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مسرورم که گزارش لست خطرات بلند ٢٠١٩ سیگار را به ١١٦همین دورۀ کانگرس و وزرای خارجه و دفاع پیشکش 
میکنم.

این نسخۀ  لست خطرات بلند، در تطابق با مکلفیت قانونی سیگار در ارایۀ سفارش ها برای تقویت اقتصاد، قابلیت، و 
مؤثریت تهیه شده است. این گزارش نیز همانند دو گزارش قبلی، تهدیدات جدی به برنامه های ١٣٢ میلیارد دالری ایاالت 

متحده در امور بازسازی افغانستان را شناسایی میکند. با در نظرداشت مذاکرات جاری که میتواند منتج به ختم طوالنی ترین 
جنگ امریکا گردد، این گزارش همچنان خطراتی را شناسایی میکند که شاید به دنبال کدام توافق صلح ممکنه، در راستای 

تالش های بازسازی ادامه پیدا کرده یا تازه پدیدار گردند.
مبلغ ١٣٢ میلیارد دالری که از ٢٠٠٢ بدینسو برای بازسازی افغانستان تخصیص داده شده، در کنار سایر اهداف، برای 

آموزشدهی و تجهیز نیرو های امنیتی افغان، نیرومندسازی نهاد های دولتی، ترویج حاکمیت قانون، پاسداری از حقوق زنان، 
بهبود صحت و تعلیم، و تشویق رشد اقتصادی به مصرف رسیده است.

با این هم، دست آورد های حاصل شده از سرمایه گذاری کشور ما در بازسازی افغانستان با چندین تهدید روبرو می باشد: 
ناامنی مداوم، فساد اداری فراگیر، نهاد های ضعیف افغانستان، تاثیرات ناهنجار تجارت مواد مخدر، و هماهنگی و نظارت 

ناکافی از سوی امدادگران.
در حالی که یک توافق برابر و پایدار صلح در افغانستان میتواند بخش از خشونت های که به تالش های بازسازی تهدید 

متوجه می سازند را پایان بخشد، یک توافق صلح شاید ماندگاری دست آورد های ایاالت متحده، شرکای ائتالفی، و حکومت 
افغانستان در طول این زمان را با دسته ای از آزمونهای خاص خود مواجه سازد.

به گونۀ مثال، ناکامی در ادغام مجدد پیروزمندانۀ جنگجویان طالبان و خانواده های آنان در جامعۀ افغانی، ناکامی در بهبود 
بخشیدن نظم و نسق مدنی، و ناکامی در تضمین نظارت مؤثر امداد مالی مداوم خارجی هر یکی میتواند پایداری هر نوع 

توافق صلحی که ممکن حاصل گردد، را متاثر سازد.
من امیدوارم که پالیسی سازان حین طراحی مسیر آیندۀ دخیل بودن امریکا در افغانستان، این  لست خطرات بلند را مفید 

دریابند. خواه به یک توافق صلح دست یافته شود یا خیر، خون و ثروت امریکایی که طی ١٧ سال گذشته ریخته شده و به 
مصرف رسیده، ایجاب یک ارزیابی هوشمندانۀ خطرات متوجه تالش های بازسازی را میکند.

با ارادت،    

John F. Sopko    
جان اف. ساپکو    

سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان    
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فشردۀ گزارش

ادارۀ سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان 
)سیگار( این لست خطرات بلند را به نشر میرساند 
تا اعضای دور ١١۶هم کانگرس و وزرای خارجه 
و دفاع را آگاه سازد که ساحات بزرگ تالش های 

بازسازی افغانستان در معرض چه خطرات ضیاع، 
سؤاستفاده، مدیریت ناسالم، یا ناکامی ماموریت 

قرار دارند. از سال ٢٠١۴ بدینسو، سیگار برای 
هر دورۀ جدید کانگرس یک لست خطرات بلند را 

تهیه کرده است.

لست سال ٢٠١٩ خطرات بلند از دو لست قبلی 
فرق دارد. در این لست نه تنها خطراِت متوجه به 
تالش های کنونی بازسازی، بلکه خطراتی را نیز 
بیان داشته که شاید در صورت یک معاملۀ صلح 
میان طالبان و حکومت افغان ادامه یابد یا پدیدار 
گردد. هشت ساحۀ در معرض خطر بلند کنونی 

عبارت اند از:

ناامنی گسترده
در موجودیت یک توافق صلح یا عدم آن، 	 

افغانستان احتماالً با سازمان های متعدد 
جنگجوی افراطی، که افغانستان و جامعۀ بین 
المللی را تهدید میکنند، دست و گریبان خواهد 

بود.
قوای امنیتی و دفاعی افغانستان دچار آزمونهای 	 

قابلیتی بوده و برای دوام آوردن، تجهیزات، 
زیربنا ها، و آموزش ها وابسته به حمایت 

ساالنۀ ۴ تا ۵ میلیارد دالری امدادگران خارجی 
می باشد.

طبق گفتۀ مأموریت حمایت قاطع ناتو، کنترول 	 
ولسوالی ها، نفوس، و خاک افغانستان طی دو 

سال اخیر بیشتر مورد منازعه قرار گرفته، و 
منتج به یک بن بست در میدان نبرد شده است.

قابلیتهای انکشاف نیافته مدنی 
پولیس

در طول تالش های بازسازی، ایاالت متحده 	 
نسبت به احیأی مجدد پولیس ملی، تأکید بیشتر 

را روی احیأی مجدد اردوی ملی کرده است.
در صورت یک توافق صلح، کدام استراتیژی 	 

جامعی برای یک قوای شایستۀ پولیس که از 
حمایت حاکمیت قانون برخوردار باشد، وجود 

ندارد.
هزینه های کنونی بقای پولیس ملی بسیار 	 

فراتر از آنچه است که دولت افغانستان توانائی 
تمویل آن را داشته باشد، و در آینده نیز نیازمند 

مساعدت مداوم خارجی خواهد بود.

فساد اداری فراگیر
طبق گفتۀ وزارت دفاع، "فساد اداری تهدید 	 

درجه یک استراتیژیک به مشروعیت و کامیابی 
دولت افغانستان باقی مانده است."

با وجود تالش های ضد فساد اداری از سوی 	 
دولت افغانستان و کشور های امداد دهنده، فساد 

اداری و تهدیدات به حاکمیت قانون همچنان 
پابرجا مانده است.

سیگار در گزارش دروس آموخته شده اش 	 
موسوم به فساد در منازعه: درس هایی از 

تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، این نتیجه 
گیری را کرده که ناکامی در رسیدگی مؤثر 

به فساد اداری سیستماتیک به معنی اینست که 



اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان

3

برنامه های امریکا در قسمت بازسازی، در 
بهترین صورت آن زیانپذیر باقی خواهند ماند، 

و در بدترین صورت آن ناکام خواهند شد.

رشد بطی اقتصادی
استراتیژی کنونی ایاالت متحده برای افغانستان 	 

بیان میدارد که تالش های ایاالت متحده در 
افغانستان بدون یک اقتصاد در حال رشد بقأ 

آورده نمیتواند.
مگر با وجود کوشش های هماهنگ از سوی 	 

ایاالت متحده و سایر امداد دهندگان برای 
ارتقای رشد اقتصادی، از سال ٢٠١۴ بدینسو 
رشد اقتصاد مشروع افغانستان بطی شده است.

با آن که یک توافق پایدار صلح میتواند چشم 	 
انداز های رشد اقتصادی را رونق بخشد، 

احتماالً موانع متعددی در مقابل رشد اقتصادی 
باقی خواهند ماند و شاید با برگشت پناهندگان و 
طالبان و خانواده های شان، اقتصاد افغانستان با 

آزمون های تازه ای مواجه گردد.

تجارت غیرقانونی مواد مخدر
افغانستان در زرع کوکنار-خشخاش هنوز هم 	 

در سطح جهان پیشتاز بوده و دو سالی که در آن 
بیشترین زرع این مواد صورت گرفت، ٢٠١٧ 

و ٢٠١۸ بود.
تجارت غیرقانونی مواد مخدر، شورشگری 	 

طالبان را تمویل کرده و نیز نفع آن به اعضای 
مفسد دولت افغانستان، اردو، و پولیس میرسد، 

و همچنان نزدیک به ۶٠٠٠٠٠ افغان را 
مشغول کار کرده است.

آتش بس یا توافق صلح بین طالبان و حکومت 	 
افغانستان شاید حتماً منجر به کاهش در تجارت 

غیرقانونی مواد مخدر نخواهد شد.

خطرات به حقوق زنان
ایاالت متحده از سال ٢٠٠٢ بدینسو، برای 	 

ارتقأی موقف زنان در افغانستان بیش از ١ 
میلیارد دالر به مصرف رسانیده است.

با وجود این هزینه، دست آورد های زنان در 	 
افغانستان شکننده باقی مانده است، حتی در 

موجودیت یک قانون اساسی که ظاهراً از حقوق 
زنان پاسداری میکند.

طالبان در جریان رژیم شان از ١٩٩۶ تا 	 
٢٠٠١، زنان را به شکل بیرحمانه سرکوب 

کردند، و این کار نگرانی های را ببار آورد که 
در صورت یک توافق صلح با آن گروه، حقوق 

زنان حفظ نخواهد شد.

آزمون ادغام مجدد
برای این که کشور به صلح و ثبات دایمی دست 	 

یابد، ادغام مجدد ده ها هزار جنگجوی پیشین 
در جامعۀ افغانی، حیاتی خواهد بود.

جنگجویان پیشین با آزمونهای یک اقتصاد 	 
ضعیف توأم با گزینه های معدود معیشتی، 

بالتکلیفی سیاسی، ناامنی جاری، و عدم اعتماد 
در میان جمعیتی از مردم جنگ زده، مواجه 

خواهند شد.
تالش های رسمی ادغام مجدد مستلزم قابلیت 	 

های زیاد عملی خواهد بود – منجمله جمع 
آوری آمار، ارزیابی، نظارت و بررسی، و به 

فشردۀ گزارش
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فشردۀ گزارش

حرکت درآوردن منابع – که ظرفیت های دولت 
افغانستان و امدادگران بین المللی را به آزمون 

خواهد کشید.

نظارت محدود
اگر فضای امنیتی به گونۀ قابل مالحظه بهبود 	 

نیابد، یا اگر یک توافق احتمالی صلح با بهبود 
حکومتداری افغانستان توأم نبوده و مستلزم 
تقلیل های بیشتر در پرسونل خارجی باشد، 

در آن صورت قابلیت ایاالت متحده، ائتالف، 
و کارمندان بین المللی در دیدبانی، مدیریت، 

و نظارت برنامه ها در افغانستان با مشکالت 
بیشتری برخواهد خورد.

نظارت مؤثر نیز از بابت موارد متعدد 	 
مستندسازی ضعیف، نارسائی در دیدبانی از 

تطبیق قراردادها و کیفیت کار، بی توجهی در 
بازخواست از قراردادیان و تضمین دهندگان 

برای عملکرد غیرقابل رضایت، و تدابیر ناکافی 
در کنترول برای کاستن تأثیرات فساد اداری، 

ضعیف بوده است.
اگر پول های بیشتر ایاالت متحده در قسمت 	 

بازسازی به گونۀ مستقیم به بودجۀ حکومت 
افغانستان واریز میگردد، در آن صورت تدابیر 

نیرومند حسابدهی و کنترول داخلی از سوی 
حکومت افغانستان باید دردست باشد، و نیز بر 

آن تدابیر و اقدامات کنترول و نظارت وجود 
داشته باشد.

به همین گونه، اگر کمک از طریق بودجه 	 
ملی از سوی ایاالت متحده و سایر امدادگران 
به صندوق های مالی بین المللی مثل صندوق 

بازسازی افغانستان، صندوق وجهی قانون و 
نظم برای افغانستان، و صندوق وجهی زیربنای 

افغانستان فراهم میگردد، باید تدابیر وسیع 
حسابدهی و کنترول داخلی از سوی حکومت 

افغانستان رویدست قرار گیرند، و نیز آن تدابیر 
و کنترول ها از سوی سازمان های بین المللی و 
جامعۀ امداد دهنده زیر نظارت قرار داشته باشد.
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معرفی

در خالل گفتگو های صلح: 
امیدواری برای بهترین وضعیت، 

آمادگی برای بدترین وضعیت
ادارۀ سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان 

)سیگار( این لست خطرات بلند را به نشر میرساند 
تا اعضای دور ١١۶هم کانگرس و وزرای خارجه 
و دفاع را آگاه سازد که ساحات بزرگ تالش های 

بازسازی افغانستان در معرض چه خطرات ضیاع، 
سؤاستفاده، مدیریت ناسالم، یا ناکامی ماموریت 

قرار دارند.)١(

این سومین لست خطرات بلند، از دو لست قبلی آن 
از یک لحاِظ مهم  خیلی فرق دارد: این لست در 

خالل گفتگو ها برای ایجاد یک توافق در رسیدن 
به صلحی که هدف آن خاتمه دادن منازعۀ خشونت 

آمیز با طالبان که حال در هجدمین سال آن قرار 
دارد، به نشر میرسد.

برای مردم افغانستان، و همچنان برای قوای امنیتی 
بین المللی، ماموریت های بشردوستانه، کارمندان 

بازسازی، و سازمان های غیردولتی که اکثر 
اوقات تحت شرایط مرگبار در صدد بازسازی 
کشور اند، خبر خوشایندی خواهد بود. اما یک 
توافق صلح همچنان میتواند با خود دسته ای از 
آزمون ها را فراروی حفظ دست آورد هایی به 

وجود بیاورد که از سال ٢٠٠١ بدینسو در یکی از 
منزوی ترین، فقیرترین، و جنگ زده ترین کشور 
های جهان حاصل شده اند. عقبگرد ها و یا ناکامی 
مطلق در نگهداشت آن پیشرفت ها، ممکن فرصت 

هایی را که افغانستان بتواند به یک کشور صلح 
آمیز، دولت با ثبات، تحت حاکمیت قانون، و احترام 

گذار به حقوق بشر مبدل گردد و در زمینۀ ترقی 
کلی به پیش برود، شدیداً آسیب برساند.

روی جزییات واضحاً تا حال تصمیمی گرفته 
نشده است، اما با قضاوت از روی بیانات مذاکره 

کنندگان ایاالت متحده و طالبان و نیز گزارش 
های رسانه یی، یک معاملۀ صلح و ترتیبات جدید 
سیاسی، اگر مثبت هم باشد، میتواند به جوانب مهم 

تالش های بازسازی که وسیعاً از سوی ایاالت 
متحده تمویل میگردد، بعضی خطرات را متوجه 

بسازد، منجمله در ساحات:

این گزارش چه انجام میدهد و چه انجام نمیدهد

لست خطرات بلند ٢٠١٩ در این که آیا یک معاملۀ 
صلح در افغانستان قابل حصول، قریب الوقوع، 

یا عملی است، هیچ موقفی اختیار نمیکند. این 
گزارش پیشبینی نمیکند که یک توافق در چه یک 
قالب یا سناریو های بروز خواهد کرد، یا چه ماده 

هایی را در بر خواهد داشت یا نداشت. این گزارش 
سعی نمیکند که خطرات را اندازه گیری کرده یا 

میزان احتماالت وقوع آن را تعیین کند.
آنچه این گزارش انجام میدهد، عبارت از مرور 
ساحاتی از تالش های بازسازی است که اکنون 

در معرض خطر جدی قرار داشته، و پیش زمینه 
ها برای نگرانی های موجه در رابطه با خطراتی 

که با وجود یک توافق صلح و یا حتی ناشی از 
آن ادامه خواهند یافت، بزرگ خواهند شد، یا 

ظهور خواهند کرد، را برجسته میکند. حفظ دست 
آورد هایی که در تالش های ایاالت متحده برای 
بازسازی تا حال حاصل شده و حفظ منافع مالیه 

دهندگان امریکایی و شهروندان افغان در پیروزی 
مساعدت آینده، مستلزم یک ارزیابی هوشمندانۀ 

“روز بعدی” بوده که ممکن نتیجۀ یک توافق 
صلح آن را در پی داشته باشد.
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معرفی

قابلیت و کاربُرد مؤثر قوای امنیتی افغان، به 	 
خصوص در عملیات ضد دهشت افگنی

حفظ حقوق بشر، به شمول حقوق زنان افغان	 
حفظ روند های دموکراتیک حکومتداری و 	 

تقویت حاکمیت قانون
سرکوب فساد اداری	 
مبارزه با تجارت مواد مخدر و ترویج معیشت 	 

بدیل برای زارعین
رونق دهی رشد اقتصادی و پیشرفت	 
حسابدهی/نظارت از پول های امدادی ایاالت 	 

متحده که مستقیماً به دسترس حکومت افغان 
قرار میگیرد یا از طریق صندوق های وجهی 

چند جانبه به حکومت افغانستان میرسد.
پایداری نهاد ها، برنامه ها، و ملکیت های تحت 	 

تمویل ایاالت متحده که در افغانستان مهیا شده 
اند

خطرات متوجه به این ساحات، افزون بر تهدید 
کردن اهداف امریکا در قسمت بازسازی، تهدیدات 

جدی را به صلح پایدار نیز متوجه می سازد. به 
طور مثال، کوتاه آمدن در ادغام مجدد پیروزمندانۀ 

حدود ۶٠٠٠٠ جنگجوی طالبان و خانواده های 
آنان، و سایر گروه های مسلح غیرقانونی، ممکن 
عملی سازی هرگونه توافق صلح را ضربه بزند.

پیش زمینه ها برای این نگرانی ها، بحث تاثیرات 
احتمالی آنها، و پرسش های مربوطه برای پالیسی 

سازان در بخش های موضوعی این گزارش 
گنجانیده شده اند.

حینی که این گزارش آماده ساخته میشد، خطوط 
یک توافق صلح پایدار در حد شایعه باقی مانده بود. 

در عین حال، شورشگری طالبان شکل یکپارچه 

نداشته، و مقاصِد شبکه های مختلف دهشت افگنی 
و جرمی – مواد مخدر که آنها نیز در افغانستان 

فعالیت دارند، برای زماِن پس از جنگ، دسته ای 
از احتماالت متغیر را ارایه میکند که باید مورد 

غور قرار گیرند.

با این حال، هم دولت افغانستان و هم شرکای بین 
المللی اش در بخش های امنیتی و بازسازی، باید 
از آنچه که سناریو های مختلف یک توافق صلح 

ممکن در خصوص مسایل مهم با خود همراه داشته 
باشد، و نیز از تداوم برنامه ها و پروژه هایی که از 
قبل رویدست گرفته شده اند، ارزیابی های معقولی 

انجام دهند.

مقصِد این گزارش، ارایۀ بهترین قضاوِت سیگار 
به کانگرس، ادارۀ ایاالت متحده، و سایر جوانب 
ذینفع و ذیعالقه در مورد اینست که تحت شرایط 

کنونی و در صورت یک توافق صلح، کدام ساحات 
تالش های بازسازی ممکن معروض به خطرات 

بلند ضیاع، تقلب، سوءاستفاده، مدیریت ناسالم، 
یا ناکامی در هدف برنامه باشد. مجوز قانونی 

سیگار، قانون عامۀ شماره ١۸١ – ١١٠، فصل 
١٢٢٩، نه تنها به سیگار وظیفۀ تحقیقات، نظارت، 
و گزارشدهی را میدهد، بلکه آن را موظف ساخته 
تا روی مسایل و مشکالت عمده ای که پالیسی ها 
و برنامه های دولت ما در افغانستان را متأثر می 

سازد، نیز مشوره بدهد. امید ما اینست که کانگرس 
و اداره )حکومت( ایاالت متحده این ارایه را در 

غور کردن بر گزینه های آینده در افغانستان، مفید 
دریابند.

مثل همیشه، سیگار آماده است تا با ارایۀ معلومات 
و دادن هر نوع اطالعات از بررسی ها، تفتیش 
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ها، تحقیقات جنائی، گزارش های ربع وار، و 
محصوالت اش در بخش درس های آموخته شده 
که شاید در تعیین بهترین راه آمادگی برای یک 

آیندۀ مبهم در افغانستان کمک کننده واقع شود، با 
کانگرس و سایر جوانب ذینفع همکاری کند.

پیش زمینه یا مرور کوتاه برای 
کانگرس جدید

رئیس جمهور دونالد ترمپ در خطابۀ ٢٠١٩ 
اش به کانگرس گفت، “با حصول پیشرفت در 

این مذاکرات ]با طالبان[ ما قادر خواهیم بود که 
حضور عساکر خویش را کاهش بخشیم و روی 

مبارزه با دهشت افگنی تمرکز کنیم....پس از دو 
دهه جنگ، وقت آن فرارسیده که حد اقل سعی ای 

را برای صلح به خرج دهیم.”)٢(

پیش از آن، رئیس جمهور ترمپ در اگست ٢٠١٧ 
استراتیژی اش برای جنوب آسیا را اعالم داشت، 
که بر اساس آن ٣٥٠٠ نظامی دیگر امریکا برای 
آموزشدهی، مشوره دهی، و معاونت قوای امنیتی 
افغان؛ و نیز اجرای عملیات هوایی و ضد دهشت 
افگنی در افغانستان افزوده شدند. این تقویت نیرو 
ها، شمار مجموعی نظامیان امریکایی موجود در 

افغانستان را به ١۴٠٠٠ منسوب بلند بُرد.)٣( رئیس 
جمهور ترمپ در آن وقت گفت که هدف استراتیژی 

اش اینست تا از ظهور دوبارۀ پناهگاه های امنی 
که دهشت افگنان را قادر سازد تا ایاالت متحده را 
تهدید کنند، جلوگیری کرده و نیز نگذارد که سالح 

و مواد اتمی به دست دهشت افگنان بیافتند.)۴(

از سال ٢٠٠١، بیش از ٢۴٠٠ تن از منسوبین 
قوای مسلح امریکا جان های شان را در افغانستان 

 پس از رسیدگی به یک انفجار بم در کابل، قوای امنیتی افغان حین انفجار یک بم دومی، پراگنده میشوند. 
)تصویر از صدای امریکا(

معرفی
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از دست داده اند، و در کنار این، ایاالت متحده بیش 
از ٧۸٠ میلیارد دالر را به مجموع برنامه ها در 

افغانستان تخصیص داده که از آن جمله ٪١٥ آن به 
امور بازسازی تخصیص یافته است.)٥(

تا ٣١ دسمبر ٢٠١۸، مبلغ ١٠.۸ میلیارد دالر 
امریکایی که به بازسازی افغانستان اختصاص 

داده شده بود، مصرف ناشده باقی مانده بود. )۶( 
تخصیص پول های اضافی در سال مالی آینده 

متوقع است.

بازسازی چیست؟
قانون فدرال به سیگار وظیفه سپرده است تا راجع 

به پروژه ها و برنامه هایی که تحت “هرنوع 
میکانیزم تمویل” هر یک از اهداف آتی را حمایت 
کند، گزارش تهیه نماید: )الف( ساخت یا بازسازی 

زیربنای فزیکی افغانستان. )ب( احیأ یا احیای 
مجدد یک نهاد سیاسی یا اجتماعی افغانستان. 

)ج( فراهم آوردن محصوالت یا خدمات برای 
مردم افغانستان.”)٧( عالوتاً کار سیگار اینست که 
پیرامون “مصارف عملیاتی آن عده ادارات یا نهاد 
هایی که مبالغ تخصیص یافته را بدست می آورند 
یا به گونۀ دیگری برای بازسازی افغانستان قابل 

دسترس اند، گزارش تهیه کند.”)۸(

سرمفتش سوپکو و کارمندان سیگار در اثنای یک تفتیش اخیر پوهنتون دفاعی مارشال فهیم که تحت تمویل ایاالت 
متحده است. در کنار سرمفتش، اعضای تیم تحُرک او از ادارۀ امنیت دیپلوماتیک وزارت خارجه قرار دارند، که 

برای کار نظارتی سیگار در افغانستان، حمایت حیاتی را فراهم می سازد. )تصویر از سیگار(
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طوری که متن قانون بیان میدارد، برنامه های 
بازسازی ایاالت متحده در افغانستان یک طیف 

وسیعی از فعالیت ها را احتوا میکند از قبیل 
حمایت قوای امنیتی افغان، ارتقای ظرفیت نهاد 

های دولتی، توسعه بخشیدن زیربنای انرژی 
و ترانسپورت، اعمار مکاتب و کلینیک ها، 

آموزشدهی معلمان و کارمندان خدمات صحی، و 
رونق بخشیدن رشد تجارت و پوتانسیل صادرات 

آن کشور. مبلغ مجموعی پول های اختصاص یافته 
برای امور بازسازی و مصارف مربوطۀ آن از 
سال مالی ٢٠٠٢ تا ٣١ دسمبر سال ٢٠١۸، به 

حدود ١٣٢ میلیارد دالر بالغ میگردید.)٩(

تخصیص تخمینی ٧۸٠ میلیارد دالر امریکا از 
٢٠٠١ بدینسو در افغانستان، مشمول مصارف 

جنگ، برنامه های دیپلوماتیک و قونسلی، فعالیت 
های نهاد های دولتی امریکا در پیوند به افغانستان، 

و پروژه های ساختمانی نظامی و سفارت خانه 
میشود. حدود ٧٣۸ میلیارد دالر – یا تقریباً ٪٩٥ 

تخصیص مجموعی – از سوی وزارت دفاع تعهد 
شده است.)١٠( سایر ادارات تعهد کننده که در 

بازسازی افغانستان سهیم بوده اند، شامل ادارۀ 
ایاالت متحده انکشاف بین المللی و وزارت های 

خارجه، مالیه، عدلیه، زراعت، و تجارت میشوند.

هزینه های بازسازی افغانستان، تقریباً ٪١٥ 
مجموع وجوه تعهد شدۀ ایاالت متحده برای 

افغانستان از سال ٢٠٠١ بدینسو را تشکیل میدهد. 
بخش عمدۀ مصارف ایاالت متحده در قسمت 

بازسازی، وقف سکتور امنیتی شده، از آن جمله 
٪٦٣ تمام پول های تخصیص یافتۀ بازسازی، یعنی 
۸٣.١ میلیارد دالر از سال ٢٠٠١، به تقویت اردو 

و پولیس ملی مصرف شده است.)١١( پول های که 
اخیراً اختصاص یافته، یعنی حدود ۸.۴ میلیارد دالر 

یا ٪۸٢ فیصد مجموع بودجه بازسازی سال مالی 
٢٠١۸، بخش بیشتر و بیشتر آن به مسیر مساعدت 

سکتور امنیتی واریز شده است.)١٢( این پولها 
اکثراً در تادیۀ معاشات، زیربنا ها، تجهیزات، و 

آموزشدهی حدود ٣٠٩٠٠٠ منسوب قوای دفاعی و 
امنیتی افغانستان به کار رفته است.)١٣(

از سال مالی ٢٠٠٢ تا حال، از پول های امریکا 
حدود ٣٣.٩ میلیون دالر، یا ٪٢٦ مصارف 

بازسازی، برای رشد حکومتداری و اقتصاد 
تخصیص یافته است.)١۴( با این حال، دامنۀ این 
تالش کاسته شده است. مبلغ ٧١۴ میلیون دالری 

که اکنون به رشد حکومتداری و اقتصاد تخصیص 
یافته، ٪١٢ مصارف سال مالی ٢٠١۸ را در 
قسمت بازسازی افغانستان تشکیل میدهد.)١٥( 

طبق استراتیژی یک پارچۀ ایاالت متحده برای 
هر کشور، که در سپتمبر ٢٠١۸ به نشر رسید، 
نایل آمدن به اهداف پالیسی امریکا در جلوگیری 

هرنوع حمالت دیگر علیه این کشور از سوی 
دهشت افگنانی که در افغانستان از حمایت یا پناه 
گاه برخوردار اند، مستلزم رشد اقتصاد افغانستان 

خواهد بود. از این رو، یک هدف ماموریت ایاالت 
متحده در افغانستان عبارت از ایجاد رفاه اقتصادی 

ذریعۀ رونق بخشیدن رشد صادرات به پیشگامی 
سکتور خصوصی و ایجاد مشاغل، و از طریق 
تقویت دست آورد ها در زمینۀ صحت، تعلیم، و 

مقتدر ساختن زنان است.)١۶(

معرفی
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از سال ٢٠٠٢ به بعد، حدود ۸.٩ میلیارد دالر یا 
نزدیک به ٪١٧ تمام پول بازسازی، به برنامه های 
مبارزه با مواد مخدر تخصیص داده شده است.)١٧(

از سال ٢٠٠٢ بدینسو، اکثر هزینه های باقیماندۀ 
بازسازی، به حمایت از عملیات های ملکی و 

ابتکارات بشری مصرف شده است. محراق 
بزرگ دیگر تالشهای بازسازی، مجادله با فساد 

اداری فراگیر در جامعۀ افغانی به شمول نهاد های 
حکومتی و نظامی آن است.

مساعدت در بازسازی چگونه 
میتواند هدف حکومت در ایجاد صلح 

پایدار را کمک کند؟
این مربوط به حکومت و کانگرس خواهد بود تا 

تصمیم بگیرند که اگر در افغانستان یک توافق 
صلح بدست بیاید، بازسازی تا چه حد ادامه خواهد 

یافت. گرچه رهبران افغانستان اکثراً بیان داشته 
که هدف آنها خودکفائی است، افغانستان از چنان 
وضعیت خیلی دور است که بتواند دولت کنونی 

خود را با منابع دست داشتۀ خود تمویل کند – به 
خصوص اردو و پولیس خود را.

