سـوخت نیروهای
دفاعـی و امنیتـی افغان به دولت افغانسـتان و چالش های
مداوم ناشـی از عدم تطبیق پیشـنهاد های سـیگار توسـط
قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای افغانسـتان در مورد
پاسخگویی و نظارت از مواد سوخت
هفت گزارش بازرسی مالی  739105دالر هزینه مورد سوال
را در نتیجـه کاسـتی هـای کنرتول داخلی و مسـائل مربوط به
عدم رعایت قرارداد ها شناسایی کرد.

درس های آموخته شده
برنامه درس های آموخته شـده سـیگار دهمیـن گزارش خود
را در ایـن ربـع منتشر کـرد :خطـر انجـام کار اشـتباه بگونـه
عالی :نظارت و ارزیابی روند عقد قرارداد های بازسـازی در
افغانسـتان .این گـزارش نحوه نظارت و ارزیابـی قرارداد های
بازسـازی در افغانسـتان را از سال  2001مورد بررسی قرار می

وقایع کلیدی ،می  -جوالی

 21اپریل :وزیر امور خارجه بلینکن می گوید که حکومت با کانگرس کار می کند تا  300میلیون دالر کمک غیر نظامی دیگر به افغانستان
در سال  2021کمک کند.
اول مـی :قوماندانـی مرکـزی اردوی امریـکا خـروج
نظامیان خود را از افغانستان رسامً آغاز می کند.

 15 -13می :دولت افغانستان و طالبان سه روز آتش
بس را در جریان روز های عید فطر اعالم می کنند.

می

جـون :ناتـو کنترول کامل میـدان های هوایـی مزار
رشیف و هرات را به دولت افغانستان منتقل می کند.

جون
 3می :خالصه گزارش  2020دفرت مبارزه با مواد مخدر
و جرایـم ملل متحد نشـان مـی دهد که از سـال ،2019
کشت خشخاش  37در صد افزایش یافته است.

 29مـی :دولـت افغانسـتان مکاتـب
را بـرای بـار سـوم بـه دلیل همـه گیری
کوید 19تعطیل می کند.

 4جـون :وزارت خارجه ایاالت متحده 266
میلیـون دالـر اضافی را در بخـش کمک های
برشدوستانه برای افغانستان اعالم می کند.
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خالصه اجرایی
دهد .این گزارش همچنان تحلیل می کند که چگونه چندین
قـرارداد – بـه عنوان مثـال مجموعه قراردادهـا در بخش هایی
ماننـد صحـت یا آمـوزش – برای تعیین میزان تاثیر مسـتقیم و
تاثیر کلی آنها ارزیابی شده اند.
برنامه درس های آموخته شـده در حال تهیه دو پروژه اسـت:
یک نگاه به  20سـال گذشـته بازسـازی و جنگ گسترده در
افغانستان ،و گزارشی از نقش پولیس در منازعات.

تحقیقات
yدر طول این دوره گزارش دهی ،تحقیقات جنایی سـیگار
منجـر بـه دو مـورد اطلاع رسـانی جنایی (اعلام ارتکاب
جرم توسط څارنوال که از اعالم جرم توسط هیات منصفه
متفـاوت اسـت) ،دو مورد اعرتاف به ارتـکاب جرم ،یک
مـورد اعالم مجازات 179708 ،دالر اخذ جربان خسـارت
و حصول  11.9میلیون دالر از بابت تسویه حساب دوسیه
ها شده است .سیگار کار روی شش دوسیه جدید را آغاز
و هشت دوسیه دیگر را بسته کرد و مجموع تحقیقات در
حال انجام را به  94دوسیه رساند.
*

نکات برجسته تحقیقات شامل موارد ذیل است:
yاعتراف بـه ارتـکاب جرم یک قـراردادی دفاعـی ایاالت
متحده به خاطر طرح فریب دادن دولت افغانستان برای به
دسـت آوردن  100میلیون دالـری که اداره ایاالت متحده
برای انکشـاف بین املللی برای سـاخت یک شـبکه برق
تهیه کرده بود.
yتسـویه حسـاب  11میلیـون دالـری از یـک قـراردادی
امریکایـی بـه دلیـل ادعـا هـای نادرسـت هنـگام اجـرای
قرارداد ارایه خدمات هوایی به ارزش  500میلیون دالر.
yمحکومیـت یـک قـراردادی امریکایی به  51مـاه حبس،
سـه سـال حبس تعلیقی و  179708دالـر پرداخت جربان
خسارت به دلیل سازماندهی یک حلقه رسقت که به اتباع
ناشـناس و بـدون مجـوز افغـان اجـازه ورود به تاسیسـات
نظامی امریکا و رسقت اموال را می داد.

تحقیق و ارزیابی
ریاست تحقیق و ارزیابی سیگار پنجاه و دومین گزارش ربع
وار خود را به کانگرس ایاالت متحده نرش کرد.

طوریکه در اساسـنامه سـیگار ذکر شـده ،این اداره می تواند در مورد محصوالت کاری و رویداد های نیز گزارش تهیه کند که پس از  31دسـمرب  2020تا تاریخ
چاپ این گزارش انجام شده یا اتفاق افتاده است .مگر اینکه طور دیگر بیان شده باشد ،متام نرخ تبادله افغانی به دالر امریکایی که در این گزارش به کار رفته ،با
استفاده از اوسط نرخ تبادله شش ماه اخیر که از طریق د افغانستان بانک ( )www.dab.gov.afبه دسرتس قرار گرفته ،سنجش شده است .معلومات نرخ تبادله
اسعار در این گزارش از  28دسمرب  2020ذکر شده است.

17جـون :جنرال مـارک
مایلی ،رئیس سـتاد مشترک
ایـاالت متحـده امریـکا مـی
گویـد کـه ایـن کشـور قصد
دارد به تامیـن مالی نیروهای
امنیتی افغان ادامه دهد.

 25جـون :رئیـس جمهور
بایدن بـا رئیس جمهور غنی
و عبداللـه عبداللـه ،رئیـس
شـورای عالـی مصالحه ملی
در واشنگنت دیدار می کند.

 8جوالی :طالبان بندر
اسلام قلعـه در والیـت
هرات را تصرف کردند
کـه یـک مسـیر کلیـدی
تجارت به ایران است.

 12جـوالی :جنرال
آستن میلـر قوماندانی نیرو
های امریکایی و ماموریت
حامیـت قاطـع ناتـو در
افغانستان را ترک می کند.

جـوالی:
 14جوالی :طالبان گذرگاه مرزی 21
سـپین بولدک در والیـت قندهار را جرنال میلی میگوید
تصرف کردنـد کـه افغانسـتان را بـا طالبـان بیش از 210
ولسـوالی را تحـت
پاکستان وصل می کند.
ترصف خود دارند.

luJ
 22جون :طالبان شیرخان
بنـدر در مرز تاجکسـتان را
ترصف می کنند.

 23جـون :جنرال
میلـی میگویـد 81
مرکز ولسـوالی ها در
کنرتول طالبان است.

اول جوالی :میدان
هوایی بگرام به وزارت
دفاع افغانسـتان تسـلیم
داده شد.

 9جـوالی :اولیـن
محمولـه  1.4میلیـون دوز
واکسین کوید 19جانسون
و جانسـون کمک شده از
سـوی ایـاالت متحـده بـه
کابل می رسد.

 15-12جـوالی :چهـار رسـانه
نقشـه هـای را منتشر کردند که نشـان
میدهد طالبان اکرثیت ولسـوالی های
افغانستان را تحت کنرتول خود دارند
کـه بسـیاری از آنهـا از اول مـاه می به
ترصف طالبان درآمده اند.

اداره رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان | گزارش برای کانگرس ایاالت متحده |  ۳۰جوالی ۲۰۲۱

 17جـوالی :مالقـات
هیات عالـی رتبه حکومت
افغانسـتان بـا طالبـان در
دوحه به خاطر ترسیع روند
به بن رسیده صلح.

7

نکات برجسته ربع وار
سیگار پس از خروج نیروهای آمریکایی به دنبال نظارت است
خـروج نیروهـای نظامـی امریـکا و ایتلاف و کاهـش سـایر پرسـونل
امریکایی در افغانستان وظیفه مهم نظارت بر بودجه ایاالت متحده را که
هنوز برای برنامه های بازسـازی در آن کشـور در نظر گرفته شـده است،
پیچیده می سازد .در حال حارض حدود  6.7میلیارد دالر اختصاص داده
شده و قرار است پرداخت شود و انتظار می رود میلیاردها دالر دیگر به
تعقیب آن پرداخت گردد.
سـیگار در نامـه ای بـه تاریـخ اول جـون  2021بـه کانگـرس گفـت کـه
نظارت بر ضایعات ،تفلب و سؤ استفاده از وجوه مالیه دهندگان "بسیار
دشـوارتر خواهـد بـود "،امـا می تـوان آن را انجام داد" :سـیگار از سـال
 2009در افغانسـتان ماموریـت نظـارت انجام میدهد و سـالها "خارج از
محلات مصـؤون" فعالیت کرده ،به شـمول ادامه فعالیت پس از کاهش
چشمگیر نظامیان خارجی از افغانستان در سال ".2014
ایـن نامـه تحـت عنـوان "حفاظـت از کمـک هـای ایـاالت متحـده بـه
افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی و ایتالف "،چهار پیشنهاد را
به کانگرس و حکومت ارایه کرد تا پس از خروج نظامیان ،نظارت موثر
را بر اسـاس اساسـنامه مجوز سیگار در سال  ،2008حفظ کنند .به گونه
خالصه ،چهار پیشنهاد عبارت اند از:
الف	.کانگـرس و حکومت باید بودجه کمکی ایاالت متحده و سـایر
کمک های خود به افغانستان را به طور جدی مرشوط به اعطای
دسرتسـی سیگار و سایر سـازمان های نظارتی به وزارتخانه های
دولت افغانستان و اسناد آنها کنند.
ب	.کانگـرس و حکومـت باید بودجه ایاالت متحده و سـایر کمک
هایـی را کـه از طریـق صندوق های اعتباری که توسـط سـازمان
هـای بیـن املللـی ماننـد بانـک جهانـی اداره می شـوند مرشوط
سـاخته تا به سـیگار و سـایر سـازمان های نظارتی به متام اسـناد
مربوط به اسـتفاده از چنین وجوه دسرتسـی دهنـد .برخی از این
نهـاد هـا در برابـر درخواسـت اطالعات از سـوی سـیگار پاسـخ
مثبت نداده اند.
ج	.کانگـرس بایـد حکومـت را هدایت بـه ایجاد مجـدد یک مرکز
مالـی تهدیـد افغانسـتان جهت شناسـایی ،مختل کـردن و از بین
بـردن شـبکه هـای مالـی نامشروع در افغانسـتان مناید ،بـه ویژه
کسـانی کـه در قاچـاق مـواد مخدر ،معاملات مالـی نامرشوع و
شبکه های دهشت افگنی نقش دارند.

د	.وزارت هـای دفـاع و خارجـه بایـد تاسـیس یـک دفتر سـنتی
همکاری امنیتی در سفارت امریکا در کابل را برای فراهم کردن
کمک های امنیتی به دولت افغانستان در نظر بگیرند.
کمیتـه تخصیـص بودجـه مجلـس مناینـدگان ایـاالت متحـده در مورد
پیشـنهاد اولـی یـک قدم به جلو برداشـته اسـت .گزارش کمیتـه همراه با
الیحه پیشـنهادی وزارت خارجه ،روابط خارجی و تخصیص اعتبارات
مربوط  2022شامل ادبیاتی است که وزارت خارجه را ملزم می سازد تا
 90روز پس از تصویب الیحه نهایی اسرتاتژی مرشوط در اعطا یا عدم
کمک را بر اساس سه عامل ارایه دهد .یکی از عوامل این است که آیا
دولـت افغانسـتان "دسرتسـی به اطالعـات و معلومات مربـوط به اجرای
کمک های ایاالت متحده را برای نهادهای نظارتی مستقل مانند سیگار
و دفرت پاسخگویی دولت ایاالت متحده فراهم می کند یا خیر".
سیگار هم یگانه نهاد نظارتی با مفتشین و بازرسان تنفیذ قانون مستقر در
افغانسـتان اسـت و هم تنها مرجع قانونی دولتی اسـت که هر نهاد فدرال
را که از بودجه ایاالت متحده برای بازسازی افغانستان استفاده می کند،
مورد بررسـی قرار میدهد .سـیگار علاوه بر کارکنان و بازرسـان داخلی
خود ،از مخربان ،رشکت های قراردادی حسـابداری ،سـازمان های غیر
دولتـی و متاس با مقامات دولت افغانسـتان برای جمع آوری اطالعات
در مورد فعالیت های بازسازی با بودجه ایاالت متحده استفاده می کند.
سیگار قصد دارد استفاده این منابع معلوماتی جانبی را گسرتش دهد.
سـیگار همچنان از تصویر برداری فضایی و تکنالوژی مکان یابی برای
نظـارت بـر پروژه های توسـعه ای در مناطـق ناامن اسـتفاده خواهد کرد
و آمـاده اسـت تا تعداد محـدود کارمندان را به دفتر حامیتی امنیتی در
بیـرون از افغانسـتان کـه قـرار اسـت وزارت دفـاع پـس از تکمیل شـدن
خروج نیرو ها از افغانستان ایجاد کند ،جابجا مناید.
علاوه بر این ،سـیگار معیاد زمانـی و موثریت تفتیش ها و ارزیابی های
خود را محدود ساخته و مترکز بیشرت را به جای برنامه های تکمیل شده،
بـاالی برنامـه های در حال اجرا معطوف میدارد کـه در نتیجه یافته ها و
پیشـنهاد های آنی را ارایه خواهد داد .در همین حال ،بازرسـان سـیگار
همـکاری خود را با افغان های مسـتقر در ایـاالت متحده و مقامات بین
املللیهای های مانند فسـاد ،تولید و قاچاق مواد مخدر و تقلب افزایش
خواهند داد.
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خالصه بازسازی
بخــش دوم گزارش این ربع خالصه ای از وقایع کلیدی ایــن دوره گزارش و همچنان برنامه ها
و پروژه های بازسازی افغانســتان در این چهار بخش می باشد :بودجه ،امنیت ،حکومتداری و
توسعه اقتصادی و اجتامعی.
نیروهای امریکایی و ایتالف در حالی بیرون میشوند که
دولت افغانستان با بحران امنیتی مواجه است
yماموریـت حامیـت قاطع ناتو بـا خروج نیروهای امریکایـی و بین املللی
حضور خود را در افغانستان به میزان قابل توجهی کاهش داد.
yجرنال آستن اسـکات میلـر ،قومنـدان نیرو هـای امریکایـی و ماموریت
حامیـت قاطـع ناتـو در افغانسـتان به تاریـخ  12جوالی 2021مسـوولیت
نیـرو هـای امریکایـی در افغانسـتان را بـه جنرال کنیت مکنـزی ،فرمانده
قوماندانی مرکزی اردوی ایاالت واگذار کرد.
yماموریـت قوماندانـی مشترک انتقـال امنیـت بـرای افغانسـتان در بخـش
آموزش ،مشـوره و کمک به نیروهای افغان خامته یافته و به ارایه کمک
هـای امنیتی "از بیرون" تحت دفرت جدید مدیریت همکاری های امنیتی
دفاعی – افغانستان انتقال یافت.
yطالبان با حمله بر نیرو های ملی امنیتی و دفاعی افغانستان ،مراکز ولسوالی
هـای متعـددی را تحـت کنرتول خـود درآوردند اما همچنـان از حمله به
نیروهای امریکایی و ایتالف اجتناب کردند.

بایدن به ادامه کمک ها متعهد شد

yرئیس جمهور بایدن متعهد به "حفظ کمک های قابل توجه برشدوسـتانه
و توسعه یی" به افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی و ایتالف شد.
yطالبـان تعـدادی از گـذرگاه هـای کلیدی مرزی را تصرف کردند که می
تواند درآمد گمرکی دولت افغانستان را کاهش دهد.
yافغانستان با موج سوم همه گیری کووید 19دست و پنجه نرم میکند زیرا
میزان مبتالیان در حدود  2400در صد افزایش یافته است.
yمیـزان درآمـد های داخلی دولت افغانسـتان در شـش ماه اول سـال مالی
جاری در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل  22.6در صد افزایش داشـته
است ،اما نسبت به پیش از شیوع بیامری کرونا پایین باقی مانده است.

افزایش کشت تریاک و خشخاش در سال 2020

yدفتر مبـارزه بـا مواد مخـدر و جرایم ملـل متحد از افزایـش  37درصدی
کشت تریاک در سال  2020در مقایسه با سال  2019خرب می دهد.
yمنطقه جنوب غربی ،شـامل والیت های هلمند و قندهار بیشترین میزان
کشت را در سطح ملی به خود اختصاص داده است.

بودجه بازسازی ایاالت متحده

yاعتبارات جمعی برای بازسازی و فعالیت های مرتبط به افغانستان از سال
مالی  2002در این ربع به  144.98میلیارد دالر افزایش یافته است.
yاز جملـه  120.32میلیـارد دالـر ( 83در صـد از مجمـوع) پول اختصاص
یافتـه به هشـت صندوق بزرگ بازسـازی فعـال ،حـدود  6.68میلیارد دالر
برای پرداخت احتاملی باقی مانده است.
yبنابـر آخرین گزارش هزینه جنگ وزارت دفاع ایاالت متحده ،مورخ 31
مـارچ  ،2021تعهـدات جمعـی برای افغانسـتان به شـمول برنامه جنگ و
بازسـازی ایـاالت متحده ،بـه  837.3میلیارد دالر رسـیده اسـت .تعهدات
برای بازسـازی افغانسـتان و تعهدات مرتبط گزارش شـده توسـط وزارت
خارجه ،اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین املللی و سـایر نهاد های
غیر نظامی به  49.6میلیارد دالر رسیده است.
yپروژه هزینه های جنگ در موسسـه واتسون دانشگاه براون هزینه جنگ
افغانسـتان را  2.26تریلیـون دالـر تخمیـن زده اسـت کـه بیشتر از برآورد
وزارت دفـاع امریـکا اسـت .پـروژه هزینه هـای جنگ شـامل هزینه های
وزارت دفـاع و نهـاد هـای غیـر نظامـی ایـاالت متحـده در افغانسـتان و
پاکسـتان ،بخشـی از هزینـه هـای وزارت دفاع از  11سـپتمرب به این سـو،
بیش از مبلغ اولیه ،هزینه های طبی و معلولیت رسبازان و هزینه های وام
گرفنت مربوط به جنگ است.