توقع میرود که کشور های امداد کننده تقریباً ٪٥١ 
مصارف ملی ٥ میلیارد دالری حکومت را برای 
سال مالی ٢٠١٩ تمویل کنند، که اکثر آن از راه 

اعانه های مالی خواهد بود.)١۸( عظیم ترین بخش 
مصارف مالی تا کنون، به آموزشدهی، تجهیز، 
و حفظ قوای امنیتی افغانستان داده شده است. با 
اینهم، طبق گفته های وزارت دفاع، با در نظر 

داشت تداوم شورشگری و ادامۀ رشد بطی اقتصاد، 

خودکفائی کامل تا سال ٢٠٢۴ )سالی که امداد 
دهندگان توافق کرده اند که تا آن حمایت مالی شان 
از دولت افغانستان را ادامه خواهند داد( واقع بینانه 
معلوم نمیشود، حتی اگر اوضاع امنیتی و اقتصادی 

به گونۀ دراماتیک یا بنیادی تغییر هم پیدا کند.)١٩(

وزارت دفاع تخمین کرده که برای سال مالی 
٢٠١٩، نیازمندی مالی بخش امنیتی افغانستان، به 
شمول کمک خارج از بودجۀ ملی، در حدود ٦.٥ 
میلیارد دالر است که برای آن ایاالت متحده ۴.٩ 
میلیارد دالر اختصاص داده است. در مقایسه با 

این، افغانستان پالن دارد که برای این نیازمندی 
مالی ٢٠١٩ فقط ٥٠٠ میلیون دالر آن را که ٪٢٠ 

مجموع عواید داخلی سال آینده میشود، جهت 
مصارف وزارت های داخله )مشمول تمام قوای 

پولیس( و وزارت دفاع )مشمول اردو و قوای 
هوائی( خود بپردازد.)٢٠(

ایاالت متحده در گذشته تعهد سپرده که بازسازی 
را ادامه میدهد. در نشست ناتو در ماه جوالی سال 
٢٠١۸ در بروکسیل، متحدین ناتو توافق کردند که 
کمک های مالی شان جهت پایدار نگهداشتن قوای 
امنیتی افغان را تا سال ٢٠٢۴ تمدید کنند.)٢١( در 
کنفرانس ژنیو در ماه نوامبر ٢٠١۸، امدادگران 
بین المللی این تعهد شان را تازه ساختند که قصد 

فراهم آوری ١٥.٢ میلیارد دالر برای اولویت های 
انکشافی افغانستان تا ٢٠٢٠، و نیز ادامۀ مستقیم، 

اما تدریجی تقلیل حمایت مالی از انکشاف اجتماعی 
و اقتصادی افغانستان تا ٢٠٢۴ را دارند.)٢٢(

در یک جلسۀ استماعیۀ کمیتۀ خدمات نظامی مجلس 
سنا در فبروری ٢٠١٩، سناتور جک رید از ایالت 

رودآیلند خاطر نشان ساخت که پس از خروج 
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قوای امریکایی از افغانستان، اگر ایاالت متحده 
سهمگیری اش با پرداخت ساالنه ۴ میلیارد دالر را 
حفظ نکند، قوای امنیتی افغان از هم خواهد پاشید. 
جنرال جوزف ووتل قوماندان فرماندهی مرکزی 
ایاالت متحده میپذیرد که “نیاز به حمایت دوامدار 
وجود خواهد داشت.” افزون بر این، سناتور رید 

و جنرال ووتل توافق نشان دادند که اگر قرار باشد 
قوای امریکایی به طور مکمل از افغانستان خارج 

گردد، در آن صورت نظارت بر ماموریت های 
امدادی مشکل یا دشوار خواهد شد.)٢٣(

مثال دیگری از تاریخ معاصر افغانستان نشان 
میدهد که نگرانی های سناتور رید و جنرال ووتل 

در پایداری نیرو های امنیتی افغان در نبود حمایت 
بین المللی و ایاالت متحده، موجه است. این، خروج 

قوای شوروی در سال ١٩۸٩ از افغانستان نه، 
بلکه قطع مساعدت امنیتی از جانب اتحاد شوروی 

وقت بود که منتج به سقوط رژیم رئیس جمهور 
افغانستان محمد نجیب هللا در ١٩٩٢ گردید.)٢۴(

بازسازی مستلزم نظارت است
بدون و یا توأم با یک توافق صلح، ماموریت ایاالت 

متحده در افغانستان و تالش بازسازی باز هم 
مستلزم نظارت شدید خواهد ماند. افغانستان یکی 

از فقیرترین و خطرناکترین کشور های جهان باقی 
مانده است. قوای امنیتی و دفاعی افغان در بخش 

های وسیع کشور، قادر به حفظ مردم از شورشیان 
نیستند. قابلیت های حکومت مرکزی عموماً ضعیف 

بوده و اکثر اوقات فاقد ظرفیت برای مدیریت و 
حسابدهی پول های امداد شده است.

فساد اداری هنوز هم به مثابۀ یک مشکل باقیست. 
با آن که حکومت افغانستان تطبیق یک استراتیژی 

مبارزه علیه فساد اداری را آغاز کرده، سیگار 
دریافته است که به مشکالت عمده یا چشمگیر 

هنوز رسیدگی صورت نگرفته است.)٢٥( در یک 
گزارش ماه جنوری ٢٠١٩ که از جوالی تا سپتمبر 

٢٠١۸ را احتوا میکند، وزارت عدلیۀ ایاالت 
متحده گفت که دولت افغانستان در پیگیری قانونی 
قضایای فساد اداری، بطی بوده و کارنامه اش در 

پیگیری قانونی عامالن قدرتمند و صاحب نفوذ، 
بسیار ضعیف است.)٢۶(

افزون بر این، سازمان غیردولتی شفافیت بین 
المللی همواره گزارش داده است که افغانستان 

از سوی متخصصین و اشخاص کاروباری، به 
مثابۀ یکی از مفسدترین کشور های جهان پنداشته 

میشود. )٢٧(

حتی اگر قرار میبود که ایاالت متحده اکثر عساکر 
باقیماندۀ خود را از افغانستان فراخواند، سیگار 

بازهم برای تهیۀ گزارش های نظارتی اش بر پول 
های مالیه دهندگان امریکایی که برای حفظ برنامه 

بازسازی الزمی باشد، کار خواهد کرد. سیگار 
برای سال ها با سازمان های مدنی – اجتماعی 

افغانستان کار کرده تا دسترسی خود را به ساحاتی 
که فراتر از کنترول اردوی امریکا اند، نیز وسعت 

بخشد. عالوه بر این، اگر قرار شود که پول های 
بیشتر ایاالت متحده از بودجۀ ملی مصرف گردد – 
خواه مستقیم به حکومت افغانستان باشد یا از طریق 

صندوق های وجهی چندین جانبه – بسیار مهم 
خواهد بود که وزارتخانه ها تدابیر قوی حسابدهی 

و کنترول های داخلی نیرومندی را رویدست داشته 
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باشند. به تقاضای رئیس جمهور غنی، سیگار 
اکنون مشغول یک تفتیش مالی ادارۀ برق رسانی د 

افغانستان برشنا شرکت می باشد. سیگار همچنان 
استراتیژی ای را رویدست دارد که در آن، اگر 

ایاالت متحده فراهم آوری کمک از طریق بودجه 
ملی به وزارت خانه های افغانستان را ادامه دهد، 

بر کنترول های داخلی وزارت خانه ها دیدبانی 
داشته باشد.

اجتناب از خطرات پنهانی برای 
افزایش چانس موفقیت

مقرر داشتن معیار های واقعبینانه و قابل پیمایش 
برای نظارت و ارزیابی برنامه های تحت تمویل 

ایاالت متحده، مهم است زیرا خطوط اصلی تعیین 
شده، ناگزیر به معیارات مبدل میگردند که توسط 
آن یک پروژه یا برنامه را میتوان قضاوت کرد. 

فراتر از این، چنین قضاوت ها باید بر نتایج حقیقی 
استوار باشند، نه بر فهرست های مخارج برنامه 

یا فعالیت هایی که اندازه گیری یا پیمایش آن ساده 
باشد، اما لزوماً بیانگر موثریت نباشند. اجرای 
چنین ارزیابی ها در یک ساحۀ جنگی به طور 

خاص دشوار است، جائی که ادارات اکثر اوقات 
باید مبتنی بر معلومات ناقص، حدس های آموخته 

شده بزنند. با وجود این، تصامیم پالیسی باید بر 
بنیاد نتایجی که صادقانه پیمایش شده و نیز خطراتی 

که واقعبینانه ارزیابی شده اند، اتخاذ گردند.

ساحات در معرض خطر بلند
گزارش لست خطرات بلند، بر ساحات و عناصر 

برنامۀ بازسازی تمرکز میکند، که آنها: )١( برای 
موفقیت ضروری اند، )٢( به دلیل ضیاع، تقلب، یا 
سوءاستفاده در معرض خطر ناکامی قابل مالحظه 

و وسیع قرار دارد، و )٣( تحت کنترول یا نفوذ 
دولت ایاالت متحده قرار دارند.

با استفاده از این شاخصه ها، سیگار هشت ساحۀ 
در معرض خطر بلند را مشخص ساخته است:

ناامنی گسترده	 
قابلیتهای انکشاف نیافته مدنی پولیس	 
فساد اداری فراگیر	 
رشد بطی اقتصادی	 
تجارت غیرقانونی مواد مخدر	 
تهدید ها به حقوق زن	 
ادغام مجدد جنگجویان پیشین	 
نظارت محدود	 

از این جمله، سه ساحه – رشد اقتصادی، حقوق 
زنان، و ادغام مجدد – به لست خطرات بلند تازه 
افزوده شده اند و بازتاب دهندۀ هدف جدیداً ارایۀ 
شدۀ حکومت برای حصول و حفظ صلح پایدار 
در افغانستان است. گزارش های قبلی، تداوم یا 

پایداری را به مثابۀ یک ساحۀ جداگانۀ معروض به 
خطر بیان داشته بود؛ این گزارش پایداری را به 

مثابۀ یک جنبۀ هر موضوع خطر مورد بحث قرار 
میدهد، زیرا این خطر هر یک از ساحات بازسازی 

در افغانستان را متاثر می سازد.
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ِدبرا سکروگینز، رئیس بخش پژوهش و تحلیل سیگار، در حال مصاحبه با رئیس جمهور 
اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری در کابل )عکس از سیگار(



ساحۀ ۱ در معرض خطر بلند

یک دگروال قوای هوایی ایاالت متحده به سرمفتش ساپکو، در دست راست، راجع به عملیات های آموزش، مشوره، و 
کمک قوماندانی هوایی معلومات میدهد )عکس از سیگار( 
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ناامنی گسترده

چرا این یک خطر بلند است؟
از سال ٢٠٠١ بدینسو، مقصد اصلی مداخلۀ ایاالت 
متحده در افغانستان این بوده که دیگر گذاشته نشود 

این کشور به یک پناهگاه مصئون القاعده و سایر 
گروه های افراطی ای برگردد که ایاالت متحده و 

دیگر کشور ها را تهدید می کنند.)٢۸(

به این منظور، ایاالت متحده در طول ١٧ سال 
گذشته سعی کرده که قوای دفاعی و امنیتی 

افغانستان را تقویت کند تا آنها بتوانند که از مردم 
افغانستان پاسداری کنند و گروه های دهشت افگن 

را برانند. از جمله ١٣٢.٣ میلیارد دالری که ایاالت 
متحده از سال مالی ٢٠٠٢ )تا ٣١ دسمبر ٢٠١۸( 

تخصیص داده، ۸٣.١ میلیارد دالر )۶٣٪( آن روی 
ساختار، تجهیز، آموزشدهی، و حفظ قوای امنیتی و 

دفاعی افغانستان، با هدف نهائی این که یک قوای 
امنیتی موثر و پایدار ایجاد شود، به مصرف رسیده 

است.)٢٩(

مداوم ترین تهدید به تالش بازسازی افغانستان، 
و به سرمایه گذاری مالیه دهندگان امریکایی 

در این تالش، عبارت از شورشگری جاری و 
سرسخت و حضور گروه های دهشت افگنانی مثل 

دولت اسالمی – خراسان )داعش خراسان( در 
افغانستان است. طبق گفتۀ ماموریت حمایت قاطع 
ناتو، کنترول ولسوالی های افغانستان، نفوس، و 
اراضی در طول دو سال اخیر بیش از هر زمان 

دیگر مورد تنازع بوده، و منتج به یک بن بست در 
میدان نبرد میان قوای دفاعی و امنیتی افغانستان و 

شورشیان شده است.)٣٠(

با گزینش زلمی خلیلزاد در سپتمبر ٢٠١۸ به حیث 
نمایندۀ خاص برای مصالحۀ افغانستان، ادارۀ ترمپ 

واضحاً بیان داشت که هدف ایاالت متحده عبارت 
از “جستجوی بهترین شیوۀ رسیدن به یک توافق از 
راه گفتگو برای خاتمه دادن جنگ ..... ]و[ حمایت، 

تسهیل، و سهم گرفتن در یک پروسۀ صلح در 
افغانستان است.”)٣١(

حمایت قاطع: یک ماموریت غیرمحاربوی تحت 
رهبری ناتو برای آموزش، مشوره، و کمک قوای 

امنیتی و دفاعی افغان است. حمایت قاطع در ١ 
جنوری ٢٠١۵، به تعقیب پایان ماموریت قبلی 
تحت رهبری ناتو، ماموریت قوای بین المللی 

کمک امنیتی )آیساف(، و انتقال کامل مسئولیت 
امنیتی به نیرو های امنیتی و دفاعی افغان، آغاز 
یافت.  هدف سراسری آموزش، مشوره، و کمک 

قوای دفاعی و امنیتی افغان، عبارت از کمک 
کردن به قوای امنیتی و نهاد های افغانستان در 

رشد ظرفیت های پایداریست که از افغانستان دفاع 
کرده و از شهروندانش حفاظت کنند.

منبع: “ماموریت” حمایت قاطع، از طریق آنالین به تاریخ 
٢/٢۵/٢٠١٩ از این لینک بدست آمده:

https://rs.nato.int/about-us/mission.aspx

ساحۀ در معرض خطر بلند: ناامنی گسترده
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ساحۀ در معرض خطر بلند

با آن که معلوم نیست که یک توافق صلح میان 
حکومت افغانستان و طالبان چگونه خواهد بود، 

حتی تا حال این هم روشن نیست که چنین توافقی 
بدست خواهد آمد یا خیر. با اینهم، با و یا بدون 

یک توافق صلح پایدار یا یک آتش بس محلی یا 
سراسری در کشور بین طالبان و قوای امنیتی 

و دفاعی افغان، افغانستان بازهم به یک نیروی 
امنیتی که افغانها را از خطرات داخلی و خارجی 
حفظ کند، برای واکنش به فعالیت جنائی خدمات 

پولیس را ارایه کند، و سرحدات را کنترول نماید، 
ضرورت خواهد داشت. در هر یک از سناریو ها، 
افغانستان احتماالً با سازمان های متعدد جنگجوی 
افراطی دست و گریبان خواهد بود که افغانستان، 
و به گونۀ بالقوه جامعۀ بین المللی را تهدید میکند. 
هر گونه توافق سیاسی، این خطر را در پی دارد 
که تمام گروه های زیردست، از توافقی که توسط 

رهبری سازمان آنان صورت میگیرد، متابعت 
نکنند. فلهذا، ناامنی میتواند به شکل دیگری از 

شورشگری، باند های جنائی، یا شبکه های دخیل 
در فعالیت های زشت دیگر ادامه پیدا کند.

قوای امنیتی و دفاعی افغان همچنان از لحاظ 
مشکالت در قابلیت و پایداری، مثل قبل محدود 

خواهد ماند. در یک فضای پس از توافق، مشروط 
به شرایط یک توافق، شاید آزمون ادغام جنگجویان 

پیشین طالبان در نیرو های امنیتی و اجتماع نیز 
به پیش آید )بخش ادغام مجدد را در این گزارش 

بنگرید(. در صورتی که قبل از، در جریان، و 
یا پس از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان 

و طالبان، کمک های مالی و حمایت نظامی بین 
المللی به شدت کاهش یابند، این مسایل میتوانند 

شکل حاد تری را به خود اختیار کنند. زمانی که از 

جنرال جوزف ووتل، قوماندان فرماندهی مرکزی 
ایاالت متحده به تاریخ ٧ مارچ سال ٢٠١٩ در 

یک جلسۀ استماعیۀ کانگرس پرسیده شد که بدون 
یک توافق صلح میان دولت افغانستان و طالبان، آیا 
قوای امنیتی و دفاعی افغان به طور مستقل خواهد 
توانست که امنیت افغانستان را تأمین کند، جنرال 
ووتل در پاسخ گفت، “ارزیابی من این است که 
نیرو های افغان وابسته به حمایت ائتالف اند که 

ما آنرا برایشان فراهم می سازیم.”)٣٢( بدون یک 
قوای دفاعی و امنیتی قابل، مسلکی، و پایدار در 

افغانستان، سایر سرمایه گذاری های وسیع در 
قسمت بازسازی از قبیل برنامه های حکومتداری 
و اقتصاد و رشد اجتماعی، در معرض خطر اند. 

بدین لحاظ، امنیت مهم ترین ساحۀ در معرض 
خطر برای افغانستان باقی میماند.

آنچه سیگار دریافت
از لست قبلی خطرات بلند در جنوری ٢٠١٧ 

بدینسو، سیگار ٣٢ محصول نظارت بر نهاد های 
امنیتی افغانستان و نــٌه بار معلومات تازه شده 

پیرامون امنیت افغانستان در گزارش های ربع 
وار خویش به کانگرس را نشر کرده است. از آن 

جمله، جامع ترین تالش سیگار، گزارشیست به نام 
بازسازی نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان: 
درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان 

)“بازسازی قوای امنیتی و دفاعی افغان”(.

گزارش بازسازی قوای امنیتی و دفاعی افغان، 
که در ٢٠١٧ به نشر رسید، چندین یافتۀ کلیدی 

را ارایه میدارد، به شمول این که حکومت ایاالت 
متحده از ابتدأ برای کمک کردن در ساخت یک 
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اردوی افغان و نیروی پولیس که قابلیت حفظ 
افغانستان از تهدید های داخلی و خارجی را داشته 

باشند و نگذارند که آن کشور دوباره به پناهگاه 
دهشت افگنان مبدل گردد، آمادگی مناسب نداشت. 
سیگار دریافت که حکومت ایاالت متحده فاقد یک 

رویکرد جامع برای معاونت سکتور امنیتی بود 
و نیز یک نهاد هماهنگ ساز برای تطبیق موفقانۀ 

تمام برنامه های حکومتی که جهت رشد یک قوای 
امنیتی و دفاعی قابل و متکی به خود افغانستان 

ضروری بود، را نداشت.)٣٣(

در خصوص امنیت، سایر بررسی های اخیر 
سیگار، بررسی های مالی، پروژه های خاص، و 

گزارش های تفتیش دریافتند که:

برنامۀ چندین میلیارد دالری ایاالت متحده برای 	 
تهیۀ هلیکوپتر های نوع UH-60 به قوای 

قوائی افغان در معرض خطِر نبوِد پیلوت های 
کافی یا قابلیت حفظ و مراقبت آیندۀ هلیکوپتر 

های UH-60 قرار دارد.
ارزیابی های قابلیت های قوای امنیتی و دفاعی 	 

افغان غیرقابل اعتماد و متناقض بوده و مستلزم 
اصالحات های بیشتر اند.

دیتا یا مخزن اطالعاتی ای وجود ندارد که از 	 
روی آن مشاورین موظف شدۀ امریکایی برای 
وزارت های دفاع و داخله ارزیابی، نظارت، و 

یا سنجیده شود.
مدیریت و نظارت از مواد سوخت قوای امنیتی 	 

و دفاعی افغان، تجهیزات، و یونیفورم ها که از 
سوی ایاالت متحده خریداری میشوند، غیرمؤثر 

است.

قوای دفاعی و امنیتی افغان هنوز هم در برخی 	 
از ساختمان هایی که با کیفیت پایین ساخته شده 

و غیرمصئون اند، فعالیت دارند.

از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

در جریان دو سال گذشته، ایاالت متحده سرمایه 
گذاری اش را در امن ساختن افغانستان افزایش 
بخشیده است. از جمله ۸٣.١ میلیارد دالری که 

تا ٣١ دسمبر سال ٢٠١۸ برای بودجه بازسازی 
امنیتی تخصیص داده شده، ٧٧.۸ میلیارد دالر 

آن به صندوق وجهی قوای مسلح افغانستان 
)ASFF(، که بیشترین پول را در حفظ، تجهیزات، 

آموزشدهی، و زیربنا می پردازد، اختصاص 
یافت. )٣۴( کانگرس تخصیصات سالیانه برای 

صندوق وجهی قوای مسلح افغانستان را از ٣.٩ 
میلیارد دالر در آغاز ماموریت حمایت قاطع در 
٢٠١۵، به ۴.٩ میلیارد دالر در ٢٠١٩ افزایش 

داده است. عالوه بر این، شرکای ناتو اخیراً تعهد 
شان را در قبال ماموریت حمایت قاطع و امنیت و 
ثبات دراز مدت افغانستان تازه ساختند. در نشست 
ناتو در ماه جوالی ٢٠١۸ در بروکسیل، متحدین 

ناتو یک بار دیگر توافق کردند که کمک های 
مالی شان به قوای امنیتی و دفاعی افغان را تا سال 
٢٠٢۴ حفظ خواهند کرد.)٣۵( با وجود این، روشن 

نیست که آیا قبل از آن معیاد، به میان آمدن کدام 
تغییر چشمگیر در حضور نیرو های امریکایی در 
افغانستان بر این تعهدات اثری خواهد کرد یا خیر.

از ماه اگست ٢٠١٧ تا حال، ادارۀ ترمپ 
استراتیژی خود برای جنوب آسیا را عملی می 

ناامنی گسترده
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سازد، که این استراتیژی دو هدف عمدۀ مربوط به 
امنیت را دارد: )١( ایاالت متحده برای حمایت از 
یک توافق سیاسی پایدار و جامع برای ختم جنگ 

افغانستان، از قوۀ نظامی استفاده خواهد کرد؛ و 
)٢( ایاالت متحده و شرکای ناتو به آموزشدهی، 

مشوره دهی، و کمک قوای امنیتی افغان ادامه 
خواهند داد تا قابلیت های شان را به منظور طرح 
و اجرای عملیات های موثر برای گسترش امنیت 

عامه و دامنۀ نفوذ دولت افزایش بخشند.)٣۶(

برای نایل آمدن به این اهداف، ادارۀ ترمپ 
یک افزایش در شمار نظامیان ایاالت متحده در 

افغانستان، تمدید صالحیت های عملیاتی برای این 
قوا، و یک تعهد برای رسیدن به رویکرد مبتنی بر 

شرایط، نه مبتنی بر زمان، برای حصول اهداف 
ایاالت متحده در افغانستان را به تصویب رسانید. 

تا اخیر ٢٠١۸، وزارت دفاع گفت که گسترش 
حضور قوای ایاالت متحدۀ امریکا و مقامات آن، 
و مرتبط به آن توسعۀ قابلیت های قوای امنیتی و 
دفاعی افغانستان، طالبان را تحت فشار آوردند تا 
گفتگو ها را آغاز کنند، اما “شدت جنگ و میزان 
خونریزی در هردو طرف بلند رفت زیرا هردو 

جانب برای امتیاز طلبی در میز مذاکرات رقابت 
می کردند.”)٣٧(

تا دسمبر ٢٠١۸، حدود ١۴٠٠٠ از منسوبین 
نظامی ایاالت متحده در افغانستان اجرای وظیفه 

میکردند، که ۸۴٧۵ تن آن در چارچوب ماموریت 
آموزش، مشوره، و کمک حمایت قاطع برای 
ساخت یک قوای قابل تر امنیتی افغان فعالیت 

داشتند. این تعداد، از آنچه که اردوی ایاالت متحده 
در اواخر ادارۀ اوباما در دسمبر ٢٠١۶ اجازه 

اش را برای فعالیت در افغانستان کسب کرده بود، 
۵٠٠٠ تن بیشتر است.)٣۸(

نارسائی های حیاتی در قابلیت
طبق گفتۀ وزارت دفاع، حمایت قاطع، و قوای 

ایاالت متحده در افغانستان )USFOR-A(، قوای 
امنیتی و دفاعی افغان در حال حاضر با خالهای 

جدی قابلیت ها در ساحات کلیدی مواجه اند که 
موثریت و آماده بودن این قوا را مختل ساخته و 

شاید در آینده نیز به اخالل آن ادامه دهد، اینها 
مشتمل اند بر:

نیروی بشری: استخدام، نگهداری، و 
فرسایش

تا ٣٠ دسمبر ٢٠١۸، قوت بشری )حقیقی( قوای 
امنیتی و دفاعی افغان، به ٣٠۸۶٩٣ منسوب 

میرسید )بدون افراد غیرنظامی(، که ١٩٠٧۵٣ نفر 
در اردوی ملی و قوای هوائی، و ١١٧٩۴٠ نفر در 

پولیس ملی بود.)٣٩(

ارقام اخیر منسوبین نظامی نشان میدهد که از لست 
خطرات بلند منتشره جنوری ٢٠١٧ )معلومات 
تا اگست ٢٠١۶( تا حال قوت نیروهای امنیتی 
و دفاعی افغان به اندازۀ ٩٠١۶ نفر تقلیل یافته 

است. )۴٠(

قوای امنیتی و دفاعی افغان در اکتوبر ٢٠١۸ 
در حد ۸٧.٧ فیصد کمیت )هدف( تصویب شده 

قرار داشت، که از حد ٩٠.٣ فیصد در زمان لست 
خطرات بلند منتشره ٢٠١٧ )معلومات تا اگست 

٢٠١۶( پائین بود. ارقام اخیر نشان میدهد که 
اردوی ملی از هدف مجوزۀ آن که ٢٢٧٣٧۴ بوده، 
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به تعداد ٣۶۶٢١ نفر کم، و پولیس ملی از هدف 
مجوزه آن که ١٢۴۶٢۶ است، به تعداد ۶۶۸۶ نفر 

کم بود.)۴١(

کاهش در تعداد منسوبین نیروها، نتیجۀ اینست 
که میزان فرسایش نسبت به میزان استخدام بلندتر 
است. در دسمبر ٢٠١۸، وزارت دفاع مشکالت 

برخاسته از مسایل اخیر در رابطه با کوتاهی های 
استخدام و حفظ نیروهای متعارف اردوی ملی 

را شناسائی کرد. این کوتاهی ها مشتمل بر قوت 
کاسته شدۀ نیروها، کمبود افراد در دوره های 

آموزشی ابتدائی، و تاخیر در تاریخ آغاز این دوره 
های آموزشی، و یک کاستی در مسیر پیوستن 

منسوبین آموزش دیده با واحدهای نظامی مربوطۀ 
شان بود. وزارت دفاع از مشاورین حمایت قاطع 
و وزارت دفاع افغانستان توقع دارد که با استفاده 
از سیستم برقی پرداخت معاشات )به صفحه ١۴ 

مراجعه کنید( چشم انداز بهتری به ارقام فرسایش 
نیرو ها را بدست آورند تا ضایعات آینده را دقیق 
تر ردیابی و پیشبینی کنند. وزارت دفاع گزارش 

داد که شمار منسوبین غایب شده، تاثیری ژرفی بر 
فرسایش اردوی ملی دارد. منسوبین غایب شده، 
آنعده عساکر و پولیس اند که قبل از پوره شدن 

معیاد قرارداد شان، خدمت را ترک میکنند، مثالً 
عسکر گریز میشوند یا بیش از یک ماه به رخصتی 

خودسرانه میروند.)۴٢(

 تلفات )کسانی که در جنگ کشته و یا زخمی 
میشوند( نیز بر میزان فرسایش قوای امنیتی و 

دفاعی افغان اثر میگذارد. در ٢۴ جنوری ٢٠١٩، 
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که از 
سپتمبر سال ٢٠١۴ زمانی که او رئیس جمهور 

شد، حدود ۴۵٠٠٠ منسوب امنیتی افغان کشته شده 
اند. این شمار بیان میدارد که در آن تقریباً ۵٣ ماه، 

هر ماه به طور اوسط ۸۴٩ منسوب امنیتی افغان 
کشته شده است.)۴٣( حمایت قطع در سپتمبر ٢٠١۸ 

به سیگار گفت که، “در فاصلۀ زمانی از ١ می تا 
معلوماتی که اخیرا تا ١ اکتوبر ٢٠١۸ حاصل شده 

است، شمار اوسط تلفاتی که نیرو های امنیتی و 
دفاعی افغان متقبل شده اند، بزرگترین رقمی است 

که در مدت های مشابه آن به بار آمده بود.”)۴۴(

بدون منسوبین کافی، قوای امنیتی و دفاعی افغان 
در تامین امنیت برای مردم افغانستان توانائی 
پایین داشته، در برابر حمالت دشمن به طور 

فزاینده آسیب پذیر بوده، و در معرض خطر تلفات 
هرچه بیشتر قرار دارد. میزان بلند تلفات و ترک 
کردن های قوای امنیتی و دفاعی افغان از سوی 

سربازان، در فرسایش نیرو ها سهم داشته، که 
قابلیت حاصل شدۀ این نیرو ها را نیز میفرساید 

و یک نیاز مداوم را برای استخدام و آموزشدهی 
منسوبین تازۀ قوای امنیتی ایجاد میکند. مسایل ذکر 
شده، در آیندۀ طوالنی، از پایداری این قوا و قابلیت 

اجرای موفقانۀ ماموریت اش میکاهد.