مذاکرات صلح متوقف باقی مانده است

yمذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در این ربع متوقف باقی ماند.
yآتش بس سـه روزه که توسـط دولت افغانسـتان و طالبان در جریان عید
فطر اعالم شده بود ،ادامه پیدا نکرد.
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ردیابی کنرتول ولسوالی ها
سیگار از نومرب  2015تا اکتوبر  2018با استفاده از اطالعات طبقه بندی نشده
و ارایه شـده توسـط ماموریت حامیت قاطع ،جمعیت ،ولسوالی ها و کنرتول
اراضی دولت افغانستان را دنبال کرده است .در مارچ  ،2019حامیت قاطع به
سیگار اطالع داد که دیگر ارزیابی های ثبات در سطح ولسوالی های دولت
افغانسـتان و کنترول و نفـوذ شورشـیان را انجـام منـی دهد زیرا ایـن ارزیابی
هـا “بـرای فرمانده ماموریـت حامیت قاطـع ارزش تصمیم گیـری محدودی
دارد ”.آخریـن بـاری که سـیگار ارزیابی های کنرتول ولسـوالی هـا را منترش
کـرد گـزارش ربع وار جنوری  2019به کانگـرس ایاالت متحده بود .حامیت
قاطـع در آن زمـان گزارش داد که تا اکتوبر  ،2018از  407ولسـوالی آن زمان
در افغانسـتان 50 ،ولسـوالی تحت کنرتل یا نفوذ شورشـیان قرار داشـت12( .
ولسوالی تحت کنرتل 38 ،ولسوالی تحت نفوذ).
در نسـخه نهایـی قانـون مجوز دفاع ملی ویلیـام ام (مک) تورنربی برای سـال
مالی  ،2021کانگرس از وزارت دفاع خواست بخشی را در گزارش شش ماهه
افزایش امنیت و ثبات در افغانسـتان شـامل سـازد که ارزیابی ثبات در سـطح
ولسوالی و کنرتول شورشیان را در مقابل کنرتول و نفوذ دولت افغانستان نشان
داده و شامل اطالعات ولسوالی ،جمعیت ،و اداره اراضی باشد .گزارش بعدی
وزارت دفاع ایاالت متحده ،که شش ماه گذشته منتهی به  30جون را پوشش
می دهد ،هنوز منترش نشده بود که این گزارش به نرش رسید.
ایـن کـه آیـا حکومـت افغانسـتان یا شورشـیان بـر یـک ولسـوالی “کنرتول”
داشـته اند ،بر اسـاس عوامل متعـددی مانند درجه حکومتـداری موثر دولت
افغانسـتان ،امنیـت ،زیرسـاخت هـا ،کنرتول اقتصـادی و ارتباطات که توسـط
حامیت قاطع در نظر گرفته شـده اسـت ،تعیین میشـد( .برای اطالعات بیشتر
در مورد معیارهای که ماموریت حامیت قاطع برای تعیین ولسوالی ،جمعیت
و کنترل اراضی اسـتفاده میکرد ،به گـزارش  30اپریل  ،2016گزارش ربع وار
به کانگرس ایاالت متحده ،صفحه  96مراجعه کنید).
رصف نظـر از اینکـه چگونـه ماموریـت حامیـت قاطـع کنترول ولسـوالی را
اندازه گیری می کرد ،آن سطح تجزیه و تحلیل دقیق از رسبازان امریکایی یا

ایتالف در ساحه دیگر وجود ندارد .خروج دوامدار نیروهای ایاالت متحده
و ایتلاف باعث شـده اسـت تـا منابع بـاز مانند شـبکه تحلیلگران افغانسـتان،
مجله النگ وار ،بی بی سـی ،و رادیو گندهارا این خال ها را در مورد این که
در ولسـوالی های دور دسـت از کابل چی میگذرد ،پر کنند .این سـازمان ها
“کنرتول ولسـوالی” را به طرق مختلف ،از جمله گزارشـات مطبوعاتی ،بیانیه
هـای نهادهـای دولتی ،گزارشـگران و مخاطبین خودشـان و طالبان ،اغلب از
طریق رسانه های اجتامعی تعریف و تعیین می کنند.
آخریـن ارزیابـی هـای قوماندانـی مرکـزی اردوی ایـاالت متحـده در مـورد
کنرتول ولسـوالی ها در بخش جداگانه طبقه بندی شـده این گزارش موجود
است.

شامر ولسوالی ها در افغانستان
سـازمان هـای مختلـف از ارقـام متفـاوت بـرای تعـداد ولسـوالی هـای
افغانسـتان اسـتفاده مـی کننـد که با گذشـت زمـان تغییر کرده اسـت .به
عنـوان مثـال ،دیبورا الینـز ،مناینده ویژه منشـی عمومی ملـل متحد در
افغانسـتان ،از  370ولسـوالی گزارش داد ،جرنال میلی در سخرنانی اش
بـه کمیتـه نیرو های مسـلح مجلس سـنای ایـاالت متحـده در  22جون
از  419ولسـوالی ،وال استریت ژورنال اخیرا ً از  387ولسـوالی ،و مجله
النـگ وار از  407ولسـوالی نـام بـرد .سـایر منابـع بـاز از ارقامـی ماننـد
"حـدود"  400ولسـوالی اسـتفاده کـرده اند .سـیگار در گذشـته از 407
ولسـوالی (شامره ارایه شده توسـط حامیت قاطع) و همچنان  ،399که
در مجموعـه اطالعـات ثالـث اداره ایـاالت متحده برای انکشـاف بین
املللی استفاده شده است ،استفاده کرده است.
در سـال  ،2018اداره احصائیه مرکزی افغانسـتان (کـه اکنون به نام اداره
ملی احصائیه و معلومات نامیده می شود) و ریاست مستقل ارگان های
محـل ،یک فهرسـت مشترک و تلفیقی از  387ولسـوالی (بـه عالوه 34
مرکز والیات) تهیه کرد که از آنها برای انتخابات آینده استفاده می کرد.

منبـع :سـیگار ،گـزارش ربـع وار بـه کانگـرس ایـاالت متحـده 2016/30/4 ،و 2019/30/1؛ ماموریت حامیت قاطع ،پاسـخ به تقاضـای اطالعـات2018/3/3 ،؛ حامیت قاطع ،پاسـخ به تقاضای
اطالعات از سـوی سـیگار2018/20/12 ،؛ کانگرس ایاالت متحده" ،قانون مجوز دفاع ملی ویلیام ام( .مک) تورنربی برای سـال مالی  "،2021بخش 2020/3/1 ،1219؛ نیرو های امریکایی -
افغانسـتان ،پاسـخ به تقاضای اطالعات از سـوی سـیگار2017/15/5 ،؛ مجله النگ وار" ،نقشه برداری از مناطق تحت مناقشـه و تحت کنرتول طالبان در افغانستان"؛ شبکه تحلیلگران افغانستان،
"یک چهارم ولسـوالی های افغانسـتان به دسـت طالبان در حالی سـقوط کرده اسـت که درخواست برای "مقاومت دوم" باال گرفته است2021/2/7 .؛ یوناما" ،گزارش به شورای امنیت ملل متحد
توسط مناینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان ،خانم دیبورا الینز2021/22/6 "،؛ کمیته نیرو های مسلح مجلس منایندگان" ،جلسه کمیته نیرو های مسلح مجلس در مورد درخواست
بودجـه مالـی سـال  2022بـرای وزارت دفاع "،منت 2021/6/23؛ وال استریت ژورنـال" ،طالبان با خروج ایاالت متحده روحیـه نیرو های افغان را آزمایش می کننـد2021/20/6 "،؛ مجله النگ
وار" ،طالبان از اول ماه می تعداد ولسـوالی های تحت کنرتول خود را در افغانسـتان دو برابر سـاخته اند2021/29/6 "،؛ نیویورک تایمز" ،طالبان پس از حمله رسیع وارد شـهرهای کلیدی شمال
افغانستان شدند2021/20/6 ،؛ شبکه تحلیلگران افغانستان" ،معامی انتخابات افغانستان ( _ )12خرب های خوب و خربهای بد در مورد شامر ولسوالی ها.2018/16/7 "،
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کنرتول ولسوالی های افغانستان به دست کیست؟
مجله النگ وار ،تا تاریخ  13جوالی 2021
ﺷﯿﺮﺧﺎن
ﺑﻨﺪر

اﺷﮑﺎﺷﻢ

ﺣﯿﺮﺗﺎن

بی بی سی ،تا تاریخ  12جوالی 2021

آﻗﯿﻨﻪ

ﻣﺰار ﴍﯾﻒ

ﺷﯿﺮﺧﺎن
ﺑﻨﺪر

اﺷﮑﺎﺷﻢ

ﺣﯿﺮﺗﺎن

آﻗﯿﻨﻪ

ﻣﺰار ﴍﯾﻒ

ﺗﻮرﻏﻨﺪی

ﮐﺎﺑﻞ
ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻫﺮات

ﺗﻮرﺧﻢ

ﺗﻮرﻏﻨﺪی
اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ

ﺗﻮرﺧﻢ

ﻏﻼم ﺧﺎن

ﻏﻼم ﺧﺎن

ﭼﻤﻦ – ﺳﭙﻦﺒ ﺑﻮﻟﺪک

ﺑﻨﺪر
اﺑﻮ ﻧﴫ ﻓﺮاﻫﯽ
زرﻧﺞ

ﻗﻨﺪﻫﺎر

ﻋﻼﯾﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات
در ﮐﻨﱰول دوﻟﺖ
ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
در ﮐﻨﱰول ﻃﺎﻟﺒﺎن

ﮐﺎﺑﻞ
ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻫﺮات

اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ

ﭼﻤﻦ – ﺳﭙﻦﺒ ﺑﻮﻟﺪک

ﺑﻨﺪر
اﺑﻮ ﻧﴫ ﻓﺮاﻫﯽ
زرﻧﺞ

ﻗﻨﺪﻫﺎر

ﻋﻼﯾﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات

ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺮزی

در ﮐﻨﱰول دوﻟﺖ
ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
در ﮐﻨﱰول ﻃﺎﻟﺒﺎن

ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺮزی

ﻧﻮت :ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ  398وﻟﺴﻮاﻟﻰ از ﺟﻤﻠﻪ  407وﻟﺴﻮاﻟﻰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺸﻪ در ﺳﻄﺢ وﻟﺴﻮاﻟﻰ ﻫﺎى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 9 .وﻟﺴﻮاﻟﻰ در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

* "ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ" ﯾﻌﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﱪد ﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﺎل  2005از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﻨﺒﻊhttps://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan :

ﻣﻨﺒﻊhttps://www.bbc.com/news/world-asia-57767067 :

گندهارا (رادیو آزادی افغانستان)،
تا تارخ  15جوالی 2021

شبکه تحلیلگران افغانستان ،تا  15جوالی 2021

ﺷﯿﺮﺧﺎن
ﺑﻨﺪر

اﺷﮑﺎﺷﻢ

ﺣﯿﺮﺗﺎن

اﺷﮑﺎﺷﻢ

آﻗﯿﻨﻪ

ﻣﺰار ﴍﯾﻒ

ﺷﯿﺮﺧﺎن
ﺑﻨﺪر

ﺣﯿﺮﺗﺎن

آﻗﯿﻨﻪ

ﻣﺰار ﴍﯾﻒ

ﺗﻮرﻏﻨﺪی

ﺗﻮرﻏﻨﺪی

ﮐﺎﺑﻞ
ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻫﺮات

ﺗﻮرﺧﻢ

اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ

ﮐﺎﺑﻞ
ﺟﻼل آﺑﺎد

ﻫﺮات

ﺗﻮرﺧﻢ

اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ

ﻏﻼم ﺧﺎن

ﻏﻼم ﺧﺎن

ﭼﻤﻦ – ﺳﭙﻦﺒ ﺑﻮﻟﺪک

ﻗﻨﺪﻫﺎر

ﺑﻨﺪر
اﺑﻮ ﻧﴫ ﻓﺮاﻫﯽ
زرﻧﺞ

ﻋﻼﯾﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات

در ﮐﻨﱰول دوﻟﺖ
ﺗﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮول ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺎ  8اﭘﺮﯾﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن از اول ﻣﻰ

ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺮزی

ﯾﺎدداﺷﺖ :در  19ﺟﻮﻻی  2021ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﺴﻮاﻟﯽ
"ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰول" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ/ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻟﺴﻮاﻟﯽ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻃﺎﻟﺒﺎن/دوﻟﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺧﱪﻧﮕﺎران رادﯾﻮ آزادی در ﮐﺎﺑﻞ و وﻻﯾﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊhttps://gandhara.rferl.org/a/taliban-control-afghanistan/31360050.html :

ﭼﻤﻦ – ﺳﭙﻦﺒ ﺑﻮﻟﺪک

ﺑﻨﺪر
اﺑﻮ ﻧﴫ ﻓﺮاﻫﯽ
زرﻧﺞ

ﻗﻨﺪﻫﺎر

ﻋﻼﯾﻢ و اﺧﺘﺼﺎرات  -ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻨﱰول ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻫﺎ
وﻟﺴﻮاﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ادارى آن ﻗﺒﻞ از اول ﻣﻰ 2021
ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن از اول ﻣﻰ ﺗﺎ  14ﺟﻮﻻى 2021
ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن از اول ﻣﻰ اﻣﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ

ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ
ﮔﺬرﮔﺎه ﻣﺮزی

ﯾﺎدداﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻞ رﺣﻤﺎن ﻣﻈﻬﺮى ،ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺣﺴﯿﻨﻰ و راﺟﺮ ﻫﻠﻤﺰ از ﮔﺰارش ﻫﺎى رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻃﺎﻟﺒﺎن و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺗﻤﺎس ﻫﺎى ﺗﯿﻠﻔﻮﻧﻰ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻰ ﺗﺎ  15ﺟﻮﻻى .2021
آﻣﺎده ﺳﺎزى اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ راﺟﺮ ﻫﻠﻤﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  421وﻟﺴﻮاﻟﻰ اداره ﻣﻠﻰ اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻣﻨﺒﻊhttps://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/ :
menace-negotiation-attack-the-taleban-take-more-district-centres-across-afghanistan/

یادداشـت :سـیگار این نقشـه ها را فقط برای اطالعات ارایه می دهد و در مورد صحت ،روش ها یا تجزیه و تحلیل های ایجاد شـده در آنها موقفی ندارد .این نقشـه ها توسـط
سیگار برای مقایسه های ساده نقشه به نقشه بازسازی شده است ،ورنه از منبع باز تولید شده اند .هر منبع ممکن است از مناطق مختلفی استفاده کرده باشد بنابراین ممکن است
مقایسه دقیق ولسوالی به ولسوالی بین نقشه ها وجود نداشته باشد .برای اطالعات بیشرت در مورد روش های مورد استفاده برای ایجاد این نقشه ها ،لطفاً به منابع رجوع منایید.

نکات برجسته ربع وار
بربنیــاد نتیجه گیــری بانک جهانــی ،ارایه خدمات موفــق مرشوعیت دولت
افغانستان را تقویت نکرده است
بانـک جهانـی در ارزیابـی اخیـر  5میلیـارد دالـری صنـدوق
بازسـازی افغانسـتان در زمینه هزینه های مکـرر و هزینه های
رسمایه ای در افغانسـتان در سـال های  2002تا  ،2018گفت
کـه ایـن صندوق با وجـود پیرشفت در ارایـه خدمات و پیامد
های اجتامعی ،به هدف خود برای تقویت مرشوعیت دولت
افغانسـتان نرسیده اسـت .به گفته ارزیابی کنندگان ،افغانستان
پیرشفت چندانی در ایجاد مرشوعیت دولت نداشـته و شدت
1
درگیری ها در سطوح بی سابقه باقی مانده است.
ارزیابـی کننـدگان بانـک جهانـی انتظار از حامیـت صندوق
بازسـازی افغانسـتان را بـه خاطـر داشتن تاثیـر زیـاد بـاالی
مرشوعیت دولت منطقی منی دانند ،اما باید به خاطر داشـت
که سـوابق دوره مورد بررسـی رابطه مسـتقیم و بدون مشـکل
را بیـن تامیـن مالـی خدمـات و افزایـش مرشوعیـت دولـت
نشـان میدهـد 2.فرض بـر این بود کـه خدمات بـرای برقراری
مرشوعیت دولت کافی اسـت و بنابر این به پروژه گسترده تر
3
دولت سازی کمک می کند.
ارزیابی کنندگان در دستیابی به اهداف دولت سازی از طریق
کمـک های خارجی خواسـتار «واقع گرایی» با منطق تداخل
به وضوح بیان شـده ،ماهر تر و به صورت تجربی تایید شـده
بین خدمات ارایه شـده و اهداف ایجاد دولت ،شـدند 4.آنها
در مورد نحوه اجرای بهرت این پیشنهادات توضیح ندادند.
نتیجـه گیـری بانـک مبنـی بـر اینکـه ارایـه خدمـات لزومـاً
مرشوعیت دولت را بهبود منی بخشد ،سواالت مهمی را برای
کمک کنندگان ایجاد می کند به ویژه هنگامی که مرشوعیت
دولـت همچنـان یـک هـدف اصلـی اسـت کـه هزینـه هـای
سـخاومتندانه کمـک های خارجی را توجیـه می کند .هامن
طـوری که رس مفتش اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین
املللی در سـال  2017گزارش داد“ ،هـدف نهایی [تعهدات
اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی از طریق بودجه

ملی که عمدتاً از طریق صندوق بازسـازی افغانسـتان هدایت
مـی شـد] ایجـاد مرشوعیت بـرای دولت افغانسـتان و کاهش
5
شورش بود”.
استراتیژی کنونـی اداره ایـاالت متحـده بـرای انکشـاف بین
املللـی در مورد افغانسـتان نیز ارایه خدمـات را با ثبات پیوند
مـی دهـد و تاکیـد می کند که متـام تالش هـای اداره ایاالت
متحده برای انکشاف بین املللی در افغانستان “محرک های
اصلـی درگیـری از جملـه فسـاد ،بیـکاری ،و نبـود مرشوعیت
دولت را که طالبان را قادر به شماری دسـت آورد ها سـاخته
اسـت نیـز مـورد توجـه قـرار میدهـد 6”.فراتـر از افغانسـتان،
ایـاالت متحده همچنان مرشوعیت دولـت را به عنوان هدف
نهایـی برای کمک خارجی ارزیابـی می کند .به عنوان مثال،
اسرتاتیژی ایاالت متحده برای جلوگیری از درگیری و ترویج
ثبـات در سـال  2020مسـتلزم رسمایـه گـذاری استراتیژیک
بـرای پیـش بینـی و جلوگیری از درگیری های خشـونت آمیز
با کمک های خارجی اسـت که به منظور تقویت “حاکمیت
7
فراگیر ،مشارکتی و مرشوع” میباشد.
تجربـه افغانسـتان مفروضات اساسـی در مـورد ارایه خدمات
و مرشوعیـت دولـت را در محیـط هـای شـکننده و متاثـر از
درگیـری بـه چالش کشـیده اسـت .بـا توجه بـه این یافتـه ها،
کمـک کننـدگان بهتر اسـت میکانیـزم هـای خاص را بیشتر
توضیـح دهنـد و محدودیت های این مفروضات را در چنین
محیط هایی به طور تجربی آزمایش کنند .تا زمانی که کمک
کنندگان هدف کمک های خود را تقویت مرشوعیت دولت
دریافـت کننـده کمک ها توصیـف می کنند ،بـار اثبات این
ادعا بر عهده خود شان خواهد بود.
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برنامه بانک جهانی با افزایش فشارهای طالبان مواجه است
بـر بنیاد اظهارات مقام های بانک جهانی به نهاد های کمک
کننـده صندوق بازسـازی از افغانسـتان ،طالبـان و دیگر گروه
های مسلح ضد دولت در ماه های اخیر خواسته های خود را
در مـورد خدمات صحی بانک جهانی در افغانسـتان افزایش
داده اند .تقاضاهای طالبان و وخامت امنیت باعث شد تا 20
در صد از امکانات صحی که توسط برنامه صحتمندی بانک
جهانـی حامیت میشـد ،مسـدود گـردد( 8.برنامـه صحتمندی
بودجـه ارایه خدمات صحی را که از سـوی دولت افغانسـتان
در  ۳۱والیت عقد قرارداد شده است ،تامین می کند)9.
بـه گفته یکی از مقامات بانـک جهانی ،طالبان برخی از ارایه
کننـدگان خدمات صحتمندی را متهـم کردند که به تعهدات
قراردادی خود در قبال ارایه کارکنان و تامین امکانات صحی
عمـل نکرده ،پرداخت به کارکنـان صحی را به تاخیر انداخته
و تسـهیالت صحـی را مراقبـت نکـرده اند .به گفتـه این مقام،
طالبـان تقاضـا کردنـد تـا همـه مراکـز صحـی دارای داکرتان
جـراح و امبوالنـس باشـند – دسـت آوردی کـه غیـر ممکـن
میباشـد .طالبـان هشـدار دادنـد در صـورت بـرآورده نشـدن
خواسـته های شـان ،آنان در برابر ارایه دهندگان خدمات ،در
10
سیستم قضایی خود شان اقدام خواهند کرد.
بـه منظـور اطمینـان از عـدم پرداخـت رشـوه توسـط ارایـه
دهندگان خدمات صحی به عنارص ضد دولتی ،بانک جهانی
تیم ثالث نظارتی صندوق بازسـازی افغانسـتان را موظف کرد
تـا معامالت مالی ارایه دهنـدگان خدمات صحی در والیات
11
پر خطر را مورد بررسی قرار دهد.