سیستم های پرداخت و حسابدهی منسوبین
قوای امنیتی و دفاعی افغانستان همچنان در قسمت 

های پرداخت معاش و حسابدهی منسوبین اش با 
مشکل مواجه است، و این یک خطر فعلی برای 
آمادگی و اجرای وظایف قوای امنیتی و دفاعی 
است و در صورت ناکامی این قوا در رسیدگی 

کافی به این آزمونها، میتواند یک خطر در آینده نیز 
باشد. از آغاز ماموریت حمایت قاطع در جنوری 
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٢٠١۵، منسوبین ایاالت متحده و ائتالف حضور 
کمرنگ در سطوح پائین تاکتیکی قوای امنیتی و 
دفاعی داشته، و این ماموریت را وامیدارد که بر 
گزارشدهی ناتایید شدۀ منسوبین افغان اتکأ داشته 

باشد.)۴۵( در جریان دو سال گذشته، مشاورین 
حمایت قاطع با عملی ساختن سیستم برقی پرداخت 

معاشات )APPS(، که در آن منسوبین قوای امنیتی 
و دفاعی بایومتریک شده و از طریق آن معاشات 

شان پرداخته میشوند، در جهت کاهش اتکای 
خود بر گزارش های دست نوشت منسوبین افغان 

کار کرده اند. این سیستم به منظور ساده ساختن 
حسابدهی پرسونل و پرداخت معاشات در یک 

دیتابیس برقی مرکزی انکشاف داده شد.)۴۶(

سیستم برقی پرداخت معاشات همچنان سهم 
مهمی در کاهش فساد اداری در سیستم پرداخت 
معاشات قوای امنیتی و دفاعی را داشته که این 
فساد آمادگی و اجرای وظایف این قوا را مختل 

میکرد. در جنوری ٢٠١٧، حمایت قاطع به طور 
علنی اذعان کرد که قوماندانان مشخص اردو و 

پولیس ملی، سربازان و پولیس خیالی را که وجود 
حقیقی نداشتند، در صفوف خویش گزارش میدادند 
تا بتوانند معاشات بی صاحب را دزدی کنند. هدف 

سیستم برقی تادیۀ معاشات اینست که این مشکل 
را تقلیل بخشد، البته با استفاده از درج معلومات 
بایومتریک و تادیۀ معاش تنها به منسوبینی که 

در این سیستم شامل اند، به گونۀ فزیکی حساب 
منسوبین را بگیرد.)۴٧( طبق گفتۀ قوای امریکایی 

در افغانستان، از دسمبر ٢٠١۸، سیستم برقی 
معاشات هم به اردو و هم به پولیس ملی انتقال یافته 
و به طور کامل از سوی هردو، قابل استفاده است، 
اما تنها ۸۴٪ منسوبین اردو )مشمول ملکی ها( و 

۶٠٪ منسوبین پولیس ملی در این سیستم درج شده، 
به موقف های منصوب شده شان تطابق داشته و 
حد اقل معلومات الزمۀ شان درج سیستم شده تا 

معاشات خود را دریافت کنند. میزان شامل شدن 
منسوبین هردو قوا در سیستم برقی، به گونۀ ثابت، 

اما بطی، در حال بهبود است.)۴۸( مشاورین ائتالف 
تخمین میکنند که برای اردوی ملی شش ماه دیگر 
و برای پولیس ملی یک سال دیگر به کار است تا 

به طور کامل شامل سیستم برقی ساخته شوند و 
ارقام نیرو ها از آن گزارش داده شود.)۴٩(

لوژستیک و حفظ و مراقبت
وزارت دفاع و وزارت داخلۀ افغانستان در 

قسمت لوژستیک و حفظ و مراقبت با آزمونهای 
کلیدی ای مواجه اند، منجمله تطبیق و مراقبت از 
سیستم برقی فهرسِت موجودی و وضعیِت ترمیم 

تجهیزات، و سیستم مدیریت فهرست موجودی 
واحد )CoreIMS(. به گفتۀ وزارت دفاع، در 

دسمبر ٢٠١۸، منسوبین لوژستیک وزارت دفاع 
افغانستان و وزارت داخلۀ آنکشور، نیازمند توجه 
مداوم مشاور حمایت قاطع بودند، و مشکالت آنان 
در اجرای پالنگذاری مسایل لوژستیکی کشور به 

مثابۀ “یک آسیب پذیری به ماموریت” باقیماند. 
تعبیۀ لوای نمبریک معاونت نیروهای امنیتی در 

٢٠١۸، که قوای امنیتی و دفاعی افغان را در سطح 
تاکتیکی مشوره میداد، یک چشم انداز عالی تری 

را در حفظ و مراقبت و مسایل لوژستیکی آن نیرو 
ها مهیا نمود.)۵٠(

قوای امنیتی و دفاعی افغان همچنان هنوز قادر 
نیست که از وسایط و سایر تجهیزات تهیه شده از 
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سوی ایاالت متحده به آنها، به طور مستقل مراقبت 
کند. از دسمبر ٢٠١٧، حفظ و مراقبت وسایط نقلیۀ 

قوای امنیتی و دفاعی در یک قرارداد استراتیژی 
مراقبت ملی تسجیل شده، که بیان میدارد قراردادی 

ها مسئول مراقبت اکثر وسایط نقلیۀ قوای امنیتی 
و دفاعی بوده در حالی که آنها به اردو و پولیس 

ملی نیز آموزش میدهند که مراقبت از این وسایط 
را چگونه انجام دهند. هدف اینست که در نهایت 

مسئولیت مراقبت تام وسایط نقلیه به اردو و پولیس 
ملی انتقال یابد، اما آنها از کسب این قابلیت، سال 

ها فاصله دارند. در حالی که اردوی ملی و پولیس 
ملی در سال ٢٠١۸ سهمگیری شان در مراقبت 

وسایط نقلیه را افزایش دادند، تا ماه نوامبر، اردوی 
ملی تا ۵١.١ فیصد مسئولیت مراقبت از وسایط 

را بر عهده داشت و پولیس ملی تنها مسئولیت 
مراقبت از ١۵.٩٪ وسایط شان را بر عهده گرفته 

بودند.)۵١( به دلیلی که ایاالت متحده یک مقدار 
عظیم تجهیزات را به قوای امنیتی و دفاعی افغان 
مهیا کرده است، یک سوال کلیدی اینست که آیا به 

یک تعهد درازمدت ایاالت متحده جهت حفظ آن 
تجهیزات نیاز مرتبطی وجود دارد یا خیر. این یک 

نگرانی ویژه در خصوص تجهیزات مغلقی است 
که به فهرست تجهیزات قوای امنیتی و دفاعی افغان 

.UH-60 نو تر اند، مثل هلیکوپتر های نوع

آموزشدهی سازمانی
وزارت دفاع در دسمبر ٢٠١۸ گزارش داد که 
آموزشدهی سازمانی و مسلکی برای منسوبین 
قوای امنیتی و دفاعی افغان، هماهنگ شده در 
سطوح ملی و منطقوی )مثالً فراتر از سطوح 

قول اردو ها و یا زون ها(، در یک مرحلۀ نسبتاً 

ابتدائی قرار دارد. وزارت دفاع افغانستان اخیراً 
قوماندانی واحد تعلیمی و تربیوی )UTEDC( را 
تأسیس کرد تا با داشتن قومانده و کنترول بر تمام 

سیستم تعلیمی و تربیوی اردوی ملی، به حیث یک 
مرکز ملی تعلیمی عمل کند. آن سیستم در برگیرندۀ 
مرکز تعلیمی نظامی کابل )KMTC(، ١٢ مکتب 

فرعی اردوی ملی، و مراکز تعلیمی نظامی 
ساحوی )RMTCs( است. مثل سایر ساحات، 

آموزشدهی سازمانی وزارت داخلۀ افغانستان در 
مقایسه با وزارت دفاع آنکشور، بسیار عقب افتاده 

است. وزارت دفاع گزارش میدهد که با وجود 
تالش های مشورتی حمایت قاطع، نهاد های قوی 

تعلیمی ظهور نکرده است. قوماندانی واحد تعلیمی 
و تربیوی هیچ همتایی در وزارت داخله ندارد. 

بخش بعدی لست خطرات بلند در عرصۀ قابلیت 
های مدنی پولیس، حاوی معلومات بیشتر راجع به 

کاستی های آموزشدهی و خطرات متعلقۀ آن در 
پولیس ملی افغان است.)۵٢(

در حالی که قوماندانی واحد تعلیمی و تربیوی 
یک نشانۀ پیشرفت برای وزارت دفاع افغانستان 
است، مرکز تعلیمی نظامی کابل، مکاتب فرعی 

اردو، و مراکز تعلیمی نظامی در ساحات هنوز هم 
با مشکالت مواجه اند. مثالً در نیمۀ دوم ٢٠١۸، 

پس از آن که مسایل مربوط استخدام مرکز تعلیمی 
نظامی کابل را واداشت تا دوره های آموزشی 
را به دلیل نبود شاگردان کافی در آن به تاخیر 

بیافگند، این مرکز توجه بررسی عمیق را به خود 
جلب نمود. مشاوین حمایت قاطع هم گزارشهائی 

را از آموزشدهی غیرقابل رضایت، وضعیت 
ضعیف معیشتی، و حمایت ناکافی آموزگاران را 
دریافتند. اوضاع در مرکز تعلیمی نظامی کابل، 
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قرار گزارش ها، به حدی وخیم شد که شاگردان 
به سؤتغذی مبتال شدند و با وضع خراب صحی به 

واحد متعلقۀ شان میپیوستند، و برابر با معیار ها 
آموزش ندیده بودند. در سپتمبر ٢٠١۸، قوماندان 

مرکز تعلیمی نظامی کابل تعویض شد، ومشاورین 
حمایت قاطع سعی میکنند تا کیفیت و کمیت تعلیم 

در آن مرکز را بهبود بخشیده و برای استفادۀ 
فزاینده از مراکز تعلیمی نظامی در ساحات راه 

هایی را جستجو کنند.)۵٣(

کاستی های قوای امنیتی و دفاعی افغان در هر 
یک از ساحات فوق الذکر، با شتابزدگی های زیاد 
عملیاتی ناشی از یک تهدید فعال شورشیان، بیشتر 
تشدید گردید. نبوِد ظرفیت در برخی از این ساحات 
)به ویژه ساحات تعلیمی و لوژستیکی( بیان میدارد 

که در عدم حضور مداوم برنامه های مشورتی 
قوای ائتالف، قابلیت های بنیادی قوای امنیتی و 

دفاعی افغان، در بود یا نبود یک آتش بس یا توافق 
پایدار صلح با طالبان، میتواند از بین برود.

تهدید مداوم از جانب داعش
با آن که مقامات ایاالت متحده همواره ادعا کرده اند 
که گروه دولت اسالمی-خراسان )داعش خراسان(، 

که شاخۀ مرتبط داعش در افغانستان است، در 
چندین جبهه تضعیف گشته است، اما این گروه 

نسبت به سال ٢٠١۶، تهدید امنیتی بزرگتری را 
به مردم افغان و نیرو های امنیتی متوجه ساخته 

است. )۵۴( از نشر لست خطرات بلند ٢٠١٧ 
بدینسو، داعش خراسان که در چند ولسوالی والیت 
ننگرهار در شرق افغانستان متمرکز بود، حضور 

محدودی در دو والیت دیگر – کنر و جوزجان – 
نیز پیدا کرد.)۵۵(

تصمیم اداره ترمپ در ٢٠١٧ مبنی بر تداوم 
ماموریت مبارزه با دهشت افگنی برای دنبال کردن 

سازمان های دهشت افگن در افغانستان – که از 
سهمگیری آن در ماموریت آموزش، مشوره، و 

کمک حمایت قاطع متمایز است – به قوای امنیتی و 
دفاعی افغان در کار مجادله با گروه داعش خراسان 

یک منفعت واضح رسانیده و نتایج مهمی برای 
امنیت افغانستان در پی داشته است. ایاالت متحده 
در حال حاضر حمالت هوائی و زمینی را علیه 

داعش خراسان و سایر سازمان های فعال دهشت 
افگنی در افغانستان انجام میدهد، گاهی یک جانبه، 

و بعضی اوقات در هماهنگی با نیرو های خاص 
افغان، قوای هوائی افغان، و ریاست امنیت ملی 

افغانستان، که ادارۀ استخباراتی آنکشور محسوب 
میشود.)۵۶(

به دنبال چندین نبرد میان گروه داعش ـ خراسان و 
طالبان، زمانی که به تاریخ ١ اگست ٢٠١۸ تعدادی 
از داعشیان در والیات جوزجان، که سرمنشی ملل 
متحد از آن به حیث یک “گروه عظیم” جنگجویان 
که ادعا داشتند با داعش خراسان رابطه داشتند، یاد 
آوری کرد، به حکومت تسلیم شدند، علیه گسترش 

شاخۀ داعش خراسان در شمال تا حدی پیشرفت 
صورت گرفت.)۵٧( سپس به تاریخ ٢۵ اگست، 

قوای امریکایی در والیت ننگرهار بر گروه داعش 
خراسان حملۀ هوایی انجام داد که رهبر آنان، 

ابوسعد اورکزی را کشت، و قابلیت های سوق و 
اداره و پالنگذاری حمالت آن گروه را بیشتر مختل 

ساخت. بازهم، داعش – خراسان قادر باقیمانده تا 
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بر مراکز پرتجمع مردم، حمالت خونباری را انجام 
دهد. از زمان نشر لست خطرات بلند قبلی، شمار و 
مرگبار بودن حمالت داعش خراسان در افغانستان 

افزایش یافته است. به گفتۀ ملل متحد، در ٢٠١٧ 
به تعداد ١٠٠ حمله انجام یافت که داعش خراسان 
مسئولیت آنها را ادعا کرد یا به آن گروه منسوب 
ساخته شد که جمعاً ٣٩٩ فرد ملکی در آن کشته 

شدند، و در ٢٠١۸ تعداد این حمالت به ١٣۸ ارتقا 
یافت که منتج به کشته شدن ۶۸١ فرد ملکی شد 

)یک افزایش ٧١٪ در تلفات ملکی(.)۵۸(

با در نظرداشت این که گروه داعش خراسان حتی 
با وجود فشار قابل مالحظۀ ایاالت متحده و اردوی 

افغانستان هنوز شکست نخورده است، احتمال 
نمیرود که قوای امنیتی و دفاعی افغان بدون کمک 

نظامی، مالی، و استخباراتی از جانب ایاالت 
متحده و سایر کشور های امداد دهنده، به تنهائی 

بتواند داعش خراسان را مهار کند یا از بین ببرد. 
گروه داعش خراسان، در گفتگو های جاری صلح 

شامل نیست و هنوز هم به ایاالت متحده و حکومت 
افغانستان و طالبان تهدیدی را متوجه میسازد، حتی 

اگر یک توافق صلح هم بدست بیاید.

کنتروِل به بن بست کشیدۀ ولسوالی ها، 
نفوس، و اراضی

اوضاع ِ به بن بست کشیدۀ میدان نبرد بین 
قوای امنیتی و دفاعی افغان و طالبان یک خطر 

دیگریست، چون شدِت جنگ افزایش یافته و 
هردو جناح تلفات بیشتری را متحمل شده اند و 

بررسی کنندگان سیگار حین مصاحبه با سربازان اردوی ملی در قول اردوی ٢٠٧. )عکس از سیگار(
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هر دو جناح در صدد گرفتن امتیاز بیشتر در میز 
مذاکره اند.)۵٩( اگر مذاکره کنندگان در رسیدن 
به یک توافق صلح ناکام بمانند، قوای امنیتی و 

دفاعی افغان برای افزایش کنترول خود بر نفوس، 
ولسوالی ها، و اراضی تحت فشار سختی خواهند 

بود.

یک معیار بزرگ غیرسری که حمایت قاطع 
برای پیگیری وضعیت میدان نبرد به سیگار مهیا 
ساخته – کنترول حکومت افغان و شورشیان بر 
ولسوالی ها، نفوس، و اراضی – نشان میدهد که 
قوای امنیتی و دفاعی افغان از زمان نشر لست 

خطرات بلند در جنوری ٢٠١٧ بدینسو، کنترول 
خود بر کشور را به طور اساسی افزایش نداده 

است. از نوامبر ٢٠١۶ تا اکتوبر ٢٠١۸، کنترول 
و نفوذ حکومت افغان بر ولسوالی ها، بین ٪۶٠ – 

۵۴ بود. در عین مدت زمان، حکومت افغانستان 
بر ۶۶٪ – ۶۴ نفوس کنترول و یا نفوذ داشت.

)۶٠( در ٢٠١۸، قوای امنیتی و دفاعی افغان با 
حمایت هوائی امریکاییان، دو تهاجم وسیع طالبان 

بر مراکز پرنفوس را عقب زد، یکی در ماه می در 
شهر فراه و دیگری در ماه اگست در شهر غزنی. 

طلبان نیز در طول سال ٢٠١۶ هشت بار سعی 
کردند که مراکز والیتی را تسخیر کنند.)۶١(

موقف وزارت دفاع در مورد معیارات کنترول، از 
٢٠١٧ بدینسو تغییر کرده است. هدِف معین شدۀ 

وزارت دفاع در ٢٠١٧ برای حکومت افغانستان، 
کنترول یا نفوذ داشتن بر ۸٠٪ نفوس تا اخیر سال 
٢٠١٩ بود.)۶٢( با وجود این، در جنوری ٢٠١٩، 

وزارت دفاع و حمایت قاطع به سیگار گفتند که 
دیتا یا معلومات مربوط به کنترول منبعد به مثابۀ 

نشانه ای از موفقیت استراتیژی جنوب آسیا به کار 
نمیرود. وزارت دفاع تأکید ورزید که معلومات 

متغیر راجع به کنترول، شاید بازتاب دهندۀ “تردید 
در مودل های مولدۀ آنها” شود و دیگر این که 

“ارزیابی هایی که زمینۀ آنها را تشکیل میدهند، تا 
درجه ای وابسته به تفکر فردی است.”)۶٣(

وزارت دفاع همچنان گفت که به تعقیب تعیین زلمی 
خلیلزاد در سپتمبر ٢٠١۸ به حیث نمایندۀ ویژه 

برای مصالحۀ افغانستان، در عوض افزایش فشار 
نظامی برای توسعۀ کنترول قوای امنیتی و دفاعی 

بر نفوس افغانستان، نشانۀ موفقیت استراتیژی 
جنوب آسیا بیشتر اولویت دادن به حمایت نیرو 

های امریکایی و افغان از تالش دیپلوماتیک سفیر 
خلیلزاد است تا طالبان به رفتن به میز مذاکره وادار 

شوند. ماموریت حمایت قاطع بیان داشت که بن 
بسِت مشاهده شده در معلومات مربوط به کنترول 
در طول حد اقل یک سال، تالش های دیپلوماتیک 

میان جناح های درگیر جنگ را حمایت کرده است: 
“یک وضعیت الزمی اینست که هردو جناح درک 
کنند که جنگ در یک حالت بن بست نظامی قرار 
دارد. به گونۀ بدیل، آنها نمیتوانند باور کنند که با 
ادامۀ جنگ به اهداف شان نایل خواهند شد.”)۶۴(

سواالت برای پالیسی سازان
وقتی ممکن تهدید شورشیان به قوای امنیتی و 	 

دفاعی افغان کاهش یابد یا به طور قابل مالحظه 
کاسته شود، سهم امریکا در هرکدام از برنامه 
های جاری آموزش، مشوره، و کمک به قوای 
امنیتی و دفاعی افغان در یک وضعیت متعاقب 

توافق صلح چه خواهد بود؟
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اگر قرار باشد که ایاالت متحده ماموریت 	 
آموزش، مشوره، و کمک اش را شدیداً کاهش 
دهد، وزارت دفاع چگونه شاید کسب اطمینان 

کند که قوای امنیتی و دفاعی افغان قادر است تا 
از افغانستان دفاع کند و مطمین شود که منافع 

امنیت ملی ایاالت متحده در منطقه مصئون می 
باشد؟

در یک فضای پس از حصول توافق صلح، 	 
اگر ایاالت متحده یک نقش تقلیل یافته ای در 

آموزشدهی، مشوره دهی، و کمک قوای امنیتی 
و دفاعی افغان داشته باشد و/یا حمایت کمتر 

مالی و نظامی را به آن فراهم آورد، خطراتی 
که به دست آورد های حاصله در ساحات کلیدی 

مثل توسعه و بهبود قوای هوائی افغان و نیرو 
های خاص امنیتی افغان متوجه میشوند، چه 

خواهد بود؟
آیا اجزای مختلف قوای امنیتی و دفاعی افغان 	 

به طور مناسب آموزش دیده و مجهز گشته 
اند که در یک فضای پسا مصالحه در نقش 

حافظ صلح و یا دیگر نقش ها عمل کند؟ برای 
اطمینان خاطر ایاالت متحده از این که جزوتام 

های قوای امنیتی و دفاعی افغان در این ظرفیت 
های مختلف عمل کرده بتواند، ایاالت متحده در 

آینده نیازمند چه نوع سرمایه گذاری، مالی و 
غیرمالی، خواهد بود؟

در یک وضعیت احتمالی پس از توافق، 	 
جنگجویان پیشین طالب چگونه در صفوف 

قوای امنیتی و دفاعی مدغم خواهند شد؟
آیا مواد کمک شده از سوی امریکا )مثل وسایط 	 

نقلیه و طیاره ها( و برنامه های کمپیوتری 
تکنالوژی به طور مستقل در نزد قوای امنیتی و 

دفاعی افغان قابل بقأ اند؟ اگر نه، برای رسیدگی 
به این مسئله چه پالن وجود دارد، و چه تاریخ 

هایی پیشبینی شده که قوای امنیتی و دفاعی 
افغان قادر خواهند بود تا از آن وسایل به تنهائی 

مراقبت کنند؟

ناامنی گسترده



ساحۀ ۲ در معرض خطرات بلند

پولیس ملی افغان در یک محفل فراغت در کندهار صف کشیده اند. )عکس از آیساف(
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چرا این یک خطر بلند است؟
با در نظر داشت این که احتمال یک توافق صلح 
پدیدار گشته است، هیچ استراتیژی جامعی وجود 

ندارد که ایاالت متحده و شرکای ائتالف ماموریت 
شان را در قسمت مشوره دهی به پولیس در 

سراسر کشور جهت پشتیبانی از حاکمیت قانون 
افغانستان و فعالیت مدنی پولیس، چگونه توسعه 

داده و یا حفظ خواهند کرد.)۶۵( در طول مدت 
بازسازی، ایاالت متحده تأکید بیشتر را بر احیای 
مجدد اردوی ملی و سپس پولیس ملی قرار داده 

است. برای سالها، نسبت به اجرای وظایف اصلی 
پولیس، از پولیس ملی به مقصد حمایت شبه نظامی 

از عملیات اردوی ملی برضد شورشیان استفاده 
میشد.)۶۶(

به تعقیب یک توافق صلح، نسبت به اردو، احتماالً 
پولیس افغان عنصر مسئول برای تامین امنیت 
روزانه خواهد بود و به حیث یک پیوند مستقیم 

به حکومت افغان در جوامع محلی اجرای وظیفه 
خواهد داشت. بدین ترتیب، قابلیتهای انکشاف نیافته 

مدنی پولیس ملی یک خطر را به ثبات طوالنی 
مدت حکومت افغانستان متوجه می سازد.)۶٧(

یک سرمایه گذاری چشمگیر پولی نیز در معرض 
خطر است. تا ٣١ دسمبر ٢٠١۸، ایاالت متحده 

برای احیآ، تعلیم، تجهیز، و بقای پولیس ملی افغان، 
مبلغ ٢١.٣ میلیارد دالر را از وجوه وجهی قوای 

مسلح افغانستان تعهد کرده و ٢١.٠ میلیارد دالر را 
از آن به مصرف رسانیده است. هزینۀ مجموعی 

مصارفات پولیس ملی در سال مالی ٢٠١٩ تقریباً 
١.١ میلیارد دالر است. از این جمله، تقریباَ ۵٠٠ 

میلیون دالر را ایاالت متحده خواهد پرداخت. 
حکومت افغانستان به طور تقریبی ٢٠٧ میلیون 
دالر خواهد پرداخت که حدود ١٩٪ وجوه مورد 
نیاز سالیانه برای بقای پولیس ملی است، و یک 
خرج معادل به ۸٪ عواید حکومت افغانستان در 
سال مالی ٢٠١۸ )٢.۵ میلیارد دالر( را تشکیل 

میدهد.)۶۸( صندوق وجهی ناتو با ۴٠ میلیون دالر، 
و صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان 

)لوتفا( که تحت مدیریت ملل متحد است، حد 
اقل با ٣٧٠ میلیون دالر بقیه مخارج را خواهند 

پرداخت. )۶٩(

برعکس اردوی ملی، هزینۀ یک بخش عمدۀ 
منسوبین پولیس ملی از طریق )لوتفا( پرداخت 

میگردد، که از نگاه تاریخی ایاالت متحده 
بزرگترین سهم مالی را در آن دارد، به غیر از 

سال مالی ٢٠١۸. میکانیزم )لوتفا(، با تقسیم کردن 
فشار مالی هزینه های منسوبین پولیس ملی بر 

قابلیتهای انکشاف نیافته مدنی پولیس

ساحۀ در معرض خطر بلند: قابلیتهای انکشاف نیافته 
مدنی پولیس
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ائتالف بین المللی، برخی از فشار وارد شدۀ مالی 
بر ایاالت متحده را میکاهد.)٧٠(

آنچه سیگار دریافت
گزارش سیگار منتشرۀ ٢٠١٧ پیرامون درس های 

آموخته شده، “بازسازی نیرو های ملی دفاعی و 
امنیتی افغان: درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده 

در افغانستان”، دریافت که با وجود نقش مهمی که 
در نظر بود تا پولیس ملی افغان در انفاذ حاکمیت 

قانون و تامین امنیِت ماندگار به سطح محلی در 
سراسر کشور بازی کند، موضوع رشد پولیس به 
مثابۀ یک ماموریت ثانوی برای حکومت ایاالت 

متحده مورد توجه قرار گرفت. اردوی ایاالت 

متحده همکاری یا مراودۀ خویش با اردوی ملی 
افغان را در سطح اردو به اردو، تنظیم کرد، اما 

از سوی دیگر تناسب مشابهی میان نهاد های ملکی 
تطبیق قانون ایاالت متحده و پولیس ملی افغان 

وجود نداشت.)٧١(

سیگار همچنان دریافت که ایاالت متحده فاقد یک 
قابلیت سازمانی در رشد دادن نیروهای پولیس 

خارجی دریک محیِط با تهدیدات بلند است. مشوره 

 افسران پولیس ملی افغان در حال مارش حین مشق و تمرین در بیرون مقر وزارت داخله در کابل. 
)عکاس: ریچارد اندرید سرباز اردوی امریکا( 

از زمان لست خطرات بلند منتشره ٢٠١٧، سیگار 
هشت محصول نظارت خویش بر پولیس ملی، و 

نــُه بار معلومات تازۀ ربع وار را پیرامون کارکرد 
پولیس افغان در گزارش های ربع وار خویش به 

کانگرس به نشر رسانیده است.
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قابلیتهای انکشاف نیافته مدنی پولیس

دهی به پولیس، یک توانائی بنیادی اردوی ایاالت 
متحده نبوده، از اینرو وزارت دفاع اختیارات، 

بودجه، و پرسونل الزمه را برای مدیریت یا 
رسیدگی به ماموریت مشوره دهی به پولیس در 
افغانستان را ندارد. طبق قانون، وزارت خارجه 

نهاد مسئول پیشگام برای رشد پولیس خارجی 
است، اما این نهاد قادر به فعالیت آزادانه در یک 

ساحۀ جنگی نیست. وزارت عدلیه برنامه ای برای 
آموزشدهی نیرو های پولیس خارجی دارد – برنامۀ 

بین المللی معاونت آموزشدهی تحقیقات جنائی 
)ICITAP(. با اینهم، ICITAP کدام بودجه یا 
صالحیت عملیاتی مستقل نداشته و باید کامالً بر 

بودجه های وزارت خارجه و یا وزارت دفاع اتکأ 
کند.)٧٢(

ایاالت متحده برخی اوقات برای انجام دادن 
ماموریت اش در رشد پولیس افغانستان، به شرکای 

ائتالف رو آورده است. سیگار دریافت که ایاالت 
متحده به نسبت محدودیت های سیاسی بین المللی، 

از این معاونت ائتالف در سکتور امنیتی به بهترین 
وجه آن بهره نبرد. در حالی که برخی از شرکای 
بین المللی شاید یک قابلیت بهتری در رشد دادن 

نیرو های پولیس داشته اند، اما آن کشور های دخیل 
یا ظرفیت شانه دادن به تمام الزامات این ماموریت 
در افغانستان را نداشتند، یا مالحظات داخلی خود 

را داشتند که آنان را از دخیل شدن در آموزش دهی 
حیاتی پولیس در این ماموریت باز میداشتند، و یا 

هم ائتالف تحت رهبری ایاالت متحده به این کشور 
ها موقف های بلندی را در ماموریت آموزشی 

به رهبری ناتو ندادند تا اثر گذاری های شان را 
افزایش بخشند. خود ناتو یک قابلیت مشوره دهی 

به پولیس را ندارد، گرچه تالش ها در جریان است 

تا قابلیتی ایجاد گردد که در عملیات های آیندۀ ناتو، 
مشاورین مسلکی پولیس تعبیه شوند. این مفکوره 

در مرحلۀ بررسی هزینه و تصویب آن قرار 
دارد. )٧٣(

داده های سیگار از جنوری سال ٢٠١٧ به بعد، در 
پیوند با نهاد های پولیس افغانستان یافته های ذیل را 

گزارش داده است:)٧۴(

وزارت داخلۀ افغانستان در رسیدگی به تخلفات 	 
صریح حقوق بشر، چنانچه »قانون لیهی« آن 
را الزم میگرداند، پیشرفت اندکی داشته است 

زیرا وقتی دوسیۀ تحقیقات برای پیگیری عدلی 
به لوی سارنوالی محول شود، دیگر وزارت 

داخله نمیتواند پیگیری کند که آن شخص مورد 
بازخواست قرار گرفته یا خیر.

برای ارزیابی، نظارت، و بررسی مشاورین 	 
توظیف شدۀ ایاالت متحده به وزارت داخلۀ 

افغانستان، دیتا یا معلومات کافی وجود ندارد.
بر مواد سوخت پولیس ملی افغان، مدیریت و 	 

نظارت مؤثر وجود ندارد.