شـهروندی افغانسـتان ،و پروژه  100میلیـون دالری اضطراری
12
زراعتی و تامین مواد غذایی.
مناینـدگان وزارت امـور زنـان کـه پـروژه توسـعه روسـتایی
توامنندسـازی اقتصـادی زنـان را بـه ارزش  100میلیـون دالر
تطبیـق مـی کنند در ربـع جاری به کمک کننـدگان گفتند که
گـروه های مخالف مسـلح تعداد قابل توجهـی از مکان های
شوراهای اجتامعی را در والیت های بغالن ،بدخشان ،زابل،
ارزگان ،وردک ،لوگـر ،غزنـی ،پکتیـکا و کنـدز در کنترول
دارنـد 13.از جمله  1293شـورای اجتامعی برنامه ريزی شـده
برای اين  9والیت 59 ،در صد آن ايجاد نشده است زيرا این
جوامع توسـط گروه های مخالف مسـلح كنرتول می شـوند.
موضوع نگران کننده این است که این مکان های پیشنهادی
شـورای اجتامعـی در مناطـق دور افتاده ایـن والیات متمرکز
نیستند بلکه  78در صد از مکان های شورا های اجتامعی که
تحـت کنرتول گروه های مخالف مسـلح بودند در مناطق در
برگیرنده مراکز والیتی واقع اند 14.گروه های مسلح از حرکت
آزاد کارمنـدان زن پـروژه جلوگیـری منـوده و با ایجـاد گروه
هـای کمک بـه زنان مخالفت کردند .تا کنـون تالش ها برای
مذاکـره در مـورد راه حـل از طریـق رهبران محلی بـی نتیجه
بـوده اسـت زیـرا گـروه هـای مسـلح از فعالیت های بسـیج و
15
توامنندسازی این زنان حامیت منی کنند.

یکـی دیگـر از مقامـات بانـک جهانـی بـه کمـک کننـدگان
گفت که خواسته های طالبان بر تعدادی دیگر از برنامه های
تحـت حامیـت بانک جهانـی تاثیر گذاشـته اسـت ،از جمله
پـروژه امـدادی  280میلیـون دالـری کوید 19بـرای کمک به
جوامـع و خانواده های افغان ،پروژه  628میلیون دالری میثاق
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یــک طیاره رشکت هوایــی کام ایر در زیر برج مراقبت میدان هوایی بین املللی حامد کرزی در کابل
در حال آمادگی برای پرواز است( .عکس از ماموریت حامیت قاطع ناتو)

چالش انتقال کنرتول میدان های هوایی افغانستان
یکی از دشـوارترین مشـکالتی که جامعه بیـن املللی پس از
خـروج بیشتر نیرو هـای بین املللـی با آن روبرو اسـت ،عدم
توافـق بـرای باز نگهداشتن میـدان هوایی بیـن املللی حامد
کرزی در کابل است .میدان هوایی بین املللی حامد کرزی با
تسـهیل حضور دیپلوماتیک بین املللی در کابل و ارتباطات
هوایـی بیـن املللی نقش ویژه ای در میـان میدان های هوایی
افغانسـتان ایفـا مـی کنـد .سـخنگوی وزارت خارجـه امریکا
گفت“ :ما تاکید می کنیم که یک میدان هوایی امن و کارآمد
برای هر گونه حضور دیپلوماتیک بین املللی رضوری است
16
و به نفع مسافران افغان و اقتصاد افغانستان خواهد بود”.
ناتو از سال  2020روی طرحی کار می کند تا مسوولیت کامل
چهار میدان هوایی بین املللی افغانستان را به دولت افغانستان
واگذار کند ،اما این طرح خطراتی را برای هوانوردی ملکی و
تالش برای بازسازی به همراه دارد.
ناتـو کنرتول میدان هـای هوایی هرات ،کابـل ،قندهار و مزار
رشیف را به وزارت دفاع افغانستان واگذار کرده است و انتظار
مـی رفـت این وزارت بـه نوبه خـود فعالیت های غیـر نظامی
ایـن میدان هـا را به اداره مسـتقل هوانوردی ملکی افغانسـتان
واگذار کند .اداره مسـتقل هوانـوردی ملکی یک نهاد دولتی

اسـت که در سـال  2012تحت قانون هوانـوردی ملکی برای
مدیریت فعالیت های هوانوردی در افغانسـتان تاسـیس شـد.
میدان های بین املللی افغانستان از سال  2015به طور رسمی
17
تحت کنرتول مشرتک ناتو و این اداره قرار دارند.
میـدان هوایـی قندهـار بـه تاریـخ  10جنـوری  2021بـه اداره
هوانـوردی ملکـی افغانسـتان واگـذار شـد .بـه گفتـه وزارت
خارجـه ایاالت متحده ،زمان انتقال کنترول میدان های باقی
مانده پس از اعالمیه رئیس جمهور بایدن در اپریل  2021در
مـورد خروج قریـب الوقوع نیرو های امریکایی از افغانسـتان
تعییـن شـد .در جـون  ،2021ناتـو کنترول میـدان هـای مزار
رشیـف و هـرات را واگـذار کـرد .تاریخ انتقال میـدان هوایی
18
بین املللی حامد کرزی در کابل هنوز تحت بررسی است.
انتقـال میـدان هـا بـا چالـش هـای مالـی ،عملیاتـی و امنیتـی
متعددی روبرو شده است .با ادامه فعالیت های دیپلوماتیک
و توسـعه ای ایاالت متحده در افغانسـتان پس از خروج نیرو
هـا ،میدان هـای هوایی بین املللی این کشـور بـه ویژه میدان
هوایـی بیـن املللی حامـد کرزی ،بـرای حفـظ ارتباطات بین
املللـی کابـل حیاتـی خواهد بود و بـه دیپلومات هـا و دیگر
کارمنـدان بیـن املللی اجازه می دهد تا به داخل و خارج این
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کشـور سـفر کنند .هامن طوری کـه مقامات ایـاالت متحده،
ناتـو و افغانسـتان تاکیـد کـرده انـد ،حضـور دیپلوماتیک بین
املللی بدون داشتن میدان هوایی امن و کارا در کابل امکان
پذیـر نخواهـد بـود 19.زیـر سـاخت هـای مناسـب هوانوردی
ملکـی نیـز می تواند با تسـهیل تجـارت بین املللـی و ترویج
رسمایه گذاری بخش خصوصی در این کشور ،محرک اصلی
رشـد اقتصادی پایدار در افغانسـتان باشد در حالی که فقدان
توانایی هوانوردی ملکی می تواند رشد را محدود کند.

چالش و تاخیر در تقویت توانایی هوانوردی
افغانستان
با توجه به ظرفیت محدود دولت افغانستان در اوایل  2000و
اهمیـت مدیریت موثر حریم هوایی برای تالش های نظامی،
دولـت ایـاالت متحده کمک های فنـی و حامیت مالی برای
بخـش هوانوردی ملکی این کشـور انجـام داد و بیش از 562
میلیـون دالـر را در فعالیـت هـای مربوط به هوانـوردی ملکی
در ایـن کشـور بیـن سـال هـای  2002و  2015پرداخت کرد.
وزارت دفـاع ایـاالت متحده به ایجاد مجـدد مدیریت حریم
هوایی افغانستان کمک کرد و از ارتباطات ،جهت یابی و زیر
سـاخت هـا و عملیات مربوط به حمـل و نقل هوایی حامیت
کـرد .حامیـت آنها بـر عملیات نظامی متمرکز بـود ،اما به نفع
20
هوانوردی ملکی نیز متام شد.
تـا سـال  ،2014اداره هوانـوردی فـدرال ایـاالت متحـده  ،بـا
حامیت مالی دولت و اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین
املللـی حامیت مسـتقیم داخلـی را به طور خـاص بر تقویت
هوانـوردی ملکـی آغـاز کـرده و بـه اداره هوانـوردی ملکـی
افغانسـتان مشـوره فنـی ،آمـوزش و حامیـت بـرای عملیـات
هوایـی و فـرودگاه ارایـه مـی داد .بـا وجـود مشـارکت مداوم
اداره هوانـوردی فـدرال ایـاالت متحـده ،از جملـه آمـوزش
محـدود کنترول ترافیـک هوایـی ،اداره هوانـوردی ملکـی
افغانسـتان برای حفظ مسوولیت های خود تحت سازمان بین
املللـی هوانوردی ملکی به مهارت کافی دسـت نیافت .اداره
هوانـوردی فدرال در سـال  2014حامیت مسـتقیم داخلی را
متوقـف کرد ،اما در سـال  2016یک تفاهم نامه برای کمک
هـای فنـی منعقـد کرد .با ایـن حال ،دولت افغانسـتان تا سـال

 2020هیـچ گونـه درخواسـت مسـاعدت نکـرده اسـت 21.در
حالیکـه اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین املللی برنامه
هـای مشـخص را بـرای کمـک بـه اداره هوانـوردی ملکی به
خاطـر اجـرای مسـوولیت هـای خدمـات هوانـوردی تطبیـق
نکـرده ،امـا اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین املللی از
ظرفیت سـازی در اداره هوانوردی ملکی به عنوان بخشـی از
برنامه های وسـیع تر ،همه با هدف کمک به اداره هوانوردی
ملکی بخاطر “تبدیل شدن به یک رشیک بهرت برای تجارت
افغانسـتان ”،کمـک کرده اسـت 22.اداره ایـاالت متحده برای
انکشـاف بیـن املللـی از سـال  2015تقریبـاً  6.1میلیـون دالر
را بـرای حامیـت از ظرفیت سـازی اداره هوانـوردی ملکی و
تقویـت زیرسـاخت هـای حمل و نقـل هوایـی و فرایند های
صادراتـی در میـدان هوایـی بین املللـی حامد کـرزی فراهم
23
کرده است.
دولت ایاالت متحده در ابتدا قصد داشت مدیریت هوانوردی
ملکـی افغانسـتان را در پایان سـال  2014بـا کاهش نیرو های
امریکایی به دولت افغانستان واگذار کند .یک تفتیش بخش
هوانوردی ملکی توسـط سـیگار در سـال  2015نشان داد که
انتقـال بـه دلیـل عـدم موجودیت کنترول کننـده هـای تایید
24
شـده ترافیک هوایی افغانسـتان تا یک سـال به تأخیر افتاد.
به دنبال تاخیر ،دولت افغانسـتان با اسـتناد به هزینه های باال،
قـرارداد مدیریت هوایـی را واگذار نکرد ،کـه وزارت خارجه
ایاالت متحده را ملزم کرد تا از سـپتمرب  2015قرارداد موقت
 29.5میلیون دالری تحت مدیریت وزارت دفاع را تامین کند
تـا از اختلال در خدمـات هوایـی جلوگیری شـود 25.تفتیش
سـیگار نشـان داد که دولت افغانسـتان با وجود تعهد به انجام
ایـن کار ،از متـام درآمـد حاصـل از پرواز هـای اضافی خود
برای مدیریت حریم هوایی اسـتفاده نکرد که به ناتوانی اداره
هوانـوردی ملکـی در مدیریـت مسـتقل عملیـات هوانوردی
26
انجامید.
در سـال  ، 2015اداره هوانـوردی ملکـی افغانسـتان مدیریت
حریـم هوایـی را از دولـت ایـاالت متحـده به دسـت آورد .با
ایـن حـال ،ماموریت حامیت قاطـع ناتو همچنان مسـوولیت
هـای کلیـدی هوانـوردی ملکی را در میدان هـای بین املللی
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افغانسـتان ،بـه ویـژه پنج وظیفه اصلـی هوانـوردی را بر عهده
داشـت )1( :کنترول ترافیـک هوایـی؛ ( )2آتـش سـوزی و
نجات؛ ( )3مدیریت ایمنی؛ ( )4خدمات هواشناسـی؛ و ()5
27
ارتباط ،جهت یابی و نظارت.
در جـوالی  ،2019سـیگار گـزارش داد کـه حامیـت هـای
خارجـی از طریـق برنامـه های آموزشـی بهرت ،عملیـات اداره
هوانوردی ملکی افغانسـتان را بهبود می بخشـد و به این اداره
اجـازه مـی دهد عملیات محـدودی را در چهار میدان هوایی
بین املللی انجام دهد .سـیگار همچنان مشاهده کرد که اداره
هوانـوردی ملکـی افغانسـتان همچنان متکی بـه حامیت نهاد
هـای کمـک کننـده اسـت و “در حال حـارض قادر بـه انجام
عملیـات هوانـوردی غیـر نظامـی بـدون حامیـت نهـاد هـای
کمـک کننـده از جملـه کمک هـای فنـی ،آموزشـی و مالی
نیست – که همه آنها نیز در تفتیش ما در سال  2015به عنوان
کاسـتی ها شـناخته شـده اند 28”.سـیگار نتیجه گیری کرد که،
“اگـر چـه به نظر می رسـد توسـعه ظرفیت و افزایـش درآمد،
اداره هوانوردی ملکی افغانستان را در مسیر استقاللیت کاری
قـرار داده اسـت ،اما ایـن اداره هنـوز توانایی خـود را برای به
دسـت گرفتن کنرتول بـر پنج وظیفـه اصلی هوانوردی نشـان
29
نداده است”.
در سال  ،2019رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان خاطر
نشـان کـرد که ایـن اداره تقریباً دو تا سـه سـال از دسـتیابی به
ظرفیـت بشری ،مالـی و نظارتـی الزم بـرای مدیریت مسـتقل
متامی مسـوولیت های هوانوردی ملکی در افغانسـتان فاصله
دارد 30.از آن زمـان ،مقامـات افغـان در مـورد تعـداد ناکافـی
پرسـونل آموزش دیده افغان که قادر به انجام وظایف کنونی
ناتو باشـند؛ تاخیرهای مربوط به بیامری کوید 19در آموزش
ناتـو بـرای کارکنـان محلـی هوانـوردی ملکـی افغانسـتان؛ و
ناتوانـی در مدیریـت میدان های هوایی بـدون کمک مداوم
31
بین املللی ابراز نگرانی کردند.
قاسم وفایی زاده ،رئیس سابق اداره هوانوردی ملکی افغانستان
اذعان کرد كه دولت افغانستان با مشكالت مربوط به ظرفيت
و آمـوزش مـداوم روبروسـت و چالش هایـی را برای تكميل

اين انتقال ايجاد می كند 32.در یک مصاحبه در نومرب ،2020
مدیر هوانوردی ملکی در میدان هوایی بین املللی احمد شاه
بابـا در قندهار همچنان خاطر نشـان کرد کـه کارمندان محلی
برای انجام وظایف مهم مانند کنرتول ترافیک هوایی یا اداره
رادار آمـوزش ندیـده انـد .وی افـزود“ :افراد ما حتـی قادر به
راه انداخنت وسـایط آتش نشـانی نیسـتند .در صورت خروج
ایاالت متحده ،میدان هوایی دچار مشکل می شود 33”.با این
34
وجود ،کنرتول این میدان دو ماه بعد به افغان ها واگذار شد.

"افراد ما حتی قادر به راه انداخنت
وسایط آتش نشانی نیستند .در صورت
خروج ایاالت متحده ،میدان هوایی
دچار مشکل می شود".
منبع :استارز اند اسرتیپس" ،با کارمندان محلی آموزش ندیده در زمینه
وظایف کلیدی ،خروج ایاالت متحده می تواند برای میدان هوایی افغانستان
مشکل ایجاد کند.2020/6/11 "،

بـه گفتـه حیات الله حیـات ،والـی قندهار آمـوزش کارمندان
محلی هوانوردی ملکی توسط ناتو به دلیل همه گیری بیامری
کویـد 19بـه تاخیـر افتـاد و بعـدا ً پس از آنکه مشـخص شـد
کارمنـدان افغان “قادر به فراگیری آموزش نیسـتند” لغو شـد.
سـخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان با این حال اعالم
کـرد کـه دولت افغانسـتان مـی تواند تا ماه مـی  2021کنرتول
میـدان هـای هوایـی بیـن املللی را در دسـت بگیـرد و افزود:
“برخـی از همکاران خارجی ما همچنان پس از واگذاری در
برخـی از بخـش های میـدان های هوایی با مـا هامهنگی می
35
کنند”.

چالش های انتقال کنرتول میدان های هوایی
افغانستان
انتقـال مدیریت میدان هوایی توسـط ناتو بـه اداره هوانوردی
ملکـی افغانسـتان در سـال  2021بـا چالش های روبرو شـده
اسـت که مانع عملیات در میدان هوایی شـده اسـت .پس از
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انتقـال کنترول میـدان هوایـی قندهار در  10جنـوری ،2021
ظرفیـت محـدود اداره هوانـوردی ملکـی افغانسـتان بـرای
مدیریـت عملکرد های هوانوردی که ناتو قبالً انجام می داد،
عملیات ملکی را تنها به ساعات کاری از طرف روز محدود
کرده اسـت .رشکت های هوایی شکایت کرده اند که این امر
مانع از توانایی آنها در برآورده ساخنت انتخاب مسافران برای
36
زمان ورود و خروج می شود.
بـرای حامیـت از عملیـات میـدان هوایـی ،اداره هوانـوردی
ملکی افغانسـتان دو پیشنهاد برای قراردادی ها جهت کنرتول
ترافیـک هوایـی و خدمـات زمینـی در میدان هوایـی قندهار
صـادر کـرد ،امـا وزارت خارجـه ایـاالت متحـده در ایـن ربع
بـه سـیگار اطلاع داد کـه اداره هوانـوردی ملکـی افغانسـتان
هنـوز بـه دنبـال قرار دادی های اسـت که بتواند بـه طور موثر
میـدان هوایی را در محدوده بودجوی اداره هوانوردی ملکی
افغانسـتان اداره کند .اداره هوانوردی ملکی افغانسـتان معتقد
اسـت کـه چالـش هـای مسـتمر در رابطـه بـا حفـظ پرسـونل
واجد رشایط کافی که بتوانند میدان های هوایی افغانسـتان را
37
مدیریت ،نگهداری و اداره کنند ،وجود دارد.
سـواالت باقـی میامنـد ،به ویـژه در مورد آینده میـدان هوایی
بیـن املللـی حامـد کـرزی کـه تحـت نظـارت ترکیـه و تحت
حامیـت ماموریـت حامیت قاطع ناتـو اداره می شـود :ترکیه
حـدود  500رسبـاز مسـتقر در افغانسـتان دارد 38.مناینـدگان
اداره هوانـوردی ملکـی افغانسـتان نگرانـی خـود را در مـورد
توانایی های شان در نگهداری خط پرواز و تجهیزات ،بدون
کمـک در میـدان هوایی بین املللی حامـد کرزی و همچنان
عدم موجودیت کارمندان سطح متوسط برای نظارت بر کادر
فنـی مطـرح کرده انـد 39.در اوایـل جـون  ،2021دولت ترکیه
موافقت کرد که همچنان به اداره و تامین امنیت میدان هوایی
بین املللی حامد کرزی ادامه میدهد .وزیر دفاع ترکیه اظهار
داشت که این امر وابسته به رشایط خاصی از جمله "حامیت
سیاسـی ،مالی و لوجستیکی" از سـوی متحدان ناتو است .به
تاریـخ  9جوالی ،رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه
اعلام کرد که ایاالت متحـده و ترکیه در مورد "دامنه" کمک
هـای ترکیـه بـه توافق رسـیده اند و جزئیـات مربـوط به نقش