از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

گزارش های ربع وار سیگار، ارقام متعلق به 
بازسازی پولیس ملی افغان را تعقیب میکند که 

برخی شان نشان میدهد که از نشر لست قبلی 
خطرات بلند از سوی سیگار در سال ٢٠١٧ 

بدینسو، پولیس ملی خود را پایدار نگهداشته و حتی 
در ساحات مهمی مثل ساختار سازمانی، تعداد 

واقعات امنیتی که در آن پولیس ملی دخیل بوده، 
قوت نیروها حسابدهی نیروها، و بازخواست از 
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منسوبین بهبود یافته است. البته که در تمام این 
ساحات هنوز هم مشکالتی باقی مانده است.

در اواخر ٢٠١٧ و اوایل ٢٠١۸، نیروهای گزمۀ 
سرحدی پولیس ملی، و نیرو های نظم عامه از 
وزارت داخلۀ افغانستان به وزارت دفاع انتقال 
یافتند. از لحاظ تخنیکی، نیرو های نظم عامه، 

جزئی از پولیس ملی افغان بود که مسئولیت 
ولسوالی های در معرض خطر بلند را برعهده 

داشت. پولیس سرحدی به مقصد پیشبرد مسئولیت 
امنیت در بنادر ورودی در امتداد سرحدات بین 

المللی و میدان های هوائی ایجاد شده بود. اما 
نیرو های نظم عامه و پولیس سرحدی اکثراً به 

مثابۀ قوای اردو مورد سؤاستفاده قرار میگرفتند 
زیرا هیچ عنصر امنیتی دیگر قابلیت رسیدگی 
به ماموریت های معین را نداشت. طور مثال، 

روزی درسال ٢٠١٠ در والیت کندهار، پولیس 
سرحدی قریه های کلیدی تحت کنترول طالبان در 
ولسوالی ارغنداب را مورد حمله قرار داده و امن 
ساختند. ارغنداب یک ولسوالی سرسبز با فاصلۀ 

بیش از ۶٠ مایل از سرحد پاکستان قرار دارد. این 
ماموریت به امنیت میدان هوائی یا سرحد بستگی 
نداشت. از پولیس سرحدی برای جنگ کردن در 

یک ولسوالی پُرتهدید، که از سرحد خیلی دور 
افتاده بود، کار گرفته شد زیرا مقامات کندهار بدین 

باور بودند جائی که از دست اردوی ملی و دیگر 
نیروها موفق نشوند، پولیس سرحدی درآن موفق 

خواهد شد. از این لحاظ، منظور از انتقال نیرو 
های نظم عامه و پولیس سرحدی به وزارت دفاع 
این بود تا نیرو های پولیس که بیشتر بر عملیات 
نظامی تمرکز داشتند، به وزارت دفاع انتقال داده 

شوند، و وزارت داخله به حال خود گذاشته شد که 
به مسایل مدنی پولیس رسیدگی کند. )٧۵(

واقعات امنیتی که در آن پولیس ملی دخیل اند، نیز 
در حال کاهش است. طبق معلومات جمع آوری 

شده از سوی پروژۀ دیتای موقعیت و رویداد های 
منازعۀ مسلحانه )ACLED( که از سوی وزارت 
خارجه تمویل میشود، از ١ جنوری ٢٠١٧ تا ٣١ 

جنوری ٢٠١٩، تعداد واقعات امنیتی که در آن 
پولیس ملی دخیل بوده، با وجود افزایش چشمگیر 

آن در جریان فصل های تابستان ٢٠١٧ و ٢٠١۸، 
اکنون در سیر نزولی قرار داشته است. در جنوری 

٢٠١٧، به تعداد ١۵٢ واقعه امنیتی که در آن 
پولیس ملی دست داشت، ثبت گردید؛ بر خالف، در 

جنوری ٢٠١۸ تنها ٧٢ و در جنوری ٢٠١٩ تنها 
۴١ چنین واقعات ثبت گردید. اکثریت قاطع واقعات 

منسوب به پولیس ملی که پروژۀ دیتای موقعیت و 
رویداد های منازعۀ مسلحانه آنرا ثبت کرده، زد و 

خورد های مسلحانه به طریقۀ نظامی بوده اند. )٧۶( 
دالیل دقیق که چرا منازعات مسلحانۀ پولیس ملی 
در حال کاهش است، روشن نیست، اما کاهش در 

جنگ پولیس تحت هر شرایطی یک گام مهم به 
سوی یک توقف نهائی در خصومت ها می باشد. 

افزون بر این، چنین سیر نزولی در واقعات امنیتی 
پولیس ملی، احتماالً پولیس ملی را کمک کرده تا 

تعداد نیرو هایش را حفظ کند.

پس از تنظیم انتقال ٣٠۶۸٩ نیروی نظم عامه و 
پرسونل پولیس سرحدی از وزارت دفاع به وزارت 
داخله افغانستان، قوت نیرو های پولیس ملی بهبود 

یافته است. پولیس ملی از ٢٠١٧ به بعد ٢٢٩١ 
منسوب را جذب کرد )تا ٣١ اکتوبر ٢٠١۸، شمار 
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نیرو های توظیف شده پولیس ملی در مقایسه با 
اکتوبر ٢٠١٧، تا ٢۸٣٩۸ منسوب کاهش یافت، که 

دلیل عمده آن انتقال نیرو های نظم عامه و پولیس 
سرحدی در جریان سال ٢٠١۸ بود(. با این اقدام، 
شمار منسوبین توظیف شده پولیس ملی به ٩۴.۶٪ 

ظرفیت اختصاص یافته ١٢۴۶٢۶ منسوب این 
نیرو ها میرسد. از این رو، پولیس ملی از لحاظ 

تعداد تقریبا در حد اکمال آن است، و تناسب شمار 
اختصاص شده در برابر شمار توظیف شده در 

جنوری ٢٠١٩ با عین تناسب در جنوری ٢٠١٧، 
در حد ٩۴٪ ثابت باقی مانده است.)٧٧(

افزون بر این، از وقتی که سیگار در سال ٢٠١٧ 
لست خطرات بلند اش را منتشر ساخت، در سیستم 

های حسابدهی بهبود هایی به میان آمده است که 
باید تصدیق گردد که این شمار نیرو ها دقیق است. 

در جنوری ٢٠١٧، سیگار بر نگرانی های طوالنی 
مدت ادارات نظارتی مبنی بر منسوبین “خیالی” در 
قوای امنیتی و دفاعی، به خصوص در میان پولیس 
ملی، تأکید ورزید. سیگار گفت که برای جلوگیری 

از اشتباهات داخلی، تناقضات خارجی، و دست 
کاری، یک سیستم کامالً کارآ و برقی نیاز است 
تا منسوبین پولیس ملی و دیتای معاشات آنها را 
ردیابی کرده و راجع به آن گزارشدهی کند.)٧۸(

بر اساس معلومات و ارقامی که از سوی 
CSTC-A تهیه شده، اعتبار تا ٣٠ نوامبر ٢٠١۸، 

وزارت داخلۀ افغانستان اکنون در سیستم برقی 

یک مربی پولیس ملی افغان در جریان یک محفل فراغت پولیس ملی در بامیان، مراسم تحلیف یا سوگند پولیس افغان 
را بجا می آورد. )عکاس: کوینتن تی بوریس، سرباز قوای هوائی امریکا(

قابلیتهای انکشاف نیافته مدنی پولیس
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تادیۀ معاشات پولیس )APPS( “از لحاظ عملیاتی 
دارای قابلیت کامل” می باشد. به این معنا که 

وزارت داخلۀ افغانستان از تمام گزینه های عملی 
سیستم ای پی پی اس کار گرفته میتواند. اما این 

بدان معنا نیست که وزارت داخله اکنون حسابداری 
کامل پولیس خویش را در دست دارد یا بتواند تایید 
کند که دقیقاً هر روز به چه تعداد منسوبین به کار 

حاضر میشوند. طبق دیتای قابل دسترس به سیگار، 
حدود ۶٠٪ منسوبین پولیس ملی درج سیستم 

)APPS( بوده و معیارات اخذ معاش را تکمیل 
میکنند. CSTC-A تخمین میکند که یک سال دیگر 

کار است تا تمام پولیس ملی درج سیستم شود و 
التزامات اخذ معاش را کامل سازند. نگرانی ها از 
بابت منسوبین “خیالی” هنوز پابرجا بوده و سیگار 

قصد دارد که سیستم های منسوبین پولیس ملی و 
پرداخت معاشات شان را بررسی کند.)٧٩(

به طور فشرده، بعضی ارقام مهم به این داللت 
میکند که پولیس ملی از جنوری ٢٠١٧ به بعد 
خود را با استراتیژی جاری ضد شورشگری 

تطابق داده و پایداری خود را در آن حفظ کرده 
است. اما بهبودی ها در شیوه یا تاکتیک های 

ضد شورشگری پولیس ملی شاید با تقاضا های 
ماموریت مدنی پولیس در دورۀ بعد از توافق صلح 

در تضاد افتد، تقاضا های مبنی بر این که صلح 
از طریق حاکمیت قانون تامین میشود – احکام 

گرفتاری، توقیف ها، و پیگری های عدلی – نه 
از طریق کارشیوه های نظامی در عملیات ضد 

شورشگری. به گفتۀ وزارت دفاع، “عیارساختن 
مجدد پولیس ملی افغان به تنفیذ احکام قانون، به 

مثابۀ یک الزام مهم باقی مانده است. کاستی های 
متداوم در تیم مشاورتی وزارت داخلۀ افغانستان.... 

به ویژه عدم موجودیت تخصص پولیس 
غیرنظامی” هنوز هم تالش های مشورتی را مختل 

می سازد.)۸٠(

اجرای موثر وظایف پولیس، مستلزم نیروئی خواهد 
بود که در قبال شهروندان از فرضیۀ بیگناهی کار 
گیرند، نه از پیشبینی و اجرای عملیات پیشگیرانه 
علیه تهدیدات پنداشته شده. ادارات ایاالت متحده، 
چون وزارت عدلیه، در حال حاضر تعداد کافی 

پرسونل و قوت شبه نظامی را در اختیار ندارد تا 
افراد تحت تعلیم پولیس ملی افغان را در ولسوالی 

های با تهدید بلند همراهی کنند.)۸١(

سیگار در نظر دارد که در ٢٠١٩ یک گزارش 
تازه ای از درس های آموخته شده را بدهد که بر 
رشد پولیس ملی افغان و فعالیت مدنی پولیس در 

افغانستان متمرکز خواهد بود.

سواالت برای پالیسی سازان
با در نظرداشت عدم تاکید ایاالت متحده از 	 

٢٠٠١ بدینسو بر پولیس مدنی در افغانستان، 
استراتیژی ایاالت متحده برای هماهنگ سازی 
با متحدین و تطبیق برنامه های مسلکی پولیس 

مدنی، چیست؟
حکومت افغانستان در سال مالی ٢٠١۸، تقریبا 	 

٢.۵ میلیارد دالر را از عواید داخلی به دست 
آورد. اکنون، هزینه های بقای پولیس ملی برای 
سال مالی ٢٠١٩ حدود ١.١ میلیارد دالر است 

که از آن جمله قرار است حکومت افغانستان از 
عواید داخلی خود ٢٠٧ میلیون دالر را بپردازد 

)هزینه های باقیماندۀ پولیس ملی از سوی ایاالت 
متحده و کشور های عضو ائتالف پرداخته می 



اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان

33

قابلیتهای انکشاف نیافته مدنی پولیس

شود(. در یک فضای پس از مصالحه، پولیس 
ملی افغان چگونه میتواند با هزینۀ ١.١ میلیارد 

دالر در سال، بقا بیاورد؟
مقامات امریکایی، افغان، و ائتالف و 	 

پژوهشگران، پولیس ملی را به چندین نوع فساد 
اداری متهم ساخته اند، از جمله فساد اداری 
مربوط به قاچاق مواد مخدر و قرارداد های 

بازسازی.)۸٢( در شرایط پس از مصالحه، که 
در آن کاهش مشاورین امریکایی و ائتالف امر 
نظارت را بیشتر به آزمون می کشاند، حکومت 
ایاالت متحده و شرکای ائتالف چگونه اطمینان 

حاصل خواهند کرد که کمک های متداوم 
امنیتی، به کیسۀ مقامات آلوده به فساد پولیس 

ملی افغان سرازیر نشود؟
در یک افغانستان پسا مصالحه، استراتیژی 	 

ایاالت متحده برای تسهیل بخشیدن حاکمیت 
قانون – منجمله احکام گرفتاری و توقیف ها از 
سوی پولیس ملی – در ولسوالی های باقی مانده 

با تهدید بلند، چیست؟
منحیث بخشی از یک توافق صلح و تالش ها 	 

برای ادغام مجدد طالبان، جنگجویان پیشین 
طالبان چه نقشی را شاید در نیرو های پولیس 

مدنی ایفا کنند؟



ساحۀ ۳ در معرض خطر بلند

 مامورین خاص سیگار خشت های بدست آمدۀ طال را به مقامات بانک مرکزی افغانستان تحویل میدهند. 
)عکس از سیگار( 
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فساد اداری فراگیر

چرا این یک خطر بلند است؟
فساد اداری به مثابۀ یک خطر مداوم به ماموریت 

ایاالت متحده در افغانستان باقی مانده است. گزارش 
سیگار در خصوص برنامۀ درس های آموخته شده، 
منتشرۀ سپتمبر ٢٠١۶، پیرامون فساد اداری دریافت 

که فساد اداری از همان آغاز، ماموریت ایاالت 
متحده در افغانستان را اساساً ضربه زده است. 
سیگار نتیجه گیری کرد که ناکامی در رسیدگی 

موفقانه به این مشکل، به این معنی است که برنامه 
های بازسازی امریکا، در بهترین حالت، هنوز هم 

از جانب فساد سیستماتیک زیانمند خواهد ماند، و در 
بدترین حالت، ناکام خواهد شد.)۸٣( با وجود تالش 
های زیاد در مبارزه علیه فساد اداری، این مشکل 

پابرجا است. به گفتۀ وزارت دفاع، “فساد اداری یک 
تهدید استراتژیک مشروعیت و موفقیت حکومت 

افغانستان باقی مانده است”.)۸۴(

در کنفرانس نوامبر ٢٠١۸ راجع به افغانستان 
در ژنیو، اشتراک کنندگان از ۶١ کشور و ٣۵ 

سازمان بین المللی، فساد اداری را به حیث یک 
مشکل ماندگار و جدی تشخیص دادند.)۸۵( بحث 

این کنفرانس روی سکتور خصوصی افغانستان با 
تبصره های جان آر بس سفیر ایاالت متحده برای 

افغانستان پایان یافت که او گفت سروی ها بیان 
میدارد که بسیاری از افغانها مجبور اند در زندگی 
روزمرۀ شان به شکلی از اشکال رشوه بپردازند. 

سفیر بس استدالل ورزید که مشکل فساد اداری از 
مرز سکتور دولتی فراتر رفته و به حیات کاروبار 
های خصوصی رخنه کرده است. او نتیجه گیری 

کرد که افغانستان نیاز دارد تا حاکمیت قانون را قوت 
بخشیده و در رسیدگی به فساد اداری در سکتور 

دولتی، در دسترسی به امتیاز، در حل منازعات، 
و سایر ساحاتی که انکشاف و نیز جوانب صلح را 

متاثر می سازد، متعهد باشد.)۸۶(

تا ماه جنوری ٢٠١٩، وزارت عدلیه گزارش داد 
که در نتیجۀ تقاضای سفارت ایاالت متحده مبنی بر 
حسابدهی، لوی سارنوالی افغانستان برخی پیشرفت 

هایی را در پیگیری جرایم سنگین انجام داد. با اینهم، 
در یک گزارش منتشرۀ ماه جنوری ٢٠١٩ که از 
مارچ تا سپتمبر ٢٠١۸ را تحت پوشش قرار داده 

بود، وزارت عدلیه گفت که حکومت افغانستان هنوز 
هم در کار پیگیری عدلی قضایای فساد اداری ُسست 
بوده و در تعقیب عدلی اشخاص قدرتمند و صاحب 

نفوذ، کارنامۀ ضعیفی دارد.)۸٧(

آنچه سیگار دریافت
در ماه می ٢٠١۸، سیگار گزارِش مورد تقاضای 

کانگرس را از ارزیابی تطبیق استراتیژی ملی 
مبارزه علیه فساد اداری از سوی حکومت 

افغانستان و پالن عمل های پنج وزارت خانه به 

ساحۀ در معرض خطر: فساد اداری فراگیر
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نشر سپرد. سیگار دریافت که حکومت افغانستان از 
سال ٢٠١٧ بدینسو، در عملی ساختن تعهداتش در 
راستای مبارزه علیه فساد اداری، برخی پیشرفت 
هایی حاصل کرده است. طور مثال، ملل متحد از 
حکومت افغانستان به خاطر عملی ساختن چندین 
اصالحات کلیدی در مبارزه علیه فساد اداری در 
سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١۸ تحسین بعمل آورد، از 
جمله: راه اندازی استراتیژی ملی مبارزه علیه 

فساد اداری در اکتوبر سال ٢٠١٧، تقویت تدابیر 
مبارزه علیه فساد اداری در قانون جزای جدید، 

بلندبردن ظرفیت مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری 
)ACJC(، و یک بودجۀ شفاف تر ملی.)۸۸(

با اینهم، سیگار همچنان دریافت که استراتیژی 
مبارزه علیه فساد اداری افغانستان با کارشیوه 

های برتر و معیار های بین المللی مطابقت ندارد. 
به خصوص مؤلفین این استراتیژی وزارت خانه 
ها و سازمان های جامعۀ مدنی را در ایجاد این 

استراتیژی به گونۀ کافی دخیل نساخته اند، حتی با 
وجود این که برخی از آنان مسئول تطبیق اش نیز 
خواهند بود. افزون بر این، اهداف این استراتیژی 
به طور کامل با معیارات تعیین شده برای پیمایش 

پیشرفت در سمت تطبیق آن، منطبق نمی باشد، 
)۸٩( که این نکته، کار ارزیابی پیشرفت به سمت 

اهداف تعیین شده را مغلق می سازد.

علی الرغم راه اندازی رسمی استراتیژی مبارزه 
علیه فساد اداری در دسمبر ٢٠١٧، عملی ساختن 

آن به مثابۀ یک آزمون بزرگ باقی مانده است. 
حکومت افغانستان در رسیدن به اهداف شامل در 

استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و در تسلیم 
دهی پالن های عمل وزارت خانه ها در عرصۀ 

مبارزه علیه فساد اداری، نتوانست حتی ضرب 
االجل های وضع ساخته به خود را برجا سازد. 
طبق معیارات پذیرفته شدۀ بررسی های دولتی 

امریکا، سیگار نسخه ای از مسودۀ ماه می ٢٠١۸ 
اش را از ارزیابی اقدام حکومت افغانستان در 

تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری اش، 
برای تبصره های نهایی به حکومت افغانستان 

پیشکش کرد. حکومت افغان فقط پس از اخذ این 
مسوده، از تکمیل یک شمار قابل مالحظۀ معیارات 
و پالن عمل ها گزارش داد، که شماره را از دو به 

١۴ بلند بُرد.

سیگار از پاسخگوئی حکومت افغانستان به مسودۀ 
گزارش اش تمجید کرد و در گزارش تعقیبی کاری 
اش که از سوی کانگرس تقاضا شده است، سیگار 

به پیگیری این معیارات ادامه میدهد.)٩٠(

با آن که طرح ها و استراتیژی های مبارزه علیه 
فساد اداری در کاستن فساد اداری فراگیر نمایندگی 

از گام های مهم و قابل قدر در سطح بین المللی 
میکند، اما شاید اینها ناکافی باشند. طوری که 

خود رئیس جمهور اشرف غنی در ماه مارچ سال 
٢٠١٦ اعالم داشت، “تعداد بیشتر مشاورین، 

پالن های مبارزه علیه فساد اداری، یا پروژه های 
حکومتداری خوب”، راه حل فساد اداری گسترده 
در حکومت نیستند. در عوض، “اصالح زمانی 

خواهد آمد که رهبری اصالح کننده، با وسایل 
مورد نیاز در بازسازی سیستم های بنیادی دولت 

مجهز باشد، فراتر از همه، قابلیتی در استخدام 
اصالحگران هم مفکوره در نظام داشته باشد، و 

نیز در استفاده از اصالحات برای بار آوردن نتایج، 
دارای انعطاف باشد.”)٩١(
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از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

در کنفرانس بروکسیل در اکتوبر ٢٠١٦، حکومت 
افغانستان متعهد شد که در ٢٠١٧ پالیسی های جدید 

مبارزه علیه فساد اداری در سطح کشور را رشد 
داده و تطبیق خواهد کرد. حکومت افغان در اکتوبر 

٢٠١٧ یک استراتیژی واحد حکومتی را به نشر 
رسانید، و در دسمبر ٢٠١٧، رئیس جمهور غنی 

دستور تطبیق آن استراتیژی را صادر کرد.)٩٢(

در کنفرانس ماه نوامبر ٢٠١۸ در ژنیو، حکومت 
افغانستان گفت به اصالحاِت وابسته به فساد اداری 
که طی نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت 
در جوالی ٢٠١۸ مشخص شده بودند، نایل آمده 

است. البته بورِد ذکر شده، یک نهاد عالیرتبه 
و تصمیم گیرنده است که مسئولیت هماهنگی 

استراتیژیک بین افغانستان و جامعۀ جهانی را 
بر عهده دارد. با این حال، از فساد اداری هنوز 
هم به مثابۀ یک مشکل فراگیر و سیستماتیک در 
افغانستان یاد گردید. طبق یک سند مشترک ملل 
متحد – حکومت افغانستان، نشانه های پیشرفت 

افغانستان در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، در 

برگیرندۀ تصویب یک استراتیژی جدید ملی مبارزه 
علیه فساد اداری )تا سپتمبر ٢٠١۸، از جمله ٦٦ 

ممیزه، ٢٥ آن حاصل گشته بود(، توشیح قانون 
جدید مبارزه علیه فساد اداری از سوی رئیس 

جمهور غنی در ماه سپتمبر سال ٢٠١۸، به تعداد 
۴٠ محاکمۀ برگزار شده از سوی مرکز عدلی ضد 
فساد از آغاز فعالیت کاری اش، و ثبت و راجستر 
دارائی های ١٥٠٠٠ مقام دولتی بود. در این سند 

ضمن یاد آور شدن نیاز به تطبیق هرچه بیشتر 
تعهداِت موجودۀ اصالحاتی، چندین تالش/مسایل 
مبارزه علیه فساد اداری را نیز برای بحث کردن 
مشخص ساخته است، که شامل نکات ذیل اند:)٩٣(

استخدام شفاف و بر اساس شایسته ساالری در 	 
خدمات ملکی

قانون دسترسی به اطالعات، که گفته میشود از 	 
جمله قوانین “خوب تدوین شدۀ” افغانستان بوده 

اما به گونۀ همسان تطبیق نشده است
رسیدگی به معافیت و نقش مرکز عدلی مبارزه 	 

با فساد، که یک “روند طوالنی مدت” توصیف 
شده و تاسیس مرکز عدلی مبارزه با فساد در 

٢٠١٦ به مثابۀ یک گام مهم پنداشته میشود
نقش شهروندان در نظارت بر ارایۀ خدمات 	 

حکومت افغانستان با استراتیژی ملی مبارزه 
علیه فساد اداری افغانستان منجمله فرصت 

ها برای جامعۀ مدنی به خاطر سهمگیری در 
خاطرنشان ساختن ضعف های تشخیص شده و 

یا فساد اداری در ارایۀ خدمات
در اکتوبر ٢٠١۸، وزارت خارجه سیگار را آگاه 

ساخت که سفارت ایاالت متحده معیار های سند 
تعهد افغانستان )Afghanistan Compact( در 
پیوند به فساد اداری – یک ابتکار تحت رهبری 

طبق رهنمود قانون تفلیق تخصیص بودجه، 
٢٠١۸، سیگار یک ارزیابی تازه ای از عملی 
شدن استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری 

حکومت افغانستان از سوی خود آن حکومت را 
امسال به کانگرس تقدیم خواهد کرد که حاوی 

ارزیابی ایست که آیا حکومت افغانستان به سمت 
نایل آمدن به اهداف اش در کار مبارزه علیه فساد 

اداری در حال پیشرفت است یا خیر.
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افغانستان که در ٢٠١٧ آغاز یافته و جهت نشان 
دادن تعهد حکومت در قبال اصالحات طرح شده – 

را اولویت بخشیده است، که این معیار ها مشمول 
آماج قرار دادن کاروباری های بزرگ مواد مخدر 
به اتهام تطهیر پول یا پولشوئی، پیگرد های عدلی 

افراد برجسته به خاطر فساد اداری شان، و بازیابی 
پول های سرقت شدۀ کابل بانک میشد. طبق گفتۀ 

وزارت خارجه، حکومت افغانستان تا جنوری 
٢٠١٩ در تمام این اولویت ها پیشرفتی حاصل 

کرده است. وزارت خارجه گزارش داد که لوی 
سارنوالی سه هدف بلندمرتبۀ کاروبار مواد مخدر 
را به دلیل تطهیر پول، تحت پیگرد قانونی قرار 

داد.)٩۴(

در جنوری ٢٠١٩، وزارت خارجه گفت که 
اولویت جدید سفارت ایاالت متحده برای حکومت 

افغانستان در معیار تعهد شده مربوط به فساد 
اداری، شفافیت را در محاکم خاص افغانستان، 

مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری ACJC، مرکز 
عدلی مبارزه با مواد مخدرCNJC، و مرکز عدلی 

پروان JCIP تزیید بخشید. اما سفارت ایاالت متحده 
باز هم بر تأکید روی اقدامات در مبارزه علیه فساد 
اداری، همچو اجرای احکام، پیگرد قانونی دوسیه 
های اشخاص برجسته، و جمع آوری پول سرقت 

شده در قضایای کابل بانک، ادامه میدهد.)٩۵(

وزارت عدلیه گفت که اقدامات اخیر لوی سارنوالی 
علیه فساد اداری، مثل پیگرد عدلی متخلفین سطوح 
پائینی، احتماالً نتیجۀ فشار های ایجاد شده از سوی 

امداد کنندگان در کنفرانس ژنیو و گزارش های 
اخیر سیگار بوده است.)٩۶(

در سکتور امنیتی، قوماندانی مشترک انتقال امنیت 
برای افغانستان )CSTC-A( گفت که فساد اداری 

در تمام نیرو های امنیتی افغان به طور فراگیر 
باقی مانده است. آنها افزودند که این فساد اداری، 

با انحراف دادن منابع وقف شده به واحد های 
جنگی و با ایجاد پندار های منفی در قبال حکومت 

افغانستان، ضربه زدن به مشروعیت حکومت 
افغانستان و تالش های مصالحه؛ به مؤثریت 

محاربوی قوای امنیتی افغان در میدان نبرد لطمه 
وارد میکند.)٩٧(

طبق گفتۀ قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای 
افغانستان، فساد اداری مربوط به بخش امنیت اساساً 

مرتبط است به مواِد با حجم زیاد و کمک های 
پولی، منجمله غذا و غله، تیل و روغنیات، مهمات 

و سالح، و تا یک حد کمی، معاشات. قوماندانی 
مشترک انتقال امنیت برای افغانستان دریافت که 

مراکز ساحوی لوژستیک، نقاط محراقی فساد 
اداری اند، یعنی جائی که مهمات، یونیفورم ها، و 
سایر اجناس ها به آسانی دزدیده شده و به فروش 

میرسند. بر مراکز لوژستیک در تمام سطوح اردو 
و پولیس افغانستان، نظارت و کنترول حسابدهی 

ضعیف است. قوماندانی مشترک انتقال امنیت برای 
افغانستان گفت که مداوم میکوشد تا عامالن فساد 
اداری را شناسایی کند تا ضیاع در امتداد زنجیر 

اکماالت کاهش یابد.)٩۸(

روشن نیست که آیا افغانستان میتواند یا خواهد 
توانست که در غیاب مساعدت امدادگران بین 

المللی، مبارزه علیه فساد اداری را پایدار نگهدارد. 
سیگار دریافته که حکومت افغانستان، وقتی از 

سوی ناظران بین المللی تحت فشار قرار میگیرد، 
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تعهدات مبارزه علیه فساد اداری اش را اولویت 
می بخشد. وزارت خارجه و وزارت عدلیه گفتند 
که کنفرانس های امداد کنندگان بین المللی، تعهد 
افغانستان، و گزارش دهی سیگار در ایجاد چنین 

فشار کمک می کنند.)٩٩(

بدین ترتیب، اگر امداد کنندگان این تمرکز را بر 
مبارزه علیه فساد اداری نگهداری نکنند، احتمال 

نمیرود که حکومت افغانستان تعهدات خویش را در 
این راستا دنبال نماید.