آینـده ترکیه در عملیات میدان هوایی کابل هنوز مورد بحث
اسـت 40.دولـت ترکیـه همچنان گفت که نیرو هـای اضافی به
کابـل اعـزام نخواهـد کـرد 41.محمد حنیـف امتر ،وزیـر امور
خارجه افغانسـتان در جریان سـفر خود به ترکیه در اواخر ماه
جاری از حامیت ترکیه و سایر کشور های جهان برای بخش
42
هوانوردی ملکی افغانستان استقبال کرد.
در جریـان اجلاس ناتـو در بروکسـل در  14جـون ،2021
رشکـت کننـدگان توافق کردنـد که به حامیت مالـی از میدان
هوایی بین املللی حامد کرزی حد اقل در مواقع خروج نیرو
های ناتو ادامه دهند 43.شـورای اتالنتیک شاملی ناتو به اداره
حامیـت و تـدارکات ناتو دسـتور داد تا متویل قـرارداد های
موجـود را کـه از عملیـات هوانوردی در این میدان پشـتیبانی
44
می کند ،ادامه دهد.
در پاسخ به تالشها برای حفظ حضور ترکیه در میدان هوایی
بین املللی حامد کرزی ،طالبان اعالم کردند که این امر برای
آنـان "غیرقابـل قبـول" بـوده و ادعا کردند کـه هرگونه حضور
نظامـی ترکیـه ،باعث نقـض توافقنامه امریـکا و طالبان که در
فبروری  2020بـه امضـا رسـید ،خواهـد بـود – دیدگاهی که
بـا نظریـه ضمیـر کابلوف ،مناینده روسـیه برای افغانسـتان نیز
همخوانـی داشـت .یک سـخنگوی طالبان هشـدار داد" :اگر
نیروهـای خارجی بخواهند به نام امنیت میدان هوایی حضور
نظامی خود را در اینجا حفظ کنند ،افغانها اجازه نخواهند داد
و آنهـا را بـه عنوان متجـاوز در نظر خواهنـد گرفت حتی اگر
45
ترکیه باشد یا هر کشور دیگر".

بخش هوانوردی ملکی افغانستان و همه گیری
کوید19
انتقـال کنرتول میدان های هوایـی در حالی صورت می گیرد
که اداره هوانوردی ملکی افغانسـتان و سکتور هوانوردی این
کشور برای غلبه کردن بر رضر های مالی ناشی از همه گیری
کوید 19تالش می کنند .دولت افغانسـتان پرواز های داخلی
خود را در  21اپریل  2020متوقف کرد و آنها را در  17جون
از رس گرفـت .امـا در  13جـون ،پـس از کاهـش تدریجـی،
خطوط هوایی بین املللی بیشتر سـفر های هوایی خود را به
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نکات برجسته ربع وار
دلیـل بیامری کوید 19به افغانسـتان متوقـف کردند .در پایان
سـال  ،2020درآمـد بـه دسـت آمـده توسـط اداره هوانوردی
ملکـی افغانسـتان ،عمدتـاً از هزینـه هـای اسـتفاده از حریـم
هوایـی و میـدان هـای هوایـی افغانسـتان 28 ،در صد نسـبت
به سـال قبل کاهش یافته اسـت 46.در سـال های اخیر ،درآمد
اداره هوانوردی ملکی افغانستان به طور متوسط حدود چهار
47
در صـد درآمـد های داخلـی پایدار افغانسـتان بوده اسـت.
مشـکالت بودجوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان توانایی
آن را در اسـتخدام قـراردادی ها و تجهیـزات برای نگهداری
48
میدان های بین املللی کشور محدود کرده است.
در اواخر سـال  ،2020سـفر های هوایی بین املللی به آرامی
از رس گرفته شـد و از میان  11رشکت هوایی تنها سـه آن (ایر
عربیـا ،امـارات و فلای دبی) پـرواز های بین املللـی خود را
تـا دسـامرب  2020از رس گرفتنـد 49.از جـون  ،2021بر اسـاس
گزارش وزارت خارجه ایاالت متحده ،هشـت خطوط هوایی
پـرواز هـای بیـن املللی به داخـل و خارج از کابـل انجام می

دادند :خطوط هوایی بین املللی پاکستان ،ماهان ایر ،امارات،
فلای دبی ،ایر عربیا ،خطوط هوایی ترکیه ،کام ایر و خطوط
50
هوایی آریانا افغانستان.
رشکت های هوایی افغانسـتان از سـال  2010بـه دلیل نگرانی
های امنیتی از حریم هوایی اتحادیه اروپا منع شده اند 51.اداره
هوانـوردی فـدرال امریـکا معتقد اسـت که هوانـوردی ملکی
ایـاالت متحده با تعدادی تهدید های بالقوه و/یا غیر مسـتقیم
برای عملیات در حریم هوایی افغانستان ،به ویژه در ارتفاعات
پاییـن روبـرو اسـت که عمدتاٌ به دلیل شـلیک غیر مسـتقیم به
میـدان هـا و هدف قـرار دادن هواپیما های کـه در ارتفاعات
کـم فعالیـت می کننـد به شـمول مراحل ورود و خـروج پرواز
مواجـه اسـت .اداره هوانـوردی فدرال امریـکا همچنان خاطر
نشـان می کنـد که عملیات هوانوردی ملکی ممکن اسـت در
معـرض حمالت هواپیامهای بدون رسنشـین مسـلح ،حمالت
زمینـی بـه میدان هـا یا نزدیک آنها و خطـر حمالت داخلی یا
52
تسهیل فعالیت های دهشت افگنی در میدان ها قرار گیرد.
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یادداشت های پایانی
.1

بانک جهانی" ،ارزیابی صندوق بازسازی افغانستان :عملیات
هزینه های مکرر و رسمایه" .i ، v-vii ،2021/7/5 ،

.2

بانک جهانی" ،ارزیابی صندوق بازسازی افغانستان :عملیات
هزینه های مکرر و رسمایه" .i ، v-vii ،2021/7/5 ،

.3

بانک جهانی" ،ارزیابی صندوق بازسازی افغانستان :عملیات
هزینه های مکرر و رسمایه"  ،2021/7/5 ،ص16 .

.4

بانک جهانی" ،ارزیابی صندوق بازسازی افغانستان :عملیات
هزینه های مکرر و رسمایه" .vii ،2021/7/5 ،

.5

دفرت رس مفتش اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی،
شکاف های برنامه ریزی و نظارت اداره ایاالت متحده برای
انکشاف بین املللی باعث تضعیف پاسخگویی از طریق صندوق
بازسازی افغانستان میشود .گزارش تفتیش ،P-004 -17- 306 – 8
 ،2017/16/8ص.11 .

.6

اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی ،سال مالی -2019
 2023اسرتاتیژی همکاری توسعه کشور :افغانستان،2018/9 ،
ص.26 .

.7

اسرتاتژی ایاالت متحده برای جلوگیری از درگیری و ارتقای
ثبات ،2020 ،ص.7 .

.8

بانک جهانی ،گزارش در مورد تطبیق برنامه صحتمندی :چالش
ها و فرصت ها ،ص.16 ،3 .

.9

بانک جهانی ،سند ارزیابی پروژه – صحتمندی،2018/12/3 ،
ص.13 ،10 .

 .15وزارت امور زنان ،یادداشتی در مورد اجرای پروژه در مناطق پر
خطر ،در گروه کاری جنسیتی صندوق بازسازی افغانستان در
بانک جهانی رشیک شد ،2021/11/5 ،صفحه .3- 2
 .16رویرتز" ،ایاالت متحده می گوید حضور دیپلوماتیک در کابل
مستلزم "میدان هوایی امن و کارآمد است.2021/11/6 "،
 .17اداره هوانوردی ملکی افغانستان ،تاریخ هوانوردی ملکی،
2017/9/24؛ سیگار ،هوانوردی غیر نظامی افغانستان :ظرفیت
بهبود یافته است اما چالش ها همچنان از جمله اتکا به حامیت
کمک کنندگان برای عملیات وجود دارد ،سیگار ، SP 46 -19
 ،2019/7ص.8 .
 .18وزارت خارجه ایاالت متحده ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی،
پاسخ به درخواست اطالعات از سوی سیگار2021/6/16 ،؛
وزارت خارجه ،بخش آسیای جنوبی و میانه ،پاسخ به ارزیابی از
سوی سیگار.2021/8/7 ،
 .19روزنامه هوریت ،وزیر خارجه افغانستان می گوید" :حضور ترکیه
در میدان هوایی کابل رضوری است2021/6/21 "،؛ بیانیه اجالس
ناتو ،بروکسل2021/6/14 ،؛ رویرتز" ،ایاالت متحده می گوید
حضور دیپلامتیک در کابل مستلزم داشنت "میدان هوایی فعال و
امن است.2021/11/6 "،
 .20سیگار ،هوانوردی ملکی :تالش های ایاالت متحده قابلیت های
افغانستان را بهبود بخشید ،اما دولت افغانستان مدیریت هوایی را
مطابق برنامه ریزی دارا منیباشد ،سیگار ،2015/5 ،AR -58 -15
ص.4 ،2 .