سواالت برای پالیسی سازان
با در نظرداشت چالش های رقابتی ثبات رژیم 	 

و اصالحات، توقعات منطقی از نتایج وابسته 
کارکرد های مبارزه علیه فساد اداری حکومت 

افغانستان چی ها اند؟
در صورت به میان آمدن یک توافق صلح، 	 

حکومت ایاالت متحده مساعدتش در بخش 
بازسازی و برنامه های ترویجی اش در قسمت 

وادار ساختن سایر برنامه های مبارزه علیه 
فساد اداری در افغانستان را چگونه دوباره 

سروسامان میدهد؟ آیا این محاسبه در قبال یک 
حکومت افغان که مشمول طالبان باشد، فرق 

میکند؟
تأثیر حضور اندک سربازان بین المللی و کاهش 	 

مساعدت بر قابلیت حکومت افغانستان در 
مبارزه علیه فساد اداری چه خواهد بود؟

آیا معیار های اصالحات چنان مبهم و/یا بی 	 
خاصیت اند که علیه فساد اداری سرسام آور در 

سطح نهاد ها کدام تأثیر قابل درکی ندارند؟

اگر اهداف تعیین شدۀ اصالحات از سوی 	 
افغانستان برآورده نشوند، آیا الزم است که 

ایاالت متحده روی وضع جریمه های مالی یا 
سایر پیامد ها غور کند؟



ساحۀ ۴ در معرض خطر بلند

ازدحام در کوتۀ سنگی، در کرانه های غربی کابل. )عکاس: فردین واعظی از یوناما(
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چرا این یک خطر بلند است؟
استراتیژی واحِد کشوری ICS کنونی ایاالت 

متحده برای افغانستان بیان میدارد که هیچ تالش 
ایاالت متحده در افغانستان – به شمول هدف بنیادی 
جلوگیری از حمالت بیشتر دهشت افگنان بر خاک 

ایاالت متحده – بدون رشد یک اقتصاد مشروع 
افغانستان، نمیتواند پایدار باقی بماند.)١٠٠(

در حالی که یک توافق پایدار صلح میتواند اعتماد 
کاروباریان و سرمایه گذاری را رونق دهد، و به 
این لحاظ جنبه های رشد اقتصادی به طور قابل 
مالحظه بهبود یابند، مگر صلح نیز دسته ای از 
مشکالت را با خود میاورد.)١٠١( طور مثال، به 

گفتۀ ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، 
یک تعداد چشمگیر افغانها میتوانند از پاکستان 

برگردند. اگر چنین واقع شود، الزم خواهد بود که 
آنان – توأم با جنگجویان پیشین طالبان – در یک 

بازار کار که از قبل برای تهیۀ فرصت های شغلی 
به جوانان افغان در تقال افتاده، ادغام گردند.)١٠٢( 

یک توافق صلح همچنان موانع بزرگ و سخت 
فراسوی رشد، منجمله عرصۀ محدود کار های 

مهارتی، کمبود چشمگیری در زیربنا، فساد اداری، 
و اتکای سنگین بر مساعدت امدادگران خارجی، 
را نه به گونۀ ذاتی و نه هم به گونۀ فوری کاهش 

خواهد داد.)١٠٣(

رشد مشروع اقتصادی، با وجود آن که در محراق 
اهداف ایاالت متحده قرار دارد – و با وجود اهمیت 
مداوم آن حتی در صورت یک توافق صلح – نسبتاً 

بطی باقی مانده و افغانستان به طور وسیع بر 
مساعدت امدادگران متکی مانده است. این نکته 

سواالتی را پیرامون این مسئله بار می آورد که آیا 
افغانستان قادر خواهد بود که به ثبات طوالنی مدت 

و خودکفائی اقتصادی که اهداف کلیدی بازسازی 
است، دسترسی پیدا خواهد کرد یا خیر.)١٠۴(

آنچه سیگار دریافت
سیگار در گزارش منتشرۀ ٢٠١۸ اش پیرامون 

برنامۀ درس های آموخته شده، در قسمت انکشاف 
سکتور خصوصی و رشد اقتصادی دریافت که 
مقامات ایاالت متحده به رشد اقتصادی به مثابۀ 

یک عنصر مورد نیاز امنیت در تمام برنامه های 
بازسازی افغانستان نگریسته اند. حکومت ایاالت 

متحده، انکشاف یک اقتصاد نیرومند در افغانستان 
را به صفت یک عامل مثبت در امنیت نگاه کرده 
اند، البته از طریق }١{ مهیا ساختن شغل منفعت 

بار به مردان جوان و بیکار که گمان میرفت به 
احتمال اغلب با یک گروه شورشگر بپیوندند؛ }٢{ 

ایجاد اعتماد بر دولت و مشروعیت به آن؛ و}٣{ 
تولید عواید که دولت را قادر خواهد ساخت تا ارایۀ 

ساحۀ در معرض خطر بلند:  رشد بطی اقتصادی
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خدمات کرده و از وابستگی به امدادگران اجتناب 
ورزد.)١٠۵(

سیگار دریافت که با وجود تالش های چشمگیر 
ایاالت متحده، میزان تخمین شدۀ فقر، بیکاری، و 
کار در ظرفیت پائین کاهش قابل مالحظه نیافته 

بود؛ افزون بر این، فساد اداری مشروعیت دولت 
افغانستان را ضربه زده بود.)١٠۶(

فراتر از این، با وجود رشد نزدیک به دو رقمی در 
دهۀ نخست بازسازی، در سال ٢٠١۴، وقتی که 
با کم شدن حضور نیرو های امریکایی و ائتالف 

مصارف بین المللی نظامی در داخل کشور سریعاً 
تقلیل یافت، حکومت افغانستان با یک تنقیص قابل 
مالحظۀ بودجه مواجه گشت )گرچه عواید از آن 

زمان به بعد بهبود یافته و رشد کرده است(. )١٠٧( 
در نهایت، سیگار مشخص ساخت که دست آورد 

های اقتصادی در دهۀ نخست بازسازی، به گونۀ 
اعظمی بستگی به مساعدت مالی امدادگران 

خارجی داشت، و ازین رو ناپایدار بودند.)١٠۸(

ایاالت متحده در پالنگذاری پالیسی اش برای 
افغانستان، بر اهمیت رشد اقتصادی تأکید می 
ورزد. طور مثال، استراتیژی واحِد کشوری 

)ICS( خطرات واضحی را شناسائی میکند که 
ناشی از عدم رشد پایدار اقتصادی و ایجاد مشاغل 
است – خطراتی که در برگیرندۀ بیکاری فزایندۀ 

جوانان و فقریست که میتواند به افراطگرائی 
بیانجامد.)١٠٩( در استراتیژی همکاری رشد 

کشوری یا CDCS متعلق به ادارۀ ایاالت متحده 
برای انکشاف بین المللی، که چگونگی پالن 

این اداره در پیشبُرد تالش های انکشافی اش در 
پنج سال آینده را مشخص میسازد، ادارۀ ایاالت 

منسوبین سیگار در حال بررسی نقطۀ عبوری سرحد ویش-چمن. )عکس از سیگار(
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متحده برای انکشاف بین المللی گفت که تسریع 
رشد اقتصادی زمینۀ عواید حکومت افغانستان را 
توسعه خواهد بخشید، در ثبات سهم خواهد داشت، 

و شرایط الزمی برای صلح را ایجاد خواهد 
کرد. )١١٠( ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین 

المللی افزود که مذاکرات موفقانۀ صلح، رشد 
اقتصادی را رونق خواهد بخشید.)١١١( بدین 

ترتیب، ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین 
المللی به رشد فزایندۀ اقتصادی، هم به صفت یک 

عامل تأثیرگذار و هم به صفت یک نتیجۀ بالقوۀ 
یک توافق دایمی صلح نگاه میکند.

با این که از یک سو یک توافق صلح دایمی میتواند 
جنبه های رشد اقتصادی را به طور بنیادی بهبود 

بخشد، از سوی دیگر طبق گفتۀ بانک جهانی، 
بزرگترین ترین آزمون اقتصادی افغانستان 

امروز همانا تشخیص منابع پایدار رشد اقتصادی 
باقیمانده است.)١١٢( عالوه بر این، طوری که 

یک جناح امداد کننده در کنفرانس ٢٠١۸ ژنیو 
هنگام هماهنگ سازی تالش های آینده تأکید کرد، 

صلح به رایگان نمی آید، و می بایست با برنامه 
های جامع اقتصادی و اجتماعی پشتیبانی گردد 

)گرچه تعهدات امداد کنندگان هنوز قرار است تا 
به تدریج تقلیل یابد(.)١١٣( به گفتۀ ادارۀ ایاالت 

متحده برای انکشاف بین المللی، بیش از دو میلیون 
افغان مقیم پاکستان، ممکن پس از بمیان آمدن یک 
توافق صلح به کشور برگردند، غالباً به دلیل فشار 
سیاسی حکومت پاکستان.)١١۴( به مجرد برگشت 

آنان به افغانستان، ناچار یک مارکیت ضعیف کار 
های مشروع آنان را جذب خواهد کرد. نیازمندی 
به ادغام مجدد شورشیان و جنگجویان ملیشۀ قبلی 
در اقتصاد، مشکالت اضافی ای را تولید خواهد 

کرد. در ماه سپتمبر سال ٢٠١۸، اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان گفت که به تعقیب یک 

توافق صلح، مهیا ساختن فرصت های شغلی برای 
جنگجویان پیشین “بزرگترین مشکل برای صلح” 

خواهد بود.)١١۵(

عالوتأ، احتمال نمیرد که یک توافق صلح به 
طور فوری بر موانع سرسخت و زیاد فراروی 

رشد اقتصادی فایق آید. این موانع، مشمول اند بر 
تعداد محدود کارگران دارای مهارت، تاثیرات 

دیرپای جنگِ تقریباً مداوم در چند دهه، کمبودات 
در زیربنای فزیکی و نهادی، اتکای سنگین بر 

مساعدت امداد گران خارجی، و فساد اداری 
گسترده.)١١۶(

افزون بر این، ظرفیت پایین مالی افغانستان شاید به 
حفظ زیربنا ها )مثال جاده ها و تولید و توزیع برق( 

و نهاد ها )مثل وزارت خانه های حکومت( کافی 
نباشد، که اینها با آن که حاوی نقایص اند، ولی باز 

هم برای رشد اقتصاد ارزش حیاتی دارند، زیرا 
از حکومت افغانستان خواسته شده که در سالهای 

آینده، نقش برجسته تری را در انکشاف خود داشته 
باشد.)١١٧( طبق پیشبینی های صندوق بین المللی 
پول، عواید داخلی حکومت افغانستان )تمام عواید 

منفی سهمیه های پرداخت شده از سوی امداد 
گران( تا سال ٢٠٢٣، کمتر از ۵٠٪ مصارف را 

اکتفأ خواهد کرد.)١١۸( بر همین اساس، پایداری 
یک مسئله ایست که طبق تشخیص سیگار، بر تمام 

ساحات در معرض خطر تاثیر می افگند.

نیرو های بازدارندۀ کنونی، قوی معلوم میشوند. 
به گفتۀ بانک جهانی، طرح های امداد گران که 
در استراتیژی واحِد کشوری ICS و استراتیژی 
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همکاری رشد کشوری CDCS بیان شده، باید با 
این واقعیت مقابله کند که در البالی زمینۀ کنونی 

شک و تردید ها مربوط به انتخابات، تأثیرات 
دیرپای یک خشکسالی شدید که در جریان اکثر 

اوقات سال ٢٠١۸ دوام کرد، و اعتماد روبه نزول 
در ساحۀ تجارت، سرعت بخشیدن رشد اقتصاد، 
کار مشکل خواهد بود.)١١٩( صندوق بین المللی 

پول خاطر نشان ساخت که تا دسمبر ٢٠١۸، چشم 
انداز میان مدت اقتصاد افغانستان با “خطرات 

وخیم قابل مالحظه” مواجه بود، و این که چشم 
انداز قریب آن “تضعیف شده” است.)١٢٠( توقع 

بود که رشد اقتصادی در ٢٠١۸، ٢.٣٪ باشد که 
از پیشبینی قبلی صندوق وجهی یعنی ٢.۵٪، پایین 
بود، و دلیلش تاثیرات دیرپای خشکسالی بود.)١٢١( 
در حالی که صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده 
بود که تولیدات زراعتی در ٢٠١٩ بهبود خواهد 
یافت، اما گفت که حتی طبق پیشبینی های جاری 

نیز افغانستان “در کاهش فقر، پیشرفت زیادی 
نخواهد کرد.”)١٢٢(

در حالی که هم امدادگران و هم حکومت افغانستان 
امیدوار اند که رشد اقتصادی به گونۀ تدریجی 

طی چندین سال آینده باال خواهد رفت، گزارش 
سیگار راجع به درس های آموخته شده منتشرۀ 

٢٠١۸، در بارۀ رشد سکتور خصوصی و رشد 
اقتصاد، دریافت که توقعات خوشبینانۀ دراز مدت 

برای صلح و میزان پیشرفت، همیشه بازتاب دهندۀ 
واقعیت های اقتصاد افغانستان و فضای گردش 

این اقتصاد نبوده است.)١٢٣( سیگار نگران است 
که امداد گران و حکومت افغانستان شاید داشتن 

توقعات غیرواقعگرایانه راجع به احتماالت فوری 
رشد اقتصادی را دوام بدهند، حتی در صورِت 

بمیان آمدن یک توافق صلح، یا این که امدادگران 
شاید پس از امضأی یک توافق احتمالی صلح، شاید 
در این زمان حیاتی، مساعدت شان را کاهش دهند.

از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

وقتی که سیگار در ٢٠١٧، لست خطرات بلند 
را به نشر سپرد، به طور گسترده اذعان میشد که 
افغانستان با آزمون های اساسی اقتصادی مواجه 

است. با اینهم، بعد آشکار گشت که این کشور 
به تعقیب یک رشد اقتصادی به میزان ۵.١٪ 

نتیجه گیری در بارۀ سطوح اشتغال کاری دشوار 
است، قسماً به خاطری که دیتا یا اطالعات در 
افغانستان به شکل فاجعه بار ضعیف اند. مثالً، 
افغانستان هرگز سرشماری کامل نداشته است، 

و از اینرو تمام ارقام نفوس و فیصدی ها در حد 
تخمین اند. عالوتاً، سروی ای که عموماً برای 
معلوم کردن نرخ بیکاری در افغانستان به کار 
میرود – سروی وضعیت زندگی در افغانستان 

)ALCS( – هر کسی را که هر نوع کار 
زراعتی، غیرزراعتی، یا گاه گاهی کار دستمزد 
را حتی برای یک ساعت در سی روز گذشته هم 

انجام داده باشد، به حیث “شاغل” محسوب میکند، 
که ممکن به این معنا باشد که ارقام ALCS از 
نرخ بیکاری، شمار بیکاران را از آنچه هست، 

کمتر نشان میدهد. در حقیقت، یک اکثریت بزرگ 
نفوس افغانستان با کم کاری مواجه بوده است، که 
این مشکل نیز به اندازۀ بیکاری جدی پنداشته می 

شود.
منبع: سیگار، انکشاف و رشد اقتصادی سکتور خصوصی: 

درس هایی از تجارب ایاالت متحده در افغانستان، ٢٠١۸/۴، 
صفحه ۸.
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در ٢٠١۵،)١٢۴( در جریان یک بهبود متوسط 
اما بی وقفه قرار داشت. لیکن اگر تخمین های 

کنونی صندوق وجهی و بانک جهانی دُرست ثابت 
شوند )ارقام نهائی رشد سال ٢٠١۸ هنوز به نشر 

نرسیده اند(، از ٢٠١۵ به بعد، ٢٠١۸ نخستین 
سالی خواهد بود که طی آن رشد اقتصاد مشروع 
افغانستان در حقیقت بطی شده – و نمایندگی از 

یک تغییر در مسیر اخیر رشد اقتصادی این کشور 
خواهد کرد. )١٢۵(

رشد بطی، نگرانی های گسترده ای را در پیوند 
به پایداری روند بهبود افغانستان و بالترتیب، در 
بارۀ جوانب دراز مدت اقتصادی افزایش میدهد 

- خواه یک توافق صلح حاصل شود یا خیر. 
گرچه چنان معلوم میشود که تالش ها پیرامون 

یک توافق صلح نیرومند شده اند، ضمانتی وجود 

ندارد که این گفتگو ها موفق شوند – یا، اگر موفق 
گردند، ضمانتی نیست که این توافق پابرجا باقی 

بماند. )١٢۶(

در هر صورت، اقتصاد مشروع راکد افغانستان 
این سوال را به میان میاورد که به چه تعداد 

کارکنان تازه را این اقتصاد جذب کرده میتواند 
– به ویژه در روشنایی یک تغییر دیگری که از 
لست خطرات بلند منتشرۀ ٢٠١٧ رخ داده، یعنی 
تحریمات ایاالت متحده که اخیراً دوباره بر ایران 
وضع شده است. این تحریمات که طبق توافقنامۀ 

هستوی ایران ٢٠١۵، از ایران برداشته شده بودند 
و حال بیش از ٧٠٠ فرد، نهاد، طیاره، و کشتی 

مربوط به ایران را هدف قرار داده، منتج به سقوط 
ارزش لایر ایرانی شده است. برگشت ناگهانی 
اقتصاد ایران به سوی نزول، باعث شده که در 

 دهقان افغان در حال پاک کردن ِگل و الی از بین یک کانال آبیاری جدیداً سمنت شده در والیت هرات. 
)عکس از بانک جهانی( 



46

لست خطرات بلند ٢٠١٩

ساحۀ در معرض خطر بلند

شمار افغانهای عودت کننده از ایران نیز افزایش 
ناگهانی ای رونما گردد – یعنی بیش از ٧٢٠٠٠٠ 
در ٢٠١۸، طبق سازمان بین المللی مهاجرت، در 
مقایسه با ٢٣٠٠٠٠ مهاجر در سال ٢٠١٧.)١٢٧( 
به عین اندازه مهم، در نتیجه سقوط اقتصاد ایران، 
میزان پول های ارسالی کارگران افغان از ایران 

نیز به “تقریبا صفر” سقوط کرد.)١٢۸(

افزایش قابل مالحظه در تعداد برگشت کنندگان 
شاید سطوح بیکاری را که از قبل بلند بود، بیشتر 

وخیم سازد: طبق گفتۀ ادارۀ ملی احصائیۀ مرکزی 
افغانستان، حد بیکاری در سال ٢٠١٧ به ٢٣.٩٪ 
میرسید. میزان بیکاری جوانان به طور چشمگیر 

بلند بود و به ٣٠.٧٪ میرسید.)١٢٩( با بازتاب دادن 
سطوح بلند بیکاری، سطح فقر در کشور )تعریف 

شده از روی این که هزینۀ تهیۀ نیازمندی های 
اولیه بر سر هر فرد، در سالهای ٢٠١٧ – ٢٠١۶، 

روزانه تقریباً ١ دالر میشد(، از ٣۸٪ در سالهای 
٢٠١٢ – ٢٠١١ گونۀ قابل مالحظه ای به ۵۵٪ در 

سالهای ٢٠١٧ – ٢٠١۶ افزایش یافت.)١٣٠(

از زمانی که سیگار لست خطرات بلند را در 
٢٠١٧ به نشر رسانید، یک تغییر مثبت اینست که 
صادرات امتعۀ افغانستان رشد سریع داشته است. 

صادرات امتعه از٢٠١۶ الی ٢٠١٧ تا ٢۸٪، و در 
جریان نـُه ماه نخست ٢٠١۸، تا ١۸.۵٪ سال به 

سال رشد کرد. مگر با اینهم، سبسایدی ها یا کمک 
های حکومت افغانستان میتوانند دلیلی برای افزایش 

های اخیر در صادرات هوائی کشور محسوب 
گردد، که ادارۀ ایاالت متحده بری انکشاف بین 
المللی میگوید، از ٢٣٠ میلیون دالر در ٢٠١۵ 

به ٣٩١ میلیون دالر در ٢٠١٧ باال رفت – یعنی 

یک افزایش بیش از ٧٠٪.)١٣١( افزایش صادرات 
از طریق هوا، به طور چشمگیری در رشد وسیع 

صادرات امتعه سهم داشته است.)١٣٢( به گفتۀ 
وزارت خارجه، این سبسایدی ها چشمگیر اند: تا 

٩٠٪ برای پرواز ها به هند، ٧۵٪ برای پرواز ها 
به اروپا، و تا ۸٠٪ برای پرواز ها به سایر مقاصد.
)١٣٣( بزرگی این سبسایدی ها، سواالتی را در بارۀ 

منفعت های این صادرات در مقایسه با مصارف 
کامل آن، و پایدار بودن آن به میان می آورد.

به طور عموم، شک و تردید های زیادی باقی 
مانده، منجمله این که یک خروج مادی نیرو های 
امریکا و ائتالف اگر بر قابلیت های قوای امنیتی 

افغان و سطوح آیندۀ مساعدت های مالی در عرصۀ 
اقتصادی و امنیت تاثیری داشته باشد، آن تاثیر چه 
خواهد بود.)١٣۴( مگر بازهم، این روشن است که 

توقع میرود رشد اقتصادی نقش خطیری را در 
حمایت از اهداف استراتیژیک ایاالت متحده در 

افغانستان بازی کند. درحالی که ایاالت متحده باور 
دارد که یک اقتصاد رشد یابنده، میتواند اتکای 

حکومت افغانستان بر مساعدت های خارجی را 
تقلیل بخشد، ثبات را افزایش داده، و ُمِمد بهبود 
پروسۀ پسا مصالحه واقع گردد، از سوی دیگر 

سطوح پائین رشد اقتصاد مشروع میتواند تاثیرات 
معکوسی داشته باشد.
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سواالت برای پالیسی سازان
برنامه ریزی اقتصادی-انکشافی ایاالت متحده 	 

چگونه با یک توافق احتمالی صلح عیار خواهد 
شد؟

اگر یک توافق پایدار صلح به دست آید، برنامه 	 
ریزی اقتصادی- انکشافی چگونه همزمان از 

ادغام مجدد جنگجویان پیشین، برگشت احتمالی 
پناهندگان افغان از پاکستان، و تعداد زیاد عودت 

کنندگان از ایران، حمایت خواهد کرد؟
اگر یک توافق صلح تحقق بیابد، در آن صورت 	 

تطبیق قوانین، مقررات، ضابطه ها، و پالیسی 
های کنونی افغانستان در رابطه با رشد اقصادی 

تا چه حد ادامه پیدا خواهد کرد؟

آیا مداخالت کنونی به منظور افزایش رشد 	 
اقتصادی افغانستان، در وضعیتی اند که پس 

از پایان یافتن شان، یک تاثیر پایداری از خود 
برجا بگذارند؟

تاثیرات اقتصادی یک کاهش بزرگ منسوبین 	 
نظامی و ملکی ایاالت متحده از افغانستان، چه 

خواهد بود؟

رشد بطی اقتصادی

 پایه های برافراشته شده در پروژۀ بهبود انتقال و توزیع، که برق را به حومۀ کابل انتقال میدهد. 
)عکس از بانک انکشاف آسیایی(
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 یک کوماندوی افغان یک مزرعۀ کوکنار در والیت ننگرهار را مورد دقت قرار داده است. 
)عکس از کتی براون، سرباز اردوی ایاالت متحده( 
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چرا این یک خطر بلند است؟
از سال ٢٠٠٢، دولت ایاالت متحده ۸.٩ میلیارد 
دالر را صرف جلوگیری از تولید و قاچاق مواد 

مخدر در افغانستان کرده است. با آنهم، افغانستان 
در زرع کوکنار در سطح جهان پیشتاز باقی 

مانده – یک ممیزه ای که طبق آمار ادارۀ مبارزه 
با مواد مخدر و جرایم ملل متحد )یو ان او دی 

سی(، افغانستان از اواخر ١٩٩٠ با خود نگهداشته 
است. )١٣۵( از زمانی که ادارۀ مبارزه با مواد 

مخدر و جرایم ملل متحد جمع آوری معلومات را 
در ١٩٩۴ آغاز کرده، سطح زرع خشخاش-کوکنار 
در افغانستان در ٢٠١٧ به بلندترین نقطۀ آن رسید 

و سطح دوم بلند آن در ٢٠١۸ بود.)١٣۶(

تجارت غیرقانونی تریاک تالش های حکومت 
افغانستان در سکتور های متعدد به شمول سکتور 

امنیت، حکومتداری، و انکشاف اقتصادی و 
اجتماعی، مختل می سازد.)١٣٧( زرع و قاچاق 

مواد مخدر غیرقانونی، سازمان های قاچاق مواد 
مخدر و گروه های ضد دولتی را تمویل کرده، 

مشروعیت حکومت را ضربه زده، و فساد اداری 
را تغذیه میکند، )١٣۸( که منفعت آن به گروه های 

شورشی و مقامات مفسد حکومتی به طور یک سان 
میرسد.)١٣٩(

به گفتۀ ویلیم بیرد اقتصاد دان، زرع کوکنار-
خشخاش برای افغانها حدود ۵٩٠٠٠٠ شغل مربوط 

مزارع را مهیا می سازد.)١۴٠( ادارۀ مبارزه با 
مواد مخدر و جرایم ملل متحد “شک و تردید 

بزرگی” در تخمین وسعت تجارت غیرقانونی مواد 
مخدر در افغانستان را بیان داشت، اما تخمین کرد 

که در ٢٠١٧ فصل تریاک تقریباً ١.۴ میلیارد 
دالر به دهاقین افغان عاید تولید کرد، عالوه بر آن 

که میلیارد ها دالر دیگر نصیب تصفیه کنندگان 
و قاچاقبران گردید، و به این ترتیب جمعاً ٣٢٪ - 

٢٠٪ تولیدات ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل 
داد – سهمی تقریباً به اندازۀ تمام سکتور زراعت 

مشروع، و بسیار بیشتر از صادرات مشروع امتعه 
و خدمات در ٢٠١۶.)١۴١(

احتمال نمیرود که یک توافق صلح این تحرک 
را تغییر دهد، چنانچه سابقۀ سایر کشور ها نشان 

میدهد که در موجودیت صلح بازهم به تولید 
مقادیر بزرگ مواد مخدر ادامه میدهند. طبق 

ارقام حکومت ایاالت متحده، پیرو دومین تولید 
کنندۀ بزرگ کوکائین و زرع کنندۀ کوکا در جهان 

است. )١۴٢( همچنان حکومت کولمبیا در سال 
٢٠١۶، یک توافق صلح را با جنجگویان شورشی 
امضا کرد، اما بازهم زرع کوکا در آن کشور در 

افزایش است و در ٢٠١٧ به بلندترین سطح آن 
رسید.)١۴٣( چه توافق صلح حاصل شود چه نشود، 

افغانستان هنوز هم با خطر مبدل شدن به یک 

ساحۀ در معرض خطر: تجارت غیرقانونی مواد مخدر
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“دولت وابسته به مواد مخدر” مواجه بوده است، 
این اصطالح از سوی مقامات پیشین ایاالت متحده 
و سازمان های بین المللی به کار رفته است.)١۴۴(

آنچه سیگار دریافت
یک گزارش سیگار پیرامون درس های آموخته 
شده که در جون ٢٠١۸ منتشر شد، دریافت که 
برنامه های امریکا در مبارزه علیه مواد مخدر 

در تقلیل دادن های طوالنی مدت کشت و یا تولید 
کوکنار-خشخاش نتیجه نداده است. به همین گونه، 

برنامه های محو مزارع کوکنار تاثیر پایدار 
نداشته، و به طور ثابت در عین موقعیت ها انجام 
نیافته، و نیز برنامه های انکشافی-کمکی که هدف 

آن دادن معیشت بدیل به دهاقین کشت کنندۀ مواد 
مخدر بود، بی نتیجه مانده است. برنامه های 

بدیل-انکشاف اکثر اوقات بسیار کوتاه مدت بود، در 
مهیا ساختن بدیل های دوامدار در عوض کوکنار 

ناکام ماند، و برخی اوقات حتی یکی از عوامل 
تزیید تولید کوکنار گردید. نبوِد یک فضای ثابت 

امنیتی، تالش ها برای جلوگیری از زرع کوکنار 
و تولید آن را به پیمانۀ وسیع مختل ساخت، و 

حکومت ایاالت متحده در رشد و تطبیق استراتیژی 
های برای مبارزه علیه مواد مخدر، که ادارات 

ایاالت متحده را مشخصاً دستور داده تا به سمت 
اهداف مشترک سوق شوند، ناکام ماند.)١۴۵( یافته 
های درج شده در گزارش سیگار پیرامون درس 

های آموخته شده، کاکس یا گروه فرعی سنا راجع 
به کنترول بین المللی مواد مخدر را واداشت تا 

از سیگار بخواهد که برنامه های جاری حکومت 
ایاالت متحده برای مبارزه علیه مواد مخدر در 

نیش زدن غوزه های خشخاش باعث تراوش شیرۀ آن میگردد که از آن تریاک تولید میشود. )عکس از ملل متحد(
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افغانستان را مورد بازنگری جامع قرار دهد. این 
بازنگری، در جریان است.

کمک حکومت ایاالت متحده منتج به برخی از 
موفقیت ها در کار مبارزه علیه مواد مخدر شده 

است. یک مثال آن، کارکرِد بهبود یافتۀ واحد های 
متخصص پولیس مبارزه علیه مواد مخدر است که 

از برکت آموزشدهی و مربی گری ادارۀ مبارزه 
با مواد مخدر و اردوی ایاالت متحده حاصل شده 
است.)١۴۶( وزارت دفاع گفت که واحد های تنفیذ 

قانون افغانستان حاال قابلیت اجرای عملیات مبارزه 
علیه مواد مخدر را، بدون حمایت ایاالت متحده، 

دارند.)١۴٧(

اگرچه باوجود این، ناامنی های فزاینده باعث 
اخالل برنامه های محدود جاری ایاالت متحده در 

مبارزه با مواد مخدر میشود. به طور مثال، از 
فبروری تا سپتمبر ٢٠١۶، به تعداد ١١۵ اخالل 
امنیتی در برنامه های اداره ایاالت متحده برای 

انکشاف بین المللی رخ داد.)١۴۸( افزون بر این، 
ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون 
)INL( در وزارت خارجه، گزارش میدهد که 

امنیت ناکافی سرحدی و ظرفیت ضعیف تطبیق، 
کار کنترول مواد کیمیاوی مولده را که قاچاق 

آن در ٢٠١٧ افزایش یافت، مانع می شود.)١۴٩( 
ناامنی، تالش های تنفیذ قانون مبارزه علیه مواد 

مخدر را زیر تاثیر میگیرد،)١۵٠( و تطبیق و 
نظارت برنامه را اخالل می کند.)١۵١(

افغانستان همچنان از یک مشکل اعتیاد فزاینده به 
مواد مخدر رنج می برد. یک سروی تمویل شدۀ 

از سوی ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ 
قانون در ٢٠١۵ راجع به استفاده از مواد مخدر، 

که شامل آزمایش های توکسیکولوژیکی یا سم 
شناسانه در افغانستان میشد، کشف کرد که ٣١٪ 
از تمام خانواده ها در افغانستان، و بیش از ١١٪ 
نفوس به طور کل، به دلیل یک یا چند نوع مواد 

مخدر نتیجۀ معاینات شان مثبت بوده است، البته در 
مناطق روستائی، نسبت به مناطق شهری، استفادۀ 

مواد مخدر سه برابر زیاده تر بوده است.)١۵٢(

سیگار در حال بررسی برنامۀ ادارۀ مواد مخدر بین 
المللی و امور تنفیذ قانون در تداوی اعتیاد به مواد 
مخدر بوده، که متمرکز بر تالش های ادارۀ مواد 
مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون در راستای 
دسترسی افغانها به برنامه های تداوی اعتیاد و 

انتقال مسئولیت این برنامه ها به حکومت افغانستان 
است.)١۵٣( اعالم کاهش بودجه از سوی ادارۀ مواد 

مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون برای برنامه 
های تداوی اعتیاد در افغانستان، میتواند این بحران 

صحت عامه را تشدید بخشد.)١۵۴(

از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

از سال ٢٠١٧، چنان معلوم میشود که رسیدگی به 
معضل تجارت غیرقانونی مواد مخدر افغانستان 

از اجندای بین المللی افتاده است. در سپتمبر 
٢٠١۸، وزارت خارجه سیگار را اطالع داد که 

مواد کیمیاوی مولده: یک ماده که در تولید، 
ساخت، و/یا آماده ساختن مواد مخدر و مواد 

سایکوتروپیک یا روان گردان استفاده شده میتواند.
منبع: ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، قاموس 

viii ،٢٠٠۸ ،چندین زبانۀ مواد مولده و کیمیاوی



52

لست خطرات بلند ٢٠١٩

ساحۀ در معرض خطر بلند

برای افغانستان یک استراتیژی مستقل ایاالت 
متحده در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر را، که 

قبالً تحت مرور بود، دیگر انکشاف نمیدهد. طبق 
گفتۀ وزارت خارجه، برنامه های مبارزه علیه 

مواد مخدر اکنون در استراتیژی ادارۀ ترمپ برای 
آسیای جنوبی که در اگست ٢٠١٧ اعالم شد، و 

در برنامه های طرح شده از سوی ادارۀ مواد 
مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون برای رسیدگی 

به مشکالت ناشی از زرع، قاچاق، و مصرف 
کوکنار، مروج گشته است.)١۵۵(

ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی گفت 
که دیگر برنامه هایی را برای جلوگیری از زرع 
کوکنار-خشخاش طرح و یا تطبیق نخواهد کرد، 

بدین ترتیب برنامه ریزی بدیل-انکشاف را به 
ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون 

رها کرد.)١۵۶( در گذشته، برنامه های زراعتی 
با انگیزۀ اهداف مبارزه با شورشگری توأم بود. 

به گفتۀ ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین 
المللی، آن تمرکز روی شورشگری به این معنی 

بود که دخالت ها، دورنمای کوتاه مدت در پی 
داشت و برای نتایج فوری طرح شده بودند. ادارۀ 
ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی سیگار را 

اطالع داد که آن اداره برای تقویت قابلیت های 
متشبثین خصوصی و در نهایت افزایش فرصت 

های اقتصادی برای زارعین افغان، به کارش در 
سکتور زراعت ادامه خواهد داد. از سال ٢٠٠۶ 
بدینسو، برنامه های انکشافی ادارۀ ایاالت متحده 
برای انکشاف بین المللی بر سکتور خصوصی، 
فعالیت ها در استقامت زنجیرۀ ارزش، و فعالیت 

های انکشافی پایدار متمرکز بوده است.)١۵٧(

وزارت دفاع در افغانستان یک ماموریت مبارزه 
علیه مواد مخدر ندارد، اما موقتاً یک ماموریت 

مبارزه علیه تهدید و تمویل را به پیش بُرد،)١۵۸( 
کمپاینی که وزارت دفاع طبق صالحیت های 

تفویض شده به قوای امریکایی در افغانستان تحت 
استراتیژی جنوب آسیا، علیه شبکه های مالی 

شورشیان و مراکز پروسس مواد مخدر به پیش 
بُرد. در فبروری ٢٠١٩، وزارت دفاع گزارش 

داد که کمپاین مبارزه علیه تهدید و تمویل در پایان 
٢٠١۸ متوقف گردید. بین آغاز این کمپاین در 
نوامبر ٢٠١٧ و ماه می ٢٠١۸، وزارت دفاع 

ادعا کرد که حمالت هوائی، شورشیان را از حدود 
۴۴.۵ میلیون دالر عواید محروم ساخت، در حالی 

که تهاجمات زمینی به ارزش ۴١.۸ میلیون دالر 
مواد کیمیاوی مولده، تجهیزات، و تریاک خام را 

ضبط و یا هم نابود ساخت.)١۵٩( گزارش های ربع 
وار سیگار و نیز گزارش درس های آموخته شده 

در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر این پرسش را به 
میان کشید که تخمین زدن های رسمی عوایدی که 
شورشگری از آن بی نصیب ساخته شده، چگونه 

مشخص شده است. وزارت دفاع پذیرفت که تخمین 
این عواید، دقیق نیست زیرا تصدیق ساحوی آن پس 

از حمالت هوائی انجام یافته است.)١۶١(

در سالهای اخیر، با وجود نتایج فزایندۀ جلوگیری 
از سوی منسوبین تنفیذ قانون افغانستان، سطوح 

زرع و تولید خشخاش-تریاک به سختی کاهش یافته 
است. در طول تقریباً یک دهه، ضبط مقادیر بزرگ 

تریاک، فقط ٧.۵٪ تمام تریاک تولید شده در سال 
٢٠١۸ را که ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم 
ملل متحد گزارش داده است، تشکیل میدهد.)١۶٢(
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تقویت نهاد های حکومت افغانستان در مبارزه با 
تجارت مواد مخدر نیز مشکل آفرین است. علی 
الرغم برخی پیشرفت ها، کمبود ظرفیت پایدار 

سازمانی در تمام سطوح حکومت، انکشاف کشور 
و قابلیت جلوگیری از تولید و فروش مواد مخدر را 

ضربه میزند.)١۶٣(

ضعف ها در قسمت قابلیت سازمانی، منتج به 
این شد که ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور 

تنفیذ قانون یا ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور 
تنفیذ قانون برنامۀ )تقدیر از اجراآت خوب( را 
در ٢٠١۶ لغو کند، و آن برنامه والیاِت موفق 
در کاستن سطح ساالنۀ زرع کوکنار را پاداش 

می داد. )١۶۴( وزارت مبارزه با مواد مخدر نهاد 
پیشگام در انکشاف دادن پالیسی و استراتیژی، 

و همچنان هماهنگ ساختن و تطبیق برنامه های 
مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی بود، اما 

حکومت افغانستان در جنوری ٢٠١٩ آن وزارت 
را منحل کرد و وظایف اش را به وزارت امور 

داخله محول نمود.)١۶۵(

تاثیرات برنامه های مبارزه با مواد مخدر هنوز 
هویدا نشده است. عدم حضور رهبری ثابت در 
وزارت امور داخله شاید تاثیرات ناگواری بر 

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر، و به ویژه، قطعات 
خاص توانا مثل قطعۀ ملی انسداد و قطعۀ تحقیقات 

حساس بگذارد. سرپرست وزارت داخله در 
جنوری سال ٢٠١٩، در مدت کمتر از یک ماه از 

احراز وظیفه اش، به خاطر کاندید شدن به حیث 
معاون رئیس جمهور در انتخابات جوالی ٢٠١٩، 

از منصب اش استعفأ کرد.)١۶۶( به گفتۀ وزرت 
دفاع، مدغم شدن قوای سرحدی در تشکیل وزارت 

دفاع، در نتیجۀ بی اعتمادی میان وزارت دفاع و 
وزارت داخله مختل گردید.)١۶٧( )قوای سرحدی 
در دسمبر ٢٠١٧ با انتقال اکثر منسوبینی که قبالً 

به حیث پولیس سرحدی شناخته میشدند، ایجاد 
گردید(.)١۶۸( از مسایل برخاسته از ادغام قوای 

سرحدی، میتوان مشکالت ناشی از محول ساختن 
مسئولیت های وزارت مبارزه با مواد مخدر به 

وزارت داخله را نیز پیشبینی کرد.

مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه مسکرات 
و مواد مخدر )CNJC( که برای پیگرد عدلی 

قضایای مواد مخدر به سطح عالی تشکیل شده، 
میزان محکومیت هایش به ٩٠٪ میرسد، اما به 
گفتۀ وزارت عدلیه، این مرکز کالً بر مساعدت 

امدادگران وابسته بوده و در حفظ مستقالنۀ بقای 
خویش، ناتوان است.)١۶٩( افزون بر این، مرکز 

عدلی و قضائی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر 
افراد برجسته در سطوح عالی را مورد پیگرد 

قرار نداده؛ اکثریت قضایای شان بر متخلفین فقیر 
و پائین رتبه ایست که در انتقال مواد مخدر دستگیر 

شده اند.)١٧٠(

احتمال وجود دارد که طالبان ممکن به تعقیب 
یک پیمان صلح، به کاستن زرع کوکنار در بدل 

امداد خارجی راضی باشند. به گفتۀ دیوید منزفیلد، 
نویسندۀ تألیفات متعدد پیرامون تجارت مواد مخدر 

افغانستان، ممنوعیت کشت کوکنار در سال های 
٢٠٠٠-٢٠٠١ از سوی طالبان، تالشی بود تا 

جامعۀ بین المللی را عالمت دهند که آنان مستحق 
کمک های خارجی اند.)١٧١( در گفتگو های صلح 

که در فبروری ٢٠١٩ در مسکو برگزار شدند، 
هیئت طالبان گفت که اگر جنگ خاتمه یابد، آنان 
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“مصمم اند که میزان کشت و قاچاق مواد مخدر 
در سراسر کشور را به صفر کاهش دهند، و در 

این رابطه، آنها آماده اند تا با کشور های همسایه و 
سازمان های بین المللی هماهنگی کرده و به آنان 

حمایت فراهم کنند”.)١٧٢( با اینهم، هنوز معلوم 
نیست که یک حکومت آینده که طالبان نیز بخشی 

از آن باشند، آیا اراده یا توانائی آن را خواهد داشت 
که چنین وعده ها را برآورده سازد یا خیر.

تجارت تریاک یک نقش بارز در اقتصاد افغانستان 
را دارد، و مشکل است که دیده شود یک پیمان 

صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان چگونه 
به سقوط یا کاهش تجارت مواد مخدر غیرقانونی 

تعبیر گردد. کشور نیازمند یک اقتصاِد رشد یابنده 

یا شرایط مستعد اقتصادیست تا برای زارعین و 
شورشیان پیشین، مشاغل مشروع و عواید قابل اتکأ 

را فراهم بیاورد و آن را جاگزین کشت کوکنار-
خشخاش کند. به حکومت افغانستان همچنان الزم 

است تا به تعقیب کردن قاچاقبران بزرگ مواد 
مخدر بیافتد، کاری که حکومت به گونۀ ثابت و یا 
موفقانه انجام نداده است. طبق گفتۀ وزارت عدلیه، 

“افراد مشخص صاحب نفوذ، جایگاه باالتر از 
قانون را دارند.”)١٧٣(

سواالت برای پالیسی سازان
با در نظرداشت اجراأت ضعیف بسیاری از 	 

برنامه های ایاالت متحده در قسمت مبارزه علیه 

 یک پولیس سرحدی افغان در حال پاسداری از یک بستۀ ضبط شدۀ مواد مخدر غیرقانونی. 
)عکاس: لورا سمیت، سرباز تخنیک قوای هوائی امریکا(
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مواد مخدر طی ١٧ سال گذشته، آیا حکومت 
ایاالت متحده میتواند پس از یک پیمان صلح، 

برای برنامه های مؤثر مبارزه علیه مواد 
مخدر، کمک فراهم کند؟

آیا برنامه های ظرفیت سازی، میتوانند که نهاد 	 
های حکومت افغانستان را تقویت بخشند تا از 

سقوط آنکشور به یک دولت وابسته به مواد 
مخدر جلوگیری شود؟

یک پیمان احتمالی صلح با طالبان، چه تأثیری 	 
بر زرع و تولید مواد مخدر در افغانستان خواهد 

داشت؟
آیا در جریان یک آتش بس یا پس از حصول 	 

یک توافق صلح، عملیات مبارزه علیه مواد 
مخدر که در آن گروه های شورشی آماج قرار 

گیرد، اجرا خواهند شد؟
در جلوگیری از کشت کوکنار و مبارزه با 	 

تجارت مواد مخدر، چه وسایلی بیشترین 
مؤثریت را دارند؟ وسایل کنونی، چه گونه 

بهبود یافته میتواند یا چگونه وسایلی جدیدی به 
کار گرفته شده میتواند؟

چه نوع برنامه های اقتصادی، برای زارعین 	 
بیشترین فرصت های کاری را فراهم خواهد 

ساخت و آنان را از زرع و کشت تریاک 
بازخواهند داشت؟

ادارات ایاالت متحده چگونه میتوانند برنامه 	 
های مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان را 

بهتر هماهنگ سازند تا اهداف و مقاصد ایاالت 
متحده حاصل گردد؟



ساحۀ ۶ در معرض خطر بلند

 گردهمائی زنان در یک محفل گرامیداشت از روز بین المللی زن در والیت خوست. 
)عکاس: کیمبرلی ترمبل، سرباز اردوی امریکا( 
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چرا این یک خطر بلند است؟
بهبود بخشیدن کیفیت زندگی و وضعیت زنان 

افغان، از سال ٢٠٠٢ به بعد، یکی از اهداف کلیدی 
ایاالت متحده و جامعۀ بین المللی امداد کنندگان 

بوده است. ایاالت متحده حد اقل ١ میلیارد دالر را 
برای برنامه های مربوط به جندر )جنسیت( در 

افغانستان تعهد کرده و ١ میلیارد دالر دیگر را بر 
برنامه هایی مصرف کرده که ارتقأی زنان بخشی 

از آن ها بوده است.)١٧۴( از زمان سقوط رژیم 
طالبان در سال ٢٠٠١ بدینسو، میلیون ها زن افغان 
رأی داده اند؛ و بعضی از زنان اکنون موقف های 
برجسته ای را در اجتماع افغانی احراز کرده اند. 
شصت و سه زن عضویت پارلمان را دارند )از 
جمله ٣٢٠ کرسی(؛ ۶۸٠٠٠ زن در مکاتب و 

پوهنتون ها معلم و استاد اند؛ ۶٠٠٠ زن به حیث 
قاضی، سارنوال، وکیل مدافع، پولیس، و سرباز 
ایفای وظیفه میکنند؛ حدود ١٠٠٠٠ زن داکتر، 

نرس، یا یک ماهر دیگر عرصۀ خدمات صحی 
اند؛ و ١١۵٠ متشبث زن مبلغ ٧٧ میلیون دالر را 

در کاروبار های تجارتی شان سرمایه گذاری کرده 
اند.)١٧۵(

با وجود این هم، افغانستان به مثابۀ یکی از پر 
چالش ترین جا ها برای زنان در جهان باقی مانده 

است: در ٢٠١۸، ملل متحد از دیدگاه برابری 

جنسیت، افغانستان را در میان ١۶٠ کشور در رده 
١۵٣ ام قرار داد – علی الرغم یک قانون اساسی 
ای که حقوق زنان را به نام پاسداری میکند.)١٧۶(

گفتگو های اخیر ایاالت متحده با طالبان، پرسش 
هایی را به میان کشید که در صورت عقب نشینی 
ایاالت متحده، آیا دست آورد های شکنندی که در 

بخش حقوق زنان حاصل گشته حفظ خواهند گشت 
 یا خیر. در زمان حاکمیت طالبان از ١٩٩۶ –
٢٠٠١، زنان سرکوب میشدند – برخی اوقات 
بیرحمانه. از اینرو، نگرانی نخست اینست که 

یک توافق صلح، که ممکن طالبان را در حکومت 
افغانستان بگنجاند، آیا این اجازه را خواهد داد که 

وضعیت زنان در افغانستان به همان حالتی که 
تحت رژیم قبلی طالبان بود، برگردد یا خیر.)١٧٧(

طالبان سعی کرده اند که زنان افغان را دوباره 
اطمینان بدهند. در گفتگو های صلح ماه فبروری 

٢٠١٩ در مسکو، هیئت طالبان گفت، “اسالم تمام 
حقوق بنیادی را به زنان داده است، مثالً تجارت 
و مالکیت، میراث، تعلیم، کار، انتخاب شوهر، 

امنیت، صحت، و حق برای زندگی خوب.”)١٧۸(

با وجود اینهم، بسیاری از پرسش ها در بارۀ موقف 
طالبان، به خصوص پیرامون تعبیر آنها از حقوق 

زنان از نگاه اسالم، برجا باقی مانده است. در عین 

ساحۀ در معرض خطر: تهدیدها به حقوق زنان
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بیان، طالبان همچنان “فعاالن ِ به نام حقوق زنان” 
را، که در نظر آنها زنان را تشویق میکنند تا رسوم 
و عنعنات افغانی را بشکنند، نکوهش کردند.)١٧٩( 

به این ترتیب، مشکل است که موقف روشن طالبان 
در مورد حقوق زنان را مشخص ساخت، و این 

نکته نگرانی های بیشتری را در میان زنان افغان 
دامن میزند.)١۸٠(

نگرانی دوم اینست که اگر یک توافق صلح بازتاب 
دهندۀ فارغ شدن وسیع ایاالت متحده از افغانستان 

باشد، حتی اگر طالبان برخی از موقف های پیشین 
خود را نیز تسهیل ببخشند، دست آورد ها در بخش 

حقوق زنان میتواند در مخاطره بیافتند. رایان 
کراکر، سفیر سابق ایاالت متحده برای افغانستان با 

ابراز نگرانی هایش راجع به چگونگی تاثیرات یک 
خروج احتمالی قوای امریکا بر وضعیت زنان، 

در اواخر جنوری ٢٠١٩ به نیویارک تایمز گفت، 
“زن ستیزی حاد در افغانستان، بسیار فراتر از 

طالبان است. بدون حضور یک دست قوی ایاالت 
متحده در آنجا، دورنمای وضعیت برای زنان افغان 
خوب نیست. پس از این که ما خارج شویم، هرچه 

دل شان خواست با آنها خواهند کرد.”)١۸١(

به این ترتیب، شک و تردید های زیادی پیرامون 
این که آیا دست آورد های حاصل گشته از ٢٠٠١ 
به بعد در بخش های سیاسی، اقتصادی، و تعلیمی 

برای زنان حفظ خواهند شد یا خیر.)١۸٢(

آنچه سیگار دریافت
به گفتۀ برنامۀ انکشاف ملل متحد، “نابرابری 

جنسیتی هنوز هم یکی از بزرگترین موانع فراسوی 
رشد بشری باقی مانده،” و بیش از ١٧ سال پس 
از آن که ایاالت متحده رژیم طالبان را سرنگون 
ساخت و بازسازی افغانستان را آغاز کرد، این 

کشور یکی از بدترین جاهای جهان برای یک زن 
باقی مانده است.)١۸٣(

در بسیاری از بخش های کشور، زنان هنوز هم 
برای کسب تعلیم و کار کردن در خارج از خانه، 

با موانع بزرگی مواجه اند. رسوم و عنعنات دیرینۀ 
فرهنگی و یک شورشگری سرسخت، به تهدید 

مصئونیت فزیکی و صحت زنان افغان ادامه داده 
و آنها را از ورود به زندگی عامه، به خصوص در 
ساحات روستائی که حدود ٧۵٪ زنان در آن زیست 
دارند، باز میدارد.)١۸۴( زنان و دختران اکثر اوقات 
به ازدواج مجبور ساخته می شوند، و خشونت علیه 
زنان افغان در خانه های شان به اندازه ای گسترده 

است که عمالً هر یک زن در طول زندگی اش 
آن را تجربه خواهد کرد.)١۸۵( در یک مطالعه در 

سال ٢٠١۸ دریافت گردید که ٣۵٪ زنان افغان 
که سن های شان بین ٢٠-٢۴ سال بود، قبل از 

هجده سالگی ازدواج کرده بودند و ۵٠.۸٪ نفوس 
اناث که سنین ١۵ سال و بیشتر از آن را داشتند، 

خشونت جسمی و/یا جنسي را از یک شریک 
نزدیک خود تجربه کرده بودند.)١۸۶( و با آنکه در 
بخش تعلیم دختران دست آورد هایی موجود بوده، 
اما طبق گفتۀ یک فعال امور تعلیم و پژوهشگر که 
از سوی نیویارک تایمز مصاحبه شده، حدود ١۵٠ 

ولسوالی )افغانستان جمعاْ حدود ۴٠٠ ولسوالی 
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دارد( از ٢٠٠١ بدینسو، حتی یک متعلم اناث فارغ 
نداده است.)١۸٧(

وقتی که سیگار در جریان یک ماموریت حقیقت 
یاب در بارۀ وضعیت زنان در سپتمبر ٢٠١۶ با 

زنان پیشتاز افغان مصاحبه ها انجام داد، بسیاری 
از آنان اظهار نگرانی کردند که اگر ایاالت متحده 

حضور خود را در کشور کاهش دهد، اوضاع زنان 
دوباره به حاالت محدود کننده و زجردهنده ای که 

در جریان حاکمیت طالبان در سال های ١٩٩٠ 
دیده شده بود، برخواهد گشت.)١۸۸( زنان افغان 

در بارۀ این که یک گروِه به اقتدار رسیدۀ طالبان، 
چه معنائی برای رویه با زنان و ارتقای شان در 

سراسر افغانستان خواهد داشت، نگران باقی مانده 
اند.)١۸٩(

در یک میز مدور مباحثه که به تاریخ ٢۴ فبروری 
٢٠١٩ از سوی نمایندۀ ارشد ملکی ناتو در کابل 
تنظیم یافته بود، زنان افغان با یاد آور شدن تهدید 

به حقوقی که به سختی حاصل گشته، ابراز نگرانی 
کردند که زنان در میز مذاکرات و یا در پروسۀ 
وسیع صلح با طالبان، جایگاهی نداشته اند.)١٩٠( 
شکریه پیکان، یک عضو پارلمان، به نیویارک 
تایمز گفت، “هیچ کسی هرگز از من راجع به 

گفتگو های صلح با طالبان نپرسیده است و حتی 
برایم نگفته که حقوق من مصئون خواهد بود... 

پولیس افغان زن ملبس با یونیفورم در حال تالشی زنان محل در یک جلسۀ تجلیل از روز بین المللی زن در والیت 
خوست. )عکاس: کیمبرلی ترمبول، سرباز اردوی ایاالت متحده(
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ما ۴٠ سال جنگ داشته ایم و هر کس از این 
جنگ به ستوه آمده است، اما صلح نباید به قیمِت 
از دست دادن حقوق ما و آزادی ما منحیث زنان 

باشد.”)١٩١(

یک گزارش ماه جون ٢٠١۸ که از سوی 
انستیتیوت انکشاف خارجی بریتانیا راجع به 

زندگی تحت حاکمیِت به نام طالبان منتشر گشت، 
چنان معلوم شد که این گونه ترس ها بجا می 

باشد. نویسندۀ گزارش هیچ نمونه ای را ذکر کرده 
نتوانست که در آن مکاتب متوسطۀ دختران در 

ساحات تحت نفوذ سنگین طالبان و یا تحت کنترول 
شان باز بوده باشد. این گزارش بیان میدارد که 

تعلیم دختران در این مناطق عموماً در سنینی 
که دختران به بلوغ میرسند )بین صنوف ۴-۶( 

پایان می یابد، و این زمانیست که بر زندگی آنان 
در بیرون از خانه محدودیت های بیشتری وضع 

میگردد. قوانین طالبان همچنان زنان را از رفتن به 
بازار بدون همراِه محرم، منع می کند.)١٩٢(

علی الرغم این محدودیت ها، در بخش حقوق زنان 
پیشرفت نیز حاصل شده است. از سال ٢٠٠٢ به 

بعد، ایاالت متحده امریکا پول هنگفتی را به هدف 
بهبود دادن زندگی و مهیا ساختن فرصت ها برای 

زنان افغان، تخصیص داده است. برنامه های 
تمویل شده از سوی ایاالت متحده امریکا در حصۀ 
ارتقای زنان در افغانستان، منتج به بعضی موفقیت 
های قابل مالحظه شده است، به طور مثال، ایجاد 

و مراقبت از بسیاری مکاتب و پوهنتون های جدید 
برای زنان و دختران، توسعۀ تأسیسات خدمات 

صحی و خدمات ویژه برای زنان و دختران، 
تدوین قوانین ترویج کنندۀ مصئونیت زنان و بسط 

دادن حقوق زنان، و استخدام و ارتقا دادن بعضی 
از منسوبین زن در قوای امنیتی و دفاعی ملی 

افغانستان.)١٩٣(

کانگرس ایاالت متحده هم در سال مالی ٢٠١۸ و 
هم در سال مالی ٢٠١٩، مبلغ ١٠ میلیون دالر را 
برای “استخدام و نگهداری زنان در ]قوای امنیتی 
و دفاعی افغان[، و برای استخدام و تربیۀ منسوبین 
امنیتی زن اختصاص داد.”)١٩۴( با اینهم، طوری 

که سیگار مکرراً مشاهده کرده، چالش ها برجا 
باقی مانده است. قوای امنیتی و دفاعی، به اهدافی 

که قبالً از سوی اردوی ایاالت متحده برای استخدام 
زنان تعیین شده بود، نایل نگردیده است. مشاورین 

بخش جنسیتی قوای ائتالف گفته اند که از اگست 
٢٠١۸ استخدام زنان در قوای امنیتی و دفاعی 
افغان به طور گسترده معطل گردیده، در حالی 

که مشاورین سعی میکنند تا قبل از استخدام زنان 
بیشتر در قوای امنیتی و دفاعی، شرایط مساعدتری 

را در داخل نهاد های امنیتی افغانستان ایجاد کنند 
)تشکیل بست های مشخص جنسیتی، تنظیم پیشرفت 

احتمالی در عرصۀ کاری، و اهداف اصالح شده 
برای استخدام(. تا نوامبر ٢٠١۸، قوای امنیتی و 
دفاعی دارای ۴٧٣۵ منسوب زن بود. این شمار، 

در طول چندین سال گذشته، نوسانات اندکی داشته 
است، طوری که منسوبین زن در قوای امنیتی و 

دفاعی، حدود ١.۵٪ تمام قوای امنیتی و دفاعی را 
تشکیل میدهند.)١٩۵(

پولیس و سربازان زن میتوانند در جامعۀ مثل 
افغانستان که تفکیک جنسیتی در آن زیاد است، 

یک وجیبۀ مهمی را ادا کنند. با وجود این، همانند 
سکتور های وسیع عامه و خصوصی، زنانی که در 
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قوای امنیتی و دفاعی اجرای وظیفه میکنند، نیز از 
سوی همکاران مرد و آمران با مقاومت چشمگیر 
فرهنگی مواجه میشوند، که قابلیت آنها در اجرای 

موثر وظایف شان را تحت تاثیر قرار میدهد. برای 
منسوبین اناث قوای امنیتی و دفاعی افغان، از 

جانب افراد جامعۀ خود شان و شورشیان، که به 
خاطر مخالفت با اجرای وظایف زنان در مواقف با 
صالحیت آنان را هدف قرار میدهند، نیز یک تهدید 

خارجی متوجه می باشد.)١٩۶(

عالوه بر حمایت ایاالت متحده از تالش برای 
گنجانیدن زنان در صفوف قوای امنیتی و دفاعی 

افغان، یکی از پرهزینه ترین برنامه هائی که 
ایاالت متحده برای ارتقای زنان افغان در آن 

سرمایه گذاری کرده است، پروموت است، که 
یک برنامۀ پنج سالۀ ٢١۶ میلیونی به مقصد رشد 

مهارت ها و تجربۀ زنان افغان در مسیر رسیدن به 
مقام های رهبری در حکومت، اقتصاد، و جامعۀ 

مدنی افغانستان میباشد.)١٩٧(

منظور از برنامۀ پروموت، نایل آمدن به این هدف 
از طریق فراهم آوری و یا تسهیل آموزشدهی، 
فرصت های کارآموزی یا انترنشیپ، و سایر 

تجارب برای زنان برگزیده شدۀ افغان است. )١٩۸( 
بررسی ماه سپتمبر ٢٠١۸ سیگار از برنامۀ 

پروموت دریافت که این ماموریت ادارۀ ایاالت 
متحده برای انکشاف بین المللی، برای افغانستان 

حدی را که قرار بود پروموت در بهبود وضعیت 
بیش از ٧۵٠٠٠ زن جوان در سکتور های عامه، 
خصوصی، و جامعۀ مدنی افغانستان به آن برسد، 

به طور کامل ارزیابی نکرده بود.)١٩٩(

سیگار همچنان پایداری پروژۀ پروموت را تحت 
پرسش قرار داد. ماموریت ادارۀ ایاالت متحده 

برای انکشاف بین المللی برای افغانستان، به سیگار 
گفت که انتظار نمیبرد حکومت افغانستان برنامۀ 

پروموت را ابقأ کند، به استثنای فراهم آوری 
انترنشیپ ها یا فرصت های کارآموزی و فرصت 
های شغلی برای زنان. با اینهم، روشن نیست که 

آیا این کار در آینده امکان داشته باشد یا خیر، 
زیرا حکومت افغانستان شاید قادر به استخدام تمام 

فارغین برنامۀ پروموت نباشد. همچنان، میزان 
پایین پیشبینی شده برای رشد اقتصادی ممکن به 

دست آوردن کار برای تعداد عظیم فارغین را در 
سکتور خصوصی دشوار سازد.)٢٠٠( این نکته، 
سرمایه گذاری ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف 

بین المللی در این برنامه را در معرض خطر قرار 
میدهد.

بررسی برنامۀ پروموت، نخستین باری نبود که 
سیگار برنامه های جنسیتی ایاالت متحده را مرور 

میکرد. به طور مثال، در یک بررسی سیگار 
در ٢٠٠٩ موانع فراروی سهم گیری زنان در 

انتخابات ماه اگست آن سال؛ در ٢٠١٠ بررسی 
دیگرش برنامه های ادارۀ ایاالت متحده برای 

انکشاف بین المللی و وزارت خارجه برای کمک 
زنان و دختران در افغانستان را مورد ارزیابی 
قرار داد. )٢٠١( افزون بر این، در ٢٠١٣، در 

گواهی دادن به پیشگاه کانگرس، سرمفتش خاص 
جان ساپکو تشریح داد که چگونه چالش های 

مختلف نظارتی، برنامه ریزی های موثر جنسیتی 
در افغانستان را مانع شده میتواند. سرمفتش خاص 
ساپکو نگرانی های سیگار را ابراز داشت که به 
مجرد خروج قوای نظامی امریکا و مسدود شدن 
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دفاتر ملکی بازسازی، “برای کارمندان قراردادی، 
نمایندگان تخنیکی شان، و سایر منسوبین نظارتی، 
فرصت های قلیلی وجود خواهند داشت تا وسعتی 

را که زنان مستفید شونده از برنامه های بازسازی 
به آن اندازه خدمات حاصل کنند، از بسیاری 

خطراتی که با آن مواجه اند مصئون بمانند، و 
در طراحی و تطبیق پروژه های مورد نیاز شان 

مشوره حاصل کنند، مورد نظارت و ارزیابی قرار 
دهند.”)٢٠٢( در ٢٠١۴، یک بررسی دیگر سیگار 
دریافت که گرچه وزارت دفاع، وزارت خارجه، 

و ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی 
دست آورد ها و پیشرفت هایی را در وضعیت زنان 

افغان در سالهای مالی ٢٠١٣ – ٢٠١١ گزارش 
داده بودند، هیچ ارزیابی جامعی وجود نداشت که 

تایید کند این دست آورد ها مستقیماً در نتیجۀ تالش 
های ایاالت متحده بوده است.)٢٠٣(

از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

یک قانون وضع شده در ٢٠١٧ ایاالت متحده، 
این مفکورۀ کانگرس را بیان میدارد که }١{ 

سهمگیری پرمفهوم زنان در پروسه های جلوگیری 
از نزاع و حل منازعات، در ترویج جوامع همه 

شمول تر و دیموکرات کمک میکند و برای ثبات 
دراز مدت کشور ها و مناطق حیاتی می باشد؛ 
و }٢{ سهمگیری و رهبری سیاسی زنان در 

اوضاع شکنند، به گونۀ خاص در جریان گزار 
ها یا انتقال دموکراتیک، به ابقای نهاد های دوام 
آورندۀ دموکراتیک اهمیت حیاتی دارد.)٢٠۴( با 

اینهم، در دو سال بعد از نشر شدن لیست خطرات 
بلند ٢٠١٧، ایاالت متحده میزان اهداف خود برای 
برنامۀ پروموت را به شکل چشمگیری پایین آورده 

است.)٢٠۵(

کارمندان سیگار در سفارت ایاالت متحده در کابل حین یک ماموریت حقیقت یاب راجع به مسایل جنسیتی در 
افغانستان. )عکس از سیگار( 
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در یک انکشاف جداگانه، چندین شاخص کلیدی 
که برای ردگیری دورنما ها به زنان و دختران 
در افغانستان به کار میروند، یا راکد و یا هم در 
حال برگشت یا عقبگرد معلوم میشوند. مثالً، دیتا 

یا معلومات بدست آمده از سروی وضعیت زندگی 
در افغانستان )ALCS( – که هر دو سال از سوی 

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات )NSIA، قبالً 
موسوم به ادارۀ مرکزی احصائیه( انجام میشود – 
 )NARs( نشان میدهد که میزان خالص شمولیت

دختران از سروی ٢٠١۴ – ٢٠١٣ تا سروی 
٢٠١٧ – ٢١٠۶ )منتشرۀ اگست ٢٠١۸( اندکی 

کاهش یافت، یا تقریباً راکد ماند. میزان خاص 
شمولیت تعداد شاگردانی را نشان میدهد که در یک 
گروه سنی معین، به قسم یک فیصدی رقم مجموعی 
تخمین شدۀ اطفال در عین گروه سنی، شامل مکتب 

می باشند. از اینرو، ارقام معلوماتی یاد شده، از 
یک طریق مسئلۀ شاگردان خارج از مکتب را به 

گونۀ کمیتی یا از لحاظ تعداد نمایندگی میکند. طبق 
نتایج سروی سالهای ٢٠١٧ – ٢٠١۶ وضعیت 

زندگی در افغانستان، تعداد اطفال بیرون مانده از 
مکتب در سنین ١۸ – ٧ ساله، بیش از ۴.٢ میلیون 

بود که از آن جمله نزدیک به ٢.۶ میلیون آنها را 
دختران تشکیل میدادند.)٢٠۶(

چشم انداز یک توافق صلح با طالبان، نگرانی های 
تازه ای را در بارۀ پایداری دست آورد هایی که 

زنان افغان در طول ١٧ سال گذشته حاصل کرده 
اند، به میان آورده است. برخی از متخصصین 

به این باور اند که یک خروج شتابزدۀ نیرو های 
ایاالت متحده ممکن منتج به وخامت آزادی های 
سیاسی و اقتصادی ای گردد که اکنون با وجود 

محدود بودن آنان، زنان در افغانستان از آن 
برخوردار اند.)٢٠٧(

بیانات رسمی طالبان در پیوند به گفتگو های صلح، 
احتمال چنین خطرات را تایید میکنند. طور مثال، 

با وجود برخی از اشاراتی که طالبان شاید در 
رابطه با زنان پالیسی های آزادتری را پذیرا باشند، 

مذاکره کنندۀ ارشد طالبان گفت که قانون اساسی 
کنونی افغانستان )تضمین کنندۀ حقوق مساوی برای 

زنان و مردان( یک مانعه در راه صلح است، و 
تقاضای یک قانون اساسی جدید افغانستان مبتنی بر 

“اساسات اسالمی، منافع ملی، غرور تاریخی، و 
عدالت اجتماعی” را مطرح کرد. او افزود، “زیر 
نام حقوق زنان، برای بد اخالقی، فحشا، و ترویج 
فرهنگ های غیراسالمی کار شده است”، و گفت 

که طالبان “متعهد به از بین بردن تمام آن رسوم و 
عنعنات شریری که نقض کنندۀ حقوق زنان بوده و 

با اساسات اسالمی مطابقت ندارد، و مهیا ساختن 
محیط مصئون برای آنان است.”)٢٠۸(

به طور کل، وضعیت برای زنان در افغانستان 
دشوار باقی مانده است. موانع متعددی فراروی 
تامین کامل حقوق زنان برجا باقیمانده اند. یک 

توافق احتمالی صلح، پرسش هایی را به میان آورده 
که در یک افغانستانی که طالبان در آن نقش آزاد 
سیاسی داشته باشند، حقوق تضمین شده در قانون 

اساسی افغانستان تا چه حد مصئون خواهد ماند.

سواالت برای پالیسی سازان
در یک شرایط پس از توافق صلح، که در آن 	 

طالبان شاید بخشی از نظام سیاسی افغانستان 
باشند، برای اطمینان حاصل کردن از این که 
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حقوق زنان، طوری که اکنون در قانون اساسی 
افغانستان تسجیل یافته، حفظ گردند، ایاالت 

متحده چه کرده می تواند؟
در گفتگو ها با طالبان، ایاالت متحده 	 

“سهمگیری پرمفهموم زنان در پروسه های 
میانجیگری و مذاکرات برای جلوگیری، کاستن، 

یا حل منازعۀ خشونت آمیز” و “مصئونیت 
فزیکی، امنیت اقتصادی، و وقار زنان و 

دختران” را طوری که در قانون سال ٢٠١٧ 
زنان، صلح، و امنیت )قانون عامه، شماره 

۶۸-١١۵( خواسته شده، چګونه ترویج یا دفاع 
میکند؟

وزارت دفاع، وزارت خارجه، و ادارۀ ایاالت 	 
متحده برای انکشاف بین المللی چگونه میتوانند 
نتایج حاصلۀ برنامه ریزی ارتقای جنسیتی در 

افغانستان را به وجه بهتر پیگیری کند، هرگونه 
ارتباط معمول میان برنامه ریزی جنسیتی 

ایاالت متحده و آن نتایج حاصله را تشخیص 
دهد، و ناظر بهتری بر دالر های مصرف شدۀ 

مالیه دهندگان امریکایی در این برنامه ها باشند؟
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تهدیدها به حقوق زنان



ساحۀ ۷ در معرض خطر بلند

 جنگجویان پیشین طالبان برای تسلیم دهی تفنگ های شان به حکومت افغانستان در جریان یک محفل ادغام مجدد. 
)عکس از وزارت دفاع( 
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چرا این یک خطر بلند است؟
حکومت های افغانستان و ایاالت متحده بر این 

موافق اند که بهترین راه برای تامین صلح و 
امنیت دایمی در افغانستان، اینست که با طالبان 

مصالحه شود و یک توافق سیاسی پایدار حاصل 
گردد. )٢٠٩( در حالی که گمانه زنی های کنونی در 
مورد شمار جنگجویان فعال طالبان متفاوت است، 

دگرجنرال کینیت مکینزی جونیر، نامزد فرماندهی 
قوای مرکز ایاالت متحده شمار جنگجویان طالبان 

را ۶٠٠٠٠ عنوان میکند.)٢١٠( اگر یک توافق 
جامع صلح حاصل گردد، این جنگجویان پیشین 

نیازمنِد گزار به یک معیشت پایدار و ادغام 
مسالمت آمیز در جامعۀ افغانی خواهند بود. همچنان 

شاید تالش هایی برای فراخواندن اعضای گروه 
های مسلح دیگر غیرقانونی به صلح، و ادغام مجدد 

آنان در جامعه نیز وجود خواهند داشت.

ادغام مجدد موفقانۀ این ده ها هزار جنگجوی 
سابق در جامعه – یک روند مغلق و طوالنی مدت 

با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، و 
بشری – جهت رسیدن به صلح و ثبات دایمی برای 

افغانستان بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.)٢١١(

ملل متحد ادغام مجدد را به صفت “روندی که در 
آن جنگجویان سابق، موقف ملکی اختیار کرده و 

شغل و عاید پایدار به دست میارند،” تعریف میکند 

و می افزاید که این کار “اکثراً نیازمند به کمک 
طوالنی مدت خارجی میباشد”. از نگاه تاریخی، 
برنامه های ادغام مجدد، اکثراً منحیث جزئی از 
یک سلسلۀ خلع سالح، از حالت بسیج درآوردن، 

و تالش های ادغام مجدد بوده است که منظور 
از آن “رسیدگی به مشکالت امنیتی پس از جنگ 

است که وقتی جنگجویان بدون معیشت و شبکه 
های حمایتگر باقی بمانند، چنین مشکالت بروز 

میکنند.”)٢١٢( تالش های ادغام مجدد، هم به 
مقصد کسب اطمینان از عدم برگشت جنگجویان 

سابق به خشونت، و هم در سطوح بلند، به مقصد 
سهمگیری در تامین صلح، جلوگیری از بروز 

دوبارۀ منازعات، و احیای دوبارۀ انحصار دولت 
در استفاده از قوه می باشد.)٢١٣(

سوابق مختلط برنامه های ادغام مجدد که از اواخر 
دهه ١٩۸٠ به بعد در ده ها کشور تطبیق شده، 
نشان میدهد که تالش های مشابه در افغانستان 

احتماالً با چالش های بزرگی مواجه خواهد 
شد.)٢١۴( ماهیت و دامنۀ آن چالش ها به طور 
گسترده وابسته به خود روند صلح، درجۀ همه 

شمول بودنش، اعتماد میان جناح ها، سویه ای که 
طبق آن روی مسایل ادغام مجدد در یک توافق 
تصمیم گرفته شده باشد یا به تاخیر افتاده باشد، 

ساحۀ در معرض خطر: چالش ادغام مجدد
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و عوامل متعدد دیگر خواهد بود. با اینهم، در 
بارۀ عواملی که بتواند تالش ها برای ادغام مجدد 

جنگجویان پیشین را ضربه بزند، میتوان برخی 
فرضیه های قابل قبول را مطرح کرد. یک اقتصاد 
ضعیف احتماالً گزینه های معدود معیشتی را ارایه 
خواهد داشت. ناامنی، ابهام سیاسی، انسجام ضعیف 
اجتماعی در میان یک نفوس صدمه دیده از چندین 

دهه جنگ، و حاکمیت قانون و حکومتداری ضعیف 
احتماالً مشکالت جدی ای را فراروی تالش ها یا 

برنامه های ادغام مجدد خلق خواهد کرد.)٢١۵(

افزون بر این، اگر این سخن ملل متحد درست باشد 
که میگوید ادغام مجدد اکثراً مستلزم کمک طوالنی 
مدت امدادگران است، به ستوه آمدن امداد کنندگان 
در پیوند به وضعیت افغانستان یک نگرانی واقعی 

ای را تشکیل میدهد. از لحاظ برنامه ریزی ادغام 
مجدد، عملکرد خوب نیازمند به جمع آوری گستردۀ 

دیتا یا اطالعات و تحلیل آن، مدیریت معلومات، 
تدقیق، نظارت و ارزیابی، انکشاف ظرفیت نهاد 

های حکومت میزبان، و بسیج منابع است.)٢١۶(

این عوامل زمینه یی و برنامه ای، باهم یکجا، 
قابلیت جناح های ذیدخل افغان و امداد کنندگان در 
طراحی و تطبیق موفقانۀ برنامه های ادغام مجدد 

به آزمایش خواهد کشید.

 گروهی از نمایشگران سیار پیام های مربوط حکومتداری را به باشندگان محل پخش میکند. 
)عکس از ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی(
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آنچه سیگار دریافت
گرچه سیگار بسیاری از ساحات در معرض 
خطر را در پیوند به چشم انداز های طوالنی 

مدت افغانستان مورد بررسی قرار داده است، 
اما هنوز بررسی ها، تفتیش ها، یا تحقیقات ویژه 
ای را در پیوند به ادغام مجدد انجام نداده است. 
از تهاجم تحت رهبری ایاالت متحده در ٢٠٠١ 

بر افغانستان، فعالیت های یاد شده به حیث ادغام 
مجدد، معموالً در یک زمینۀ جنگ جاری تطبیق 

شده اند، بدون این که کدام توافق صلحی وجود 
داشته و یا حتی قابل دید باشد. اهداف ضمنی این 
فعالیت ها اکثراً این بوده که نقشی در خاتمه دادن 
جنگ داشته باشد، نه این که طبق اهداف معمول 

برنامه های ادغام مجدد، مقصد جلوگیری از وقوع 
یا بروز دوبارۀ منازعه را داشته باشد.

سیگار در حال حاضر یک تحقیق سرتاسری از 
امور ادغام مجدد را انجام میدهد و نتایج اش را در 
اواخر سال جاری، طی گزارش برنامۀ درس های 

آموخته شده، پیشکش خواهد کرد.

از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

سیگار در لیست خطرات بلند اش در جنوری 
٢٠١٧، ادغام مجدد را به مثابۀ یک ساحۀ در 

معرض خطر شناسائی نکرد. مگر گفتگو های 
اخیر ایاالت متحده با طالبان)٢١٧( به این معناست 

که ادغام مجدد احتماأل یک ساحۀ دارای اهمیت 
جدیدی باشد.

گزارش ربع وار سیگار به کانگرس ایاالت متحده، 
در مورد حمایت وزارت خارجه از شورای عالی 
صلح افغانستان معلومات داده است. طبق وزارت 

خارجه، ٣.٩ میلیون دالری که این وزارت در 
سپتمبر ٢٠١٧ کمک کرد، شورای عالی صلح را 

در بوجود آوردن اجماع راجع به صلح در سراسر 
کشور و در ارتقای ظرفیت سازمانی افغانستان به 

خاطر تسهیل روند مصالحه، کمک کرد. فعالیت 
های شورای عالی صلح مشمول فعالیت های 

توسعۀ دسترسی به سطوح ملی، والیتی، و ولسوالی 
ها است تا رویۀ اجتماعی در برابر مصالحه را 

ارزیابی کرده، چالش ها را مستند ساخته، حمایت 
از مصالحه را بسیج نموده، و ظرفیت برای تسهیل 

بخشیدن روند مصالحه را انکشاف بخشد.)٢١۸(

با اینهم، معلوم نمیشود که این پول ها برای ترویج 
روند ادغام مجدد به مصرف رسیده باشند.
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سواالت برای پالیسی سازان
از ابتکارات قبلی ادغام مجدد در افغانستان، چه 	 

درس هایی فرا گرفته شده می تواند؟
از ابتکارات ادغام مجدد در سایر کشور ها مثل 	 

کولمبیا، سیرالیون، سومالیا، و السلوادور، چه 
درس های انتقال پذیر فرا گرفته شده می توانند؟

آیا الزم است که جامعۀ جهانی در جریان یک 	 
روند احتمالی صلح، مذاکره کنندگان افغانی را 

تشویق کنند تا مسئلۀ ادغام مجدد جنگجویان 
پیشین را به حیث یک موضوع مورد تمرکز 

مباحثه در گفتگو ها شامل سازند؟
اگر قرار باشد که یک برنامۀ ادغام مجدد 	 

تشکیل گردد، کدام نهاد ها مسئول طرح ریزی 
کردن، تطبیق کردن، و تمویل کردن آن خواهد 

بود و ایاالت متحده چه نقشی در برنامه های 
ادغام مجدد خواهد داشت؟

آیا امداد کنندگان تمایل این را دارند که در قبال 	 
یک سلسله فعالیت های طوالنی مدت و پسا 

منازعۀ ادغام مجدد متعهد باشند و آیا توانائی 
عملی ساختن موثر این گونه فعالیت ها را 

دارند؟
آیا یک توافق آیندۀ صلح مشمول جزییات در 	 

پیوند به ادغام مجدد جنگجویان خارجی در 
قوای امنیتی دولت خواهد بود؟

اداره های ایاالت متحده چگونه باید کمک و 	 
برنامه ریزی کنونی را چنان عیار سازند تا 

اطمینان حاصل کنند که این کمک ها و برنامه 
ریزی ها، به تالش های احتمالی ادغام مجدد، 

سودمند اند؟

آیا به منظور تشویق ادغام شدگان به برگشتن به 	 
ساحات روستائی در عوض مهاجرت به مراکز 

شهری که از قبل تحت فشار ازدحام اند، در 
اقتصاد مشروع روستائی شغل های کافی ایجاد 

شده می توانند؟
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ساحۀ ۸ در معرض خطر بلند

سیگار در حال تفتیش آشپزخانه ها یا تاسیسات مطبخ مرکز تعلیمی نظامی کابل. )عکس از سیگار( 
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چرا این یک خطر بلند است؟
نظارت برنامۀ بازسازی ایاالت متحده در افغانستان 

تحت شرایط موجوده، در معرض خطر بلند قرار 
دارد. اگر به دنبال یک توافق صلح افغانستان، 

یک شمار قابل مالحظۀ منسوبین نظامی و ملکی 
ایاالت متحده از آن کشور خارج شوند، نظارت 

از بازسازی با چالش های بیشتری مواجه خواهد 
شد.)٢١٩(

دسترسی به محالت تطبیق پروژه ها و برنامه 
های بازسازی در افغانستان از قبل به دلیل ناامنی 

گسترده، دشوار بوده است. در صورتی که یک 
توافق احتمالی صلح در واقعیت منتج به ختم 

خصومت ها نشود – یعنی یک نتیجۀ احتمالی که 
طی ماه های اخیر چندین متخصص در بارۀ آن 

نوشته هایی داشته اند – دسترسی به محالت تطبیق 
پروژه ها و برنامه ها هنوز هم دشوار خواهد 

ماند. )٢٢٠( افزون بر این، یک کاهش حضور آنعده 
ادارات امریکایی که در افغانستان مشغول فعالیت 

اند، میتواند مشکالت کنونی در پیوند به نظارت 
قرارداد ها، از قبیل نارسائی در عملی ساختن، 
مستند سازی و حسابدهی، و نیز از دست دادن 
حافظۀ سازمانی را هنوز هم تشدید بخشد.)٢٢١(

از سال مالی ٢٠٠٢ به بعد کانگرس ١٣٢.٣ 
میلیارد دالر را برای بازسازی اختصاص داده 

که از آن جمله تقریبآ ١٠.۸ میلیارد دالر آن بدون 
مصرف باقی مانده است.)٢٢٢( تخصیص پول 

های بیشتر در سال های آینده انتظار برده میشود. 
در کنفرانس ماه نوامبر ٢٠١۸ در ژنیو راجع به 
افغانستان، امداد کنندگان بر نیت شان برای مهیا 

ساختن ١۵.٢ میلیارد دالر به اولویت های انکشافی 
افغانستان تا سال ٢٠٢٠ دوباره تآکید ورزیده اما 

تعهد کردند که مساعدت مالی شان به انکشاف 
اجتماعی و اقتصادی افغانستان تا سال ٢٠٢۴ به 

طور مستقیم ولی به تدریج کاهش یابنده خواهد 
بود.)٢٢٣( با این حال، افغانستان تا تمویل کردن 

حکومت کنونی اش از درک عایدات داخلی خود 
خیلی ها دور است و در آینده، حتی اگر به یک 

توافق صلح نیز دست یافته شود، به کمک چشمگیر 
امدادگران نیاز خواهد داشت.)٢٢۴( از اینرو، یک 
توافق صلح باید ماده هایی را در خود داشته باشد 

که نظارت مداوم موثر از کمک های بازسازی 
ایاالت متحده در افغانستان را اجازه دهد.

به صورت خاص، امداد کنندگان تعهد کرده اند 
که کمک ها را از طریق بودجۀ ملی )مستقیماً 
به حکومت افغانستان یا از راه صندوق های 
وجهی چند جانبه( “طوری که مناسب باشد” 

ادامه دهند. )٢٢۵( با در نظرداشت نیازمندی های 
مداوم بازسازی – و احتمال این که اگر طالبان 

ساحۀ در معرض خطر: نظارت محدود
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در حکومت افغانستان شامل شوند، پول های 
کمک شده از طریق بودجۀ ملی، مستقیماً آن گروه 

را نفع خواهد رساند – خطرات تهیۀ پول ها از 
طریق بودجۀ ملی به صورت خاص بلند باقی 

میماند. )٢٢۶(

از ٢٠٠٢ به بعد، ایاالت متحده حدود ١۴.۶ 
میلیارد دالر را به گونۀ کمک از طریق بودجۀ 

ملی به حکومت افغانستان مهیا ساخته است. این 
مبلغ شامل تقریباً ٩.٢ میلیارد دالر داده شده به 

وزارت خانه ها و نهاد های حکومت افغانستان، 

و تقریباْ ۵.۴ میلیارد دالر به سه صندوق وجهی 
چندین ملیتی – صندوق وجهی بانک جهانی در 
بازسازی افغانستان )ARTF(، صندوق وجهی 

قانون و نظم برای افغانستان )LOTFA( مربوط 
برنامۀ انکشافی ملل متحد، و صندوق وجهی زیربنا 
های افغانستان )AITF( مربوط به بانک انکشاف 
آسیایی میگردد. شواهدی از قبل در دست است که 

پول های بیشتر ایاالت متحده در قسمت پروژه های 
انکشافی، از طریق بودجۀ ملی تادیه شده است.
)٢٢٧( احتمال میرود که این روند ادامه خواهد 

داشت، به خصوص اگر یک توافق صلح حاصل 
گردد و تعداد قابل مالحظۀ منسوبین نظامی و ملکی 

ایاالت متحده و ائتالف از افغانستان خارج شوند.

سیگار چندین مورد تأسف انگیز ضیاع، تقلب، و 
سؤاستفادۀ پول های کمک شدۀ ایاالت متحده از 
طریق بودجۀ ملی را کشف، تحقیق، و بررسی 

کرد. مثالً، در ٢٠١٣، وزارت دفاع افغانستان یک 
قرارداد تدارکات مواد سوخت به ارزش نزدیک به 
١ میلیارد دالر را تفویض نمود. یک تحقیق سیگار 
در نهایت دریافت که قرارداد کنندگان برنده، برای 
دستکاری در ترجیح داوطلبی شان بر میزان قیمت 

های رقابتی قبلی، سازش کاری کرده بودند، و 
شواهدی از تالش برای رشوه دهی نیز وجود 

داشت.)٢٢۸(

تحقیق کنندگان سیگار یافته های شان را در ماه 
فبروری سال ٢٠١۵ به رئیس جمهور اشرف غنی 
پیشکش کردند. او قرار داد یاد شدۀ مواد سوخت را 
لغو کرد، و ٢٠٠ میلیون دالر از پول مالیه دهندگان 
امریکایی را که شاید بر قیمت های دستکاری شدۀ 

غیرقانونی مصرف میشد، صرفه جوئی کرد. )٢٢٩( 

کمک از طریق بودجۀ ملی: آن پول های کمک شده 
از سوی امداد کننده را در بر میگیرد که طبق پالن 

های حکومت افغانستان عیار شده باشند، شامل اسناد 
بودیجوی حکومت افغانستان باشد، و در بودجۀ 

تصویب شده از سوی پارلمان شامل بوده و ذریعۀ 
سیستم مالی افغانستان مدیریت شود. کمک از طریق 
بودجۀ ملی در ابتدأ یا به گونۀ دو جانبه از یک امداد 
کننده به ادارات حکومت افغانستان پرداخت میگردد، 

یا از طریق صندوق های وجهی چندین جانبه. 
)وقتی سخن از پول صندوق قوای امنیتی افغانستان 
)ASFF( به میان می آید که از طریق قرارداد های 

حکومت افغانستان و یا از سوی حکومت افغان بر 
منسوبین به مصرف میرسد، وزارت دفاع اصطالح 

“پرداخت مستقیم” را ترجیح میدهد.(
کمک خارج از بودجۀ ملی: آن پول های کمک شده 
از سوی امداد کننده را در بر میگیرد که بیرون از 
بودجۀ ملی افغانستان بوده و از سوی سیستم های 

حکومت افغانستان مدیریت نمیشوند.
منبع: سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، 

٢٠١۴/٣٠/٧، ص. ١٣٠؛ وزارت مالیه، “پالیسی مدیریت 
کمک برای انتقال و فراتر از آن،” ٢٠١٢/١٠/١٢، ص. ۸؛ 

وزارت خاجه، پاسخ به تدقیق سیگار، ٢٠١۶/١۴/١؛ وزارت 
دفاع، OSD-P، پاسخ به تدقیق سیگار، ١/١۵/٢٠١۸.
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تا فبروری ٢٠١٧، قوماندانی مشترک انتقال امنیت 
– افغانستان )CSTC-A( – ادارۀ اولیۀ ایاالت 
متحده که مسئول تدارک مواد سوخت به قوای 

امنیتی و دفاعی افغان است – به سبب نگرانی ها 
از بابت فساد اداری و مدیریت ناسالم در وزارتخانه 

های دفاع و داخلۀ افغانستان، تمام تدارکات مواد 
سوخت وسایط نقلیۀ زمینی قوای امنیتی و دفاعی 

افغان را خارج از بودجۀ ملی ساخت.)٢٣٠(

تجربۀ سیگار نشان میدهد که اگر ایاالت متحده 
کمک های پولی بیشتری را از طریق بودجۀ ملی 

فراهم می سازد، خواه از طریق انتقال دوجانبه 
باشد و یا مصرف از طریق صندوق های وجهی 

چندین جانبه، حیاتی خواهد بود که وزارتخانه های 
افغانستان تدابیر حسابدهی و کنترول داخلی قوی 

را روی دست داشته باشند، زیرا احتمال میرود که 
نظارت خارجی بر استفاده از این پول ها، تقلیل 

یابد. نظارت از آن تدابیر و کنترول ها، از اهمیت 
مساویانه برخوردار خواهد بود.

آنچه سیگار دریافت
در میدان نبرد افغانستان، جایی که مقررات به طور 
سختگیرانه اش مراعات نمیشوند و تهیۀ اسناد اکثراً 
نامکمل و غیرقابل تصدیق است، داشتن پرسونل که 
به شکل فزیکی حضور داشته و توانائی تحرک در 
کشور را داشته باشند، برای نظارت موثر، اساسی 
پنداشته میشود. بدون حضور و دسترسی فزیکی، 

تشخیص دادن این که آیا تعلیم دهی موثر است، 
تجهیزات قابل کاربُرد اند، کلینیک ها دارای ادویه 
اند، مکاتب باز اند، یا ساختمان ها مصئون و قابل 

استفاده اند، دشوار است.

سیگار، با بررسی کنندگان، تحلیلگران، و تحقیق 
کنندگان بیشتر از هر ادارۀ دیگر حکومت ایاالت 

متحده در افغانستان، بزرگترین حضور نظارتی را 
در آن کشور دارد. اما بخش های وسیع افغانستان، 
از قبل برای سیگار و سایر کارمندان ملکی ایاالت 

متحده که تحت صالحیت ماموریت عالی سفارت 
کابل کار میکنند، غیرقابل دسترس اند. در حالی که 
سفارت ایاالت متحده به طور قابل اجرا، درخواست 
های سفر را مهیا می سازد، اکثر منسوبین سفارت، 

به شمول مامورین برنامه های وزارت خارجه و 
ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی به دلیل 
نگرانی های امنیتی فقط در محدودۀ زون بین المللی 
در کابل متحرک اند. به همین گونه، سیگار و سایر 
کارمندان ادارۀ تفتیش، به طور مشابه محدود بوده، 
گرچه منسوبین سیگار بعضی اوقات میتوانند تحت 

چتر مصئونیتی وزارت خارجه و اردوی ایاالت 
متحده، البته مستلزم اجازۀ رئیس ماموریت، به سفر 

بپردازد.

برای این که اثر محدودیت تحرک کاسته شده 
باشد، سیگار جهت کسب رویت بر پروژه های 

تحت تمویل ایاالت متحده، راه های بدیل را اختیار 
میکند، مثالً استفاده از تصاویر ماهواره ای، 

استخدام شهروندان افغانستان، و مشارکت با دیدبان 
شفافیت افغانستان )IWA(، که یک سازمان جامعۀ 

مدنی افغانستان است و بر شفافیت و حسابدهی 
تمرکز دارد. از سال ٢٠١۵ به بعد، دیدبان شفافیت 

افغانستان تحت سرپرستی کارمندان سیگار در 
کابل، حدود ٧٠٠ فعالیت به نمایندگی از سیگار را 

انجام داده که این فعالیت ها، از جمله ٣۴ والیت 
افغانستان، در ٢٣ والیت آن گسترده بود.)٢٣١(
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اعضای تیم بررسی که روی بررسی مبارزه علیه فساد اداری حکومت افغانستان کار کرده اند، در بیرون از مرکز 
عدلی و قضائی مبارزه علیه فساد اداری، انتظار هلیکوپتر شان را می کشند. )عکس از سیگار( 

در واکنش به وضعیت بی ثبات امنیتی افغانستان، 
امداد کنندگان، شرکای تطبیق کنندۀ آنان، و دیگران 

نیز برنامه های شان را از راه دور مدیریت و 
دیدبانی میکنند. در حالیکه این راه بدیل نظارت، 

بر برخی از محدودیت ها فایق می آید، یک 
مطالعۀ سال ٢٠١٢ دریافت که مدیریت از راه دور 

میتواند منجر به دیتا یا اطالعات و گزارش های 
غیردقیق پروژه ها شده، و نیز تقلب و فساد اداری 

را بار آرد. این راه همچنان میتواند بر ظرفیت 
های منسوبین محلی در اجرای تفتیش مؤثر، 

نظارت تخنیکی )به خصوص بر پروژه های مغلق 
زیربنائی و انجنیری(، افهام و تفهیم میان دفاتر 

کشوری و ساحوی، و مصئونیت اتباع، جوامع، و 
مستفید شوندگان محلی اثر ناگواری بیافگند.)٢٣٢( 

در نهایت، هیچ جاگزینی برای نظارت مستقیم 
وجود ندارد، که ناامنی هنوز هم آن را دارد تهدید 

می کند.

ناامنی همچنان تحرکات فزیکی و تعبیۀ منسوبین 
نظامی ایاالت متحده و نظارت آنان از قوای 

امنیتی افغان را متأثر می سازد. در گزارش های 
ربع وار سیگار به کانگرس یاد آوری شده است 
که تشکیالت کنونی نیرو های ایاالت متحده در 

افغانستان، منتج به از بین رفتن “نقاط تماس” در 
سطوح کندک و لوای قوای افغان شده، زاویۀ دید 

محدودی را به سوی اجراات قوای امنیتی و دفاعی 
افغان و پروژه های بازسازی مرتبط به امنیت 

مهیا ساخته است. معلومات بدست آمده از نظارت 
مستقیم بر اجراات قطعات افغانستان اکنون به طور 
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عموم به سطح مقر قول اردو ها )در اردوی ملی 
افغانستان( و یا مقر زون ها )پولیس ملی افغانستان( 

محدود مانده است.)٢٣٣(

در حالی که افراِد لوای کمک قوای امنیتی یا 
SFAB به طور متناوب فراتر از محدودۀ مقر 

های قل اردو ها یا زون ها سفر میکنند تا با 
صفوف پائینی نیرو های افغان همکار شوند، 

مأموریت اولیۀ لوای کمک قوای امنیتی مشوره 
دهی به آن نیرو است، نه گزارش دهی راجع 
به اجراآت تمام قوای امنیتی و دفاعی افغان یا 

وضعیت تجهیزات و پروژه های تمویل شده از 
سوی ایاالت متحده. )٢٣۴( از این رو، ایاالت 

متحده به طور سنگین روی گزارشدهی جناح های 
افغان و قراردادیان اتکأ داشته که نمیتوان آن را 

مستقالنه تأیید کرد، به خصوص در مورد اجراآت 
مهم معین قوای امنیتی و دفاعی و ارقام وابسته 
به آمادگی مثل گزارشدهی از آمادگی عملیاتی 

تجهیزات و قوت بشری نیرو ها.)٢٣۵( با کاستن 
شمار نیرو های امریکایی در افغانستان از حد 

اعظمی آن که ١٠٠٠٠٠ نفر در سال ٢٠١١ بود، 
به حدود ١۴٠٠٠ نفر در ٢٠١۸،)٢٣۶( کیفیت آمار 

در بارۀ بزرگترین ترین سرمایه گذاری امریکا 
در افغانستان – حدود ٧۸ میلیارد دالر برای 

احیأ، آموزش، تجهیز، و حفظ نیرو های امنیتی 
افغانستان )٢٣٧( – بدتر شده است.

نظارت مؤثر همچنان در اثر موارد زیادی از 
تهیۀ ضعیف اسناد، ناکامی در دیدبانی از عملی 

شدن قراردادها و کیفیت کار، بی توجهی در بخش 
موردبازخواست قراردادن قراردادیان و ضمانت 

ها به خاطر اجراأت نارضایت بخش، و تدابیر 

ناکافی کنترول در جهت کاهش اثرات فساد اداری 
نیز تضعیف میگردید.)٢٣۸( به طور مثال، یک 
تحقیق سال ٢٠١٧ سیگار در مورد ادعا های 

رشوه ستانی همچنان فساد اداری قراردادیان مقیم 
افغانستان و روند قرارداد تفویض شدۀ دافغانستان 

برشنا شرکت )DABS( در قسمت پروژۀ پنج 
سب ستیشن غزنی-کندهار به ارزش ١٣۵ میلیون 
دالر از بودجۀ ادارۀ ایاالت متحده برای انکشاف 

بین المللی، را نیز کشف کرد. )DABS ادارۀ ملی 
برق رسانی افغانستان است(. در نتیجه، در ٢٠١۸ 

ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده یا ادارۀ 
ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی نهایتآ تمام 

کمک از طریق بودجۀ ملی به برشنا شرکت برای 
پروژه های آینده و طراحی شدۀ انرژی که هنوز 

تفویض نشده اند، به ارزش نزدیک به ۴٠٠ میلیون 
دالر لغو کرد. این کار منجر به صرفه جوئی ٢۶۴ 

میلیون دالر برای حکومت ایاالت متحده شد.

سیگار در فبروری ٢٠١۸، با رئیس جمهور غنی، 
نیازمندی برای شفافیت بیشتر در کار برق رسانی 

را مورد بحث قرار داد. آن بحث منتج به تفاهم 
نامه ای با حکومت افغانستان شد تا سیگار اجازه 
یابد که کاربُرد و مدیریت پول های امداد کنندگان 

در حال حاضر و گذشته از سوی شرکت برشنا را 
مرور کند، تا کوششی صورت گرفته باشد برای 

بهبود کنترول داخلی و جهت کسب اطمینان از این 
که پول های امداد کنندگان به طور مناسب مدیریت 
شده، حسابدهی شده، و به مقاصد الزم آن مصرف 

شده است.)٢٣٩(

افزون بر این، سیگار دو گزارش بررسی اش 
را در مورد صندوق وجهی بازسازی افغانستان 
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)ARFT( که تحت مدیریت بانک جهانی است، 
نیز نشر کرد. در ٢٠١١، سیگار دریافت با آن 

که بانک جهانی و حکومت افغانستان چندین 
میکانیزمی را برای نظارت مستقل و حسابگیری 

پول های صندوق وجهی بازسازی افغانستان 
ساخته بودند، فرصت های بیشتری برای تقویت 

این مکانیزم ها و توسعۀ نظارت بر پول های 
صندوق وجهی بازسازی افغانستان وجود داشت. 

یک گزارش بررسی دومی که در ٢٠١۸ نشر 
گردید، دریافت که با وجود گام های برداشته شده 
جهت بهبود کاِر نظارت و حسابگیری پول های 

صندوق وجهی بازسازی افغانستان از سال ٢٠١١ 
به بعد، محدودیت های دوام داشته و کمبود شفافیت 

در نظارت و حسابگیری پول های صندق وجهی 
بازسازی افغانستان، میلیارد ها دالر را در معرض 

خطر قرار داده بود.)٢۴٠(

در ٢٠١٣، سیگار دریافت که علی الرغم گذشِت 
١٣ سال و مصرف چندین میلیارد دالر، صندوق 
 )LOFTA( وجهی قانون و نظم برای افغانستان

که یک صندوق چندین جانبه و تحت مدیریت 
برنامۀ انکشافی ملل متحد است و معاشات پولیس 
ملی افغان را می پردازد و وزارت داخله را در 

رشد ظرفیت ها کمک می کند، هیچ تضمینی ارایه 
کرده نمیتوانست که آمار منسوبین و معاشات دقیق 

است. )٢۴١( برای حفظ پول های مالیه دهندگان 
امریکایی و حذف سربازان و پولیس “خیالی”، 
قوای ایاالت متحده در افغانستان از همان زمان 

تطبیق سیستم برقی پرداخت معاشات را رویدست 
گرفت تا دیتای منسوبین را با دیتای مصرف و 

معاشات بهتر قابل تطبیق یا مدغم سازند، و مبالغ 
معاشات را محاسبه کنند. هنوز هم، تا دسمبر 

٢٠١۸، فقط ۶١٪ پرسونل پولیس ملی افغانستان با 
بست های تفویض شدۀ شان مطابقت داشتند و واجد 

شرایط اخذ معاشات بودند.)٢۴٢(

در صورتی که فضای امنیتی بهبود قابل مالحظه 
نیابد، یا یک توافق احتمالی صلح در برگیرندۀ 

کاهش بیشتر منسوبین خارجی بدون همراهی با 
بهبود در حکومتداری افغانستان باشد، حتی اگر 

معیار های بلند عملی هم به طور ثابت به کار 
برده شوند، بازهم توانائی کارمندان ایاالت متحده، 
قوای ائتالف، و نهاد های بین المللی در دیدبانی، 

مدیریت، و نظارت بر برنامه ها در افغانستان فقط 
دشوارتر خواهد شد.

از گزارش ٢٠١۷ لست خطرات بلند 
تا حال چه تغییری به میان آمده

از زمانی که لست خطرات بلند ٢٠١٧ به نشر 
رسید، حکومت امریکا داخل گفتگو هایی شد که 
شاید منتج به مذاکرات صلح گردد. در صورت 

حاصل شدن یک توافق پایدار صلح، وسعت برنامه 
های بازسازی ایاالت متحده در افغانستان، و نیز 

اندازۀ حضور نظامی و ملکی ایاالت متحده که در 
افغانستان باقی خواهند ماند، هنوز مشخص نشده 

است. اما طوری که قبالً ذکر شد، کاهش در سطوح 
کارمندان وزارت دفاع، وزارت خارجه، و ادارۀ 

ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی تاثیرات 
زیان آوری بر ماموریت های نظارت ایاالت متحده 

داشته، و کاهش بیشتر کارمندان، احتماالً عواقب 
ناگوار بیشتری در پی خواهد داشت.

سیگار موارِد متعددی از کوتاهی های حکومت 
ایاالت متحده در کار دیدبانی و ارزیابی را مستند 
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ساخته است. به گونۀ مثال، اعمار هوتل ماریوت 
کابل و کابل گراند ریزیدینس – کامالً مقابل سفارت 
ایاالت متحده آنسوی جاده – با یک قرضۀ تضمینی 
۸۵ میلیون دالری از جانب شرکت سهامی سرمایه 

گذاری خصوصی در خارج )OPIC( که تحت 
تمویل حکومت فدرال است، مورد حمایت قرار 

گرفت. با وجود یک نامۀ هشدار دهندۀ سیگار در 
نوامبر سال ٢٠١۶، که در آن یاد آوری شده بود 
که معلوم میشود قراردادی افغان آن محل را از 

نظر انداخته و ترک کرده است، و این که شرکت 
سهامی سرمایه گذاری خصوصی در خارج قبل 

از خرج کردن پول هایی که منتج به ضیاع میلیون 
ها دالر از جیب مالیه دهندگان امریکایی گردید، 

بررسی های مستقیمی انجام نداده یا ارزیابی های 
مستقلی از روند پیشرفت کاری را بدست نیاورده، 

ساختمان نیمه کارۀ آن پروژه در اواخر سال ٢٠١٧ 
نیز متروک باقی مانده بود. سیگار یک نامۀ تحقیق 

تعقیبی فرستاد که در آن از وزارت خارجه در 
بارۀ پالن هایش پرسیده شده بود.)٢۴٣( مثل سایر 
قضایای قراردادی در افغانستان، اگر منبع تمویل 

– در این مورد شرکت سهامی سرمایه گذاری 
خصوصی در خارج – اجراآت نظارت شدۀ کافی 
در محل میداشت و صورت حساب قراردادی را 
مورد تحقیق و تصدیق قرار میداد، از ضیأع پول 

و خطرات امنیتی که ازناحیۀ ساختمان نیمکاره 
بوجود آمده، شاید جلوگیری بعمل می آمد.

کوتاهی ها در نظارت و ارزیابی، از برنامه 
های مشخص فراتر رفته و سرحد اش به یک 

ساختار کامل اصالحی میرسد. مثالً، پیمان ٢٠١٧ 
افغانستان یک ابتکار تحت رهبری افغانستان 

است که برای نشان دادن تعهد حکومت به آوردن 

اصالحات طراحی شده است.)٢۴۴( این پیمان 
مشتمل بر صد ها معیار هدفی در چهار بخش 

میباشد: امنیت، اقتصاد، حکومتداری، و صلح و 
مصالحه.)٢۴۵( با اینهم، این پیمان “فاقد پیامد” 

بوده، یعنی حکومت افغانستان اگر برآورده ساختن 
اصالحات وعده شده ناکام گردد، چنان معلوم 
میشود که با هیچ عواقب مستقیم مالی مواجه 

نخواهد شد.)٢۴۶( این نکته، پیمان افغانستان را 
بیشتر به یک فهرست اهداف نظری مشابه میسازد 

تا یک تعهد واجب العمل که پول مالیه دهندگان 
امریکایی را حفظ کند. افزون بر این، وزارت 

خارجه میگوید که در قسمت اصالحات غیروابسته 
به امنیت، گزارشدهی خود حکومت افغان، وسیلۀ 

اولیه برای تشخیص پیشرفت حکومت افغانستان در 
نایل آمدن به اهداف پیمان میباشد. سفارت امریکا، 

وقتی ممکن باشد، سعی میکند صحت و سقم این 
پیشرفت را تایید کند.)٢۴٧( هرنوع توافق صلح که 

متضمن کاهش بیشتر در حضور یا فعالیت های 
منسوبین امریکایی باشد، کار نظارت از پیشرفت 
به سوی اهداف پیمان را با دشواری های بیشتری 

مواجه ساخته میتواند.

این مثال ها، و نیز سایر کار های نظارتی سیگار، 
این نکته را برجسته می سازد که کانگرس نیاز 
دارد تا در قسمت نظارت، یک رویکرد “تمام 
حکومت” را اختیار کند که مستلزم یک تالش ِ 

مبتنی بر همکاری میان اردو و ادارات متعدد ملکی 
باشد، زیرا آنچه که سیگار در افغانستان دریافته، 

ممکن عواقب ناگواری در جای دیگری داشته باشد. 
در حالی که ایاالت متحده و سایر امداد کنندگان 

در کار کمک های انکشافی شان در سراسر جهان 
با تهدیدات فزایندۀ امنیتی مواجه اند، یک تمایلی 
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ساحۀ در معرض خطر بلند

وجود دارد که پول های بیشتری به سازمان های 
بین المللی همچو بانک جهانی، ملل متحد، بانک 

انکشاف آسیایی، و ناتو، و نیز صندوق های وجهی 
ای که تحت مدیریت آنها است، انتقال داده شود. 

سیگار آن پالیسی را مورد پرسش قرار نمیدهد، اما 
هشدار میدهد که با انجام چنین کار، کانگرس باید 

بر مؤثریت دیدبانی و حسابگیری از سوی سازمان 
های بین المللی اخذ کننده، پافشاری کند.)٢۴۸(

سواالت برای پالیسی سازان
در صورتی که یک توافق صلح حاصل گردد، 	 

به چه تعداد از منسوبین نظامی و ملکی ایاالت 
متحده، از پول های مساعدت شدۀ بیرون از 

بودجۀ ملی و از طریق بودجۀ ملی، به بهترین 
وجه پاسداری خواهند کرد؟

اگر در نتیجۀ یک معاملۀ توافق شدۀ صلح، 	 
کمک های بیشتر )یا اکثر( ایاالت متحده به 

حکومت افغانستان از طریق بودجۀ ملی داده 
شود، خواه از راه انتقال دادن های دوجانبه 

باشد، خواه از راه خرج شدن از سوی صندوق 
های وجهی چند جانبه، بهترین میکانیزم های 

نظارتی برای اینکه ضیاع، تقلب، و سؤاستفادۀ 
پول های بازسازی ایاالت متحده دشوارتر 

ساخته شود و احتمال تشخیص آن بیشتر گردد، 
چیست؟

آیا ادارات گام های مناسبی را در استفاده از 	 
دیدبانی های جناح سوم، سنجش از راه دور، 

دسترسی فزاینده به اسناد و مقامات افغان، و یا 
سایر وسایل در جهت حفظ سطوح قابل پذیرش 
نظارت برداشته اند، و آیا آنها محدودیت های 
این شیوه های کاری را به کانگرس گزارش 

داده اند؟ پس از یک توافق احتمالی صلح، یک 
کاهش احتمالی پرسونل نظامی و ملکی ایاالت 

متحده، بر پالن های نظارت ادارات چه تأثیری 
خواهد داشت؟

کانگرس و ادارات اجرائیۀ ایاالت متحدۀ 	 
امریکا چگونه میتوانند نظارت شان را، در 

عوض متمرکز ساختن بر تدابیر سادۀ فعالیت یا 
محصوالت، بر نتایج برنامۀ بازسازی متمرکز 
سازند؟ پس از یک توافق احتمالی صلح، یک 
کاهش ممکنۀ منسوبین نظامی و ملکی ایاالت 

متحده چگونه این را متأثر خواهد ساخت؟
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سیگار در حال تفتیش آشپزخانه ها یا تاسیسات مطبخ مرکز تعلیمی نظامی کابل. )عکس از سیگار( 
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کبوتران در حال پرواز در یک مسجد شهر مزار شریف. )عکس از ملل متحد(
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در حالی که یک اجالس جدید کانگرس گشایش می 
یابد، تنظیمات کاری سیگار و مفهوم لست خطرات 

بلند ٢٠١٩ تغییر یافته است. تماس های مکرر 
میان ایاالت متحده، طالبان، و سایر جناح ها )گرچه 

حکومت افغانستان هنوز در آن دخیل نیست(، این 
احتمال را به وجود آورده است که یک گفتگوی بین 

االفغانی میتواند منتج به یک موافقۀ صلح شود.

همانند دو تای قبلی آن، این نسخۀ سال ٢٠١٩ 
سیگار راجع به لست خطرات بلند، روی ساحات 

حیاتی در تالش ١٧ساله در جهت بازسازی 
افغانستان متمرکز است که این ساحات نیازمند 
توجه دقیق و در برخی موارد، نیازمند اقدامات 

اصالح گرانه از سوی اداره های اجرا کننده، 
جامعۀ نظارت کننده، و کانگرس می باشند. این 

نسخۀ گزارش، یک بعد دیگری را بر آن ارزیابی 
افزوده است: چشم اندازی که یک معاملۀ صلح 

خواهد توانست برخی از خطرات موجوده را 
کاهش یا افزایش داده و یا حتی خطرات جدیدی را 

به اهداِف در حال وصول در برنامه های بازسازی 
به میان بیاورد، به ویژه به هدف کلیدی ایاالت 

متحده در حاصل کردن اطمینان از اینکه افغانستان 
دیگر مثل سال ٢٠٠١، به صفت یک پناهگاه امن 

دهشت افگنان بین المللی به کار نرود.

هیچ کس انکار نمیکند که پس از چهل سال جنگ، 
صلح برای مردم افغانستان که رنج طوالنی مدت 

کشیده است، یک عطیه خواهد بود. و در این 
زمان، هیچ کس نمیداند که شرایط خاص یک 

معاملۀ قابل پذیرش صلح چه گونه خواهد بود. اما 
طوری که بخش های موضوعی این گزارش به 

تصویر می کشد، حتی یک توافق وسیعاً دلخواه نیز 
ممکن خطراتی را به بازسازی افغانستان متوجه 

بسازد.

اگر خروج منسوبین عملیاتی و نظارتی ایاالت 
متحده به پیمانۀ وسیع اتفاق بیافتد، پاسداری از 

پول های مالیه دهندگان امریکایی و دست آورد 
اهداف بازسازی میتواند زیانمند شوند. در صورتی 

که به فساد اداری فراگیر به قدر کافی رسیدگی 
نشود، مؤثریت برنامه ها، مشروعیت شناخته 

شدۀ دولت افغانستان، و ارادۀ امداد کنندگان برای 
ادامۀ مساعدت شان، تماماً میتواند زیان ببیند. اگر 

رشد اقتصادی توقف یابد، گنجانیدن متقاضیان 
جدید در نیروی کار، به شمول پناهندگان عودت 
کننده و جنگجویان پیشین حکومتی و شورشیان، 

میتواند یک کار خطیری ثابت گردد. اگر به حقوق 
و پیشرفت زنان احترام صورت نگیرد، و اگر 

حاکمیت قانون تأمین نشود، حکومتداری منصفانه 
و موثر ممکن ناکام گردد. و اگر انتظامات جدید 
امنیتی برای خدمات عادالنه و موثر پولیس، که 

آمادۀ سرکوب هر نوع تبارز مجدد دهشت افگنی 

نتیجه گیری: روز بعدی
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باشد، مساعدت الزم را مهیا نسازد، تمام سایر 
جوانب بازسازی در نهایت ناکام شده میتوانند.

با پیشرفت مباحثات، اعضای کانگرس ایاالت 
متحده و اداره های اجرائیوی این کشور، باید 

“روز بعدی” یا فردای یک توافق صلح را مورد 
غور بگیرند، و مواظب برداشت های آزمایش 

ناشده، جزییاِت از نظر افتاده، پیامد های ناخواسته، 
اجندا های پنهانی، و سایر مسایلی باشند که بتواند 
یک معاملۀ صلح قابل آرزو را به یک نوع دیگر 

منازعه مبدل کرده بتواند. یک فرصت وجود دارد. 
این که این فرصت چگونه استقبال میشود، چگونه 
شکل داده میشود، و چگونه پرورش داده میشود، 
تعیین خواهد کرد که آیا افغانستان از چندین دهه 
جنگ دیگری که ممکن باز هم به خطری برای 

جامعۀ جهانی مبدل خواهد شد، اجتناب خواهد کرد 
یا خیر.
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١/٣٠/٢٠١٩، ص. ۴۵. تحلیل از سیگار.

تحلیل سیگار از گزارش بروز شدۀ وزارت دفاع در مورد   .١٠
هزینۀ جنگ تا سپتمبر ٣٠، ٢٠١۸، خدمات دفاعی، مالی 
و حسابداری؛ و دیتای گزارش شده از سوی اداره بودجه 
و تعهد مالی پول های غیرمربوط به وزارت دفاع که در 

ضمیمۀ ب گزارش ربع وار سیگار برای کانگرس ایاالت 
متحده بیان شده است، ١٠/٣٠/٢٠١۸.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١١
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ٢٢۴.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١٢
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ٢٢۵.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١٣
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ٧٩.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۴
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ٢٢۴.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۵
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ٢٢۵. تحلیل از سیگار.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۶
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١٣۵.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١٧
١/٣٠/٢٠١٩، ص.٢١۸. تحلیل از سیگار.

صندوق بین المللی پول، گزارش کشور وار شماره   .١۸
٣۵٩/١۸، ١٢/٢٠١۸، ص. ٢۵. تحلیل از سیگار.

وزارت دفاع، توسعه ثبات و امنیت در افغانستان،   .١٩
١٢/٢٠١۸، ص. ١٠٩.

وزارت دفاع، بودجه وزارت دفاع، توجیه برای عملیات   .٢٠
احتمالی برون مرزی برای سال مالی ٢٠١٩، صندوق 

وجهی نیرو های امنیتی افغانستان، ٢/٢٠١۸، ص. ١١۸؛ 
سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، 

١/٣٠/٢٠١٩، ص. ٢١٩؛ صندوق بین المللی وجهی 
 گزارش کشور وار شماره ٣۵٩/١۸، ١٢/٢٠١۸،

 ص. ٢۵.

وزارت دفاع، توسعه ثبات و امنیت در افغانستان،   .٢١
١٢/٢٠١۸، ص. ١ و ٧.

“کنفرانس جینیوا راجع به افغانستان: اعالمیۀ مشترک”،   .٢٢
١١/٢۸/٢٠١۸، ص. ١، ۵ـ۶.

کمیته خدمات نظامی سنا، “مجلس استماعیه راجع به   .٢٣
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده”، ٢/۵/٢٠١٩، ص. ١٢.

شین سمیت، “دیگر سالهای ٩٢ نه: آموزه ها برای   .٢۴
پالیسی امریکا در قبال افغانستان از حاالت پس از خروج 

قوای شوروی و رژیم نجیب هللا که شوروی ها پشت 
سر گذاشت”، پژوهشگر قوای هوایی، پوهنتون هوایی، 

٣/٢٠١٣، ص. ۴ و ٩.

سیگار، تالش های افغانستان در راه مبارزه علیه فساد   .٢۵
اداری: حکومت افغانستان به عملی ساختن یک استراتیژی 

مبارزه علیه فساد اداری آغاز کرده، اما مشکالت 
بزرگی هنوز مانده که به آن باید رسیدگی شود، گزارش 

.۵/٢٠١۸ ،SIGAR-AR-51

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢۶
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١٣١ – ١٣٠.

این سازمان نسخه هایی از فهرست شاخص های فساد   .٢٧
اداری اش را، که در ١٩٩۵ آغاز یافته، آنالین در این 

 ویب سایت به نشر رسانیده: 
http://www.transparency.org/research/cpi/

overview

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .٢۸
١٢/٢٠١۸، ص. ۸-٩.

ادارۀ خدمات مالی و محاسبات وزارت دفاع امریکا،   .٢٩
“AR)M(1002 وضعیت تخصیص از سوی برنامۀ 
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سال مالی و حسابات فرعی دسمبر ٢٠١۸،” اصالح شده 
١/١٧/٢٠١۸؛ ادارۀ خدمات مالی و محاسبات وزارت 
دفاع امریکا، “AR)M(1002 وضعیت تخصیص از 

سوی برنامۀ سال مالی و حسابات فرعی سپتمبر ٢٠١۶،” 
٩/٢١/٢٠١۶. مراجعه کنید به ضمیمۀ ب در گزارش ربع 

وار سیگار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩

حمایت قاطع، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .٣٠
١٢/٢٠/٢٠١۸؛ سیگار، تحلیل دیتای تهیه شده از سوی 

حمایت قاطع، ٢/٢٠١٩.

وزارت خارجه، “سفر زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص برای   .٣١
مصالحۀ افغانستان، به افغانستان، پاکستان، امارات متحده 

عربی، قطر، و عربستان سعودی،” ١٠/٣/٢٠١۸.

جنرال جوزف اِل ووتل، گواهی در پیشگاه کمیتۀ خدمات   .٣٢
نظامی سنا، “چالش های امنیت ملی و فعالیت های نظامی 

امریکا در گسترۀ شرق میانه و افریقا،” ٣/٧/٢٠١٩.

سیگار، فشردۀ گزارش، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و   .٣٣
دفاعی افغانستان: درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در 

.i ،افغانستان، ٩/٢٠١٧

ادارۀ خدمات مالی و محاسبات وزارت دفاع امریکا،   .٣۴
“AR)M(1002 وضعیت تخصیص از سوی برنامۀ 

سال مالی و حسابات فرعی دسمبر ٢٠١۸،” اصالح شده 
١/١٧/٢٠١۸؛ ادارۀ خدمات مالی و محاسبات وزارت 
دفاع امریکا، “AR)M(1002 وضعیت تخصیص از 

سوی برنامۀ سال مالی و حسابات فرعی سپتمبر ٢٠١۶،” 
٩/٢١/٢٠١۶. مراجعه کنید به ضمیمۀ ب در گزارش ربع 

وار سیگار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .٣۵
١٢/٢٠١۸، ص. ١١.

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .٣۶
١٢/٢٠١۸، ص. ١ و ٧.

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .٣٧
١٢/٢٠١۸، ص. ١-٣.

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .٣۸
١٢/٢٠١۸، ص. ٣؛ ناتو، “ماموریت حمایت قاطع: نکات 
و ارقام کلیدی،” ١٢/٢٠١۸، ص. ٢؛ مسئول امور پالیسی 

وزارت دفاع امریکا، پاسخ به درخواست دیتا از سوی 
سیگار، ١٢/٢٧/٢٠١۶.

 ، CSTC-A قوماندانی مشترک انتقال امنیت – افغانستان  .٣٩
پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢٠/٢٠١۸؛ 
سیگار، تحلیل دیتای تهیه شده از سوی قوماندانی مشترک 

انتقال امنیت – افغانستان ، ١/٢٠١٩.

قوماندانی مشترک انتقال امنیت – افغانستان، پاسخ به   .۴٠
درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢٠/٢٠١۸ و پاسخ 

به تدقیق سیگار، ١٠/٩/٢٠١۶؛ سیگار، تحلیل دیتای تهیه 
شده از سوی قوماندانی مشترک انتقال امنیت – افغانستان 

.٣/٢٠١٩

قوماندانی مشترک انتقال امنیت – افغانستان، پاسخ به   .۴١
درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢٠/٢٠١۸ و پاسخ 

به تدقیق سیگار، ١٠/٩/٢٠١۶؛ سیگار، تحلیل دیتای تهیه 
شده از سوی قوماندانی مشترک انتقال امنیت – افغانستان، 

.٣/٢٠١٩

حمایت قاطع