 .10بانک جهانی ،گزارش جلسه گروپ اسرتاتیژی ،2021/24/3 ،ص.
.1

 .21اداره هوانوردی فدرال امریکا ،جواب به بررسی سیگار،
2021/9/7

 .11بانک جهانی ،گزارش در مورد تطبیق برنامه صحتمندی :چالش
ها و فرصت ها ،ص.16 ،3 .

 .22سیگار ،هوانوردی ملکی :تالش های ایاالت متحده قابلیت های
افغانستان را بهبود بخشید ،اما دولت افغانستان مدیریت هوایی را
مطابق برنامه ریزی دارا منیباشد ،سیگار ،2015/5 ،AR -58 -15
ص9 ،5–4 .؛ سیگار ،هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود
یافته است اما چالش ها همچنان از جمله اتکا به پشتیبانی کمک
کنندگان برای عملیات موجود اند ،سیگار ،2019/7 ،SP -46 -19
ص.7 ،3-2 .

 .12بانک جهانی ،گزارش جلسه گروپ اسرتاتیژی،2021/24/3 ،
ص1 .؛ بانک جهانی ،تالش مقابله با کوید 19برای خانواده ها
و جوامع افغان :خالصه 2021/2/4؛ بانک جهانی ،پروژه میثاق
شهروندی افغانستان :خالصه2021/15/6 ،؛ بانک جهانی ،پروژه
اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی :خالصه.2021/24/3 ،
 .13وزارت امور زنان ،یادداشتی در مورد اجرای پروژه در مناطق پر
خطر ،در گروه کاری جنسیتی صندوق بازسازی افغانستان در
بانک جهانی رشیک شد ،2021/11/5 ،صفحه  2تا 3؛ بانک
جهانی ،پروژه توسعه روستایی توامنند سازی اقتصادی زنان:
خالصه.2021/4/28 ،
 .14وزارت امور زنان ،یادداشتی در مورد اجرای پروژه در مناطق پر
خطر ،در گروه کاری جنسیتی صندوق بازسازی افغانستان در
بانک جهانی رشیک شد ،2021/11/5 ،صفحه .3

 .23سیگار ،هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود یافته است اما
چالش ها همچنان از جمله اتکا به پشتیبانی کمک کنندگان برای
عملیات موجود اند ،سیگار  ،2019/7 ،SP -46 -19ص .8.اداره
ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی ،اداره رشد اقتصادی،
جواب به بررسی از سوی سیگار.2021/8/7 ،
 .24سیگار ،هوانوردی ملکی :تالش های ایاالت متحده قابلیت های
افغانستان را بهبود بخشید ،اما دولت افغانستان مدیریت هوایی را
مطابق برنامه ریزی دارا منیباشد ،سیگار ،2015/5 ،AR -58 -15
ص.9 ،6 .
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یادداشت های پایانی
 .25سیگار ،هوانوردی ملکی :تالش های ایاالت متحده قابلیت های
افغانستان را بهبود بخشید ،اما دولت افغانستان مدیریت هوایی را
مطابق برنامه ریزی دارا منیباشد ،سیگار ،2015/5 ،AR -58 -15
ص.9 .
 .26سیگار ،هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود یافته است اما
چالش ها همچنان از جمله اتکا به پشتیبانی کمک کنندگان برای
عملیات موجود اند ،سیگار  ،2019/7 ،SP -46 -19ص.8 .
 .27سیگار ،هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود یافته است اما
چالش ها همچنان از جمله اتکا به پشتیبانی کمک کنندگان برای
عملیات موجود اند ،سیگار  ،2019/7 ،SP -46 -19ص.8 .
 .28سیگار ،هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود یافته است اما
چالش ها همچنان از جمله اتکا به پشتیبانی کمک کنندگان برای
عملیات موجود اند ،سیگار  ،2019/7 ،SP -46 -19ص.12 .10 .3 .
 .29سیگار ،هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود یافته است اما
چالش ها همچنان از جمله اتکا به پشتیبانی کمک کنندگان برای
عملیات موجود اند ،سیگار  ،2019/7 ،SP -46 -19ص.12 .
 .30سیگار ،هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود یافته است اما
چالش ها همچنان از جمله اتکا به پشتیبانی کمک کنندگان برای
عملیات موجود اند ،سیگار  ،2019/7 ،SP -46 -19ص.12 .
 .31استارز اند اسرتیپس" ،بدون آموزش افراد محلی در زمینه کار
های کلیدی ،خروج ایاالت متحده می تواند برای میدان هوایی
افغانستان مشکل ساز باشد.2020/6/11 "،
 .32خامه پرس" ،ناتو مسوولیت های امنیتی میدان هوایی را به اردوی
افغانستان واگذار می کند2020/16/8 "،
 .33استارز اند اسرتیپس" ،بدون آموزش افراد محلی در زمینه کار
های کلیدی ،خروج ایاالت متحده می تواند برای میدان هوایی
افغانستان مشکل ساز باشد.2020/6/11 "،
 .34وزارت خارجه ایاالت متحده ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی،
پاسخ به تقاضای اطالعات از سوی سیگار2021/16/6 ،
 .35استارز اند اسرتیپس" ،بدون آموزش افراد محلی در زمینه کار
های کلیدی ،خروج ایاالت متحده می تواند برای میدان هوایی
افغانستان مشکل ساز باشد.2020/6/11 "،
 .36وزارت خارجه ایاالت متحده ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی،
پاسخ به تقاضای اطالعات از سوی سیگار2021/16/6 ،
 .37وزارت خارجه ایاالت متحده ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی،
جواب تقاضای داده از سوی سیگار2021/16/6 ،
 .38صدای آمریکا" ،طالبان می گویند که حضور نیرو های ترکیه در
افغانستان قابل قبول نیست.2021/18/6 "،
 .39وزارت خارجه ایاالت متحده ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی،
پاسخ به تقاضای اطالعات از سوی سیگار2021/16/6 ،

 .40خربگزاری فرانسه" ،اردوغان میگوید ترکیه و ایاالت متحده بر رس
محدوده امنیت میدان هوایی کابل موافقت کردند2021/9/7 "،؛
رویرتز" ،ترکیه پیشنهاد کرده است تا میدان هوایی کابل را پس از
خروج ناتو از افغانستان اداره کند – مقامات2021/8/6 "،؛ وزارت
خارجه ایاالت متحده" ،گزارش مطبوعاتی وزارت –  12جوالی
2021/12/7 "،2021؛ وزارت خارجه ،بخش آسیای جنوبی و
مرکزی ،پاسخ به تقاضای اطالعات از سوی سیگار.2021/16/6 ،
 .41رویرتز" ،ترکیه می گوید که نیرو های بیشرتی را برای امنیت
میدان هوایی به افغانستان منی فرستد.2021/23/6 "،
 .42روزنامه هوریت ،وزیر خارجه افغانستان می گوید" :حضور ترکیه
در میدان هوایی کابل رضوری است2021/21/6 "،
 .43ناتو ،بیانیه اجالس بروکسل2021/14/6 ،
 .44وزارت خارجه ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی ،پاسخ به
درخواست اطالعات از سوی سیگار.2021/16/6 ،
 .45صدای آمریکا" ،طالبان می گوید که حضور نیرو های ترکیه در
افغانستان قابل قبول نیست.2021/18/6 "،
 .46تجزیه و تحلیل سیگار از اطالعات تهیه افمیس که توسط وزارت
مالیه افغانستان تهیه شده است  .2020/18/1 ،2021/10/1سیگار،
هوانوردی ملکی افغانستان :ظرفیت بهبود یافته است اما چالش ها
همچنان از جمله اتکا به حامیت کنندگان برای عملیات باقی اند،
سیگار  ،2019/7 ،SP -46 -19ص.11 .
 .47تجزیه و تحلیل سیگار از اطالعات تهیه افمیس که توسط وزارت
مالیه افغانستان تهیه شده است  2020/18/1 ،2021/10/1و
.2019/12/1
 .48وزارت خارجه ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی ،پاسخ به
درخواست اطالعات از سوی سیگار.2021/16/6 ،
 .49وزارت خارجه ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی ،پاسخ به
درخواست اطالعات از سوی سیگار.2021/16/1،
 .50آژانس خربی پژواک" ،کوید :19رشکت های هوایی افغانستان
متحمل میلیون ها دالر رضر شده اند :2020/22/10 "،وزارت
خارجه ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی ،جواب به بررسی از سوی
سیگار :2021/6/1 ،وزارت خارجه ،بخش آسیای جنوبی و مرکزی،
پاسخ به درخواست اطالعات از سوی سیگار.2021/16/6 ،
 .51کمیسیون اروپا ،فهرست خطوط هوایی ممنوع شده در اتحادیه
اروپا2021/27/3 ،؛ رویرتز" ،اروپا همه خطوط هوایی افغانستان
را از حریم هوایی خود منع می کند2020/23/11 "،
 .52اداره هوانوردی فدرال امریکا ،معلومات اداره هوانوردی فدرال در
مورد هوانوردی ملکی ایاالت متحده در منطقه اطالعات هوایی
کابل (2020/28/3 ،)OAKX؛ اداره هوانوردی فدرال ،پاسخ به
بررسی از سوی سیگار.2021/9/7 ،
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موارد ضیاع ،تقلب ،یا سؤاستفاده را میتوان از طریق شامرۀ مستقیم یا هات الین سیگار گزارش بدهید

از طریق تلیفون :افغانستان
موبایل۰۷۰۰۱۰۷۳۰۰ :

۳۰۳۷ :ext ۳۱۸۲۳۷۳۹۱۲ :DSN

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

از طریق تلیفون :ایاالت متحده
شامره رایگان۸۶۶۳۲۹۸۸۹۳ :
۳۱۲۶۶۴۰۳۷۸ :DSN

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

از طریق فکس۷۰۳۶۰۱۴۰۶۵ :

از طریق ایمیلsigar.hotline@mail.mil :

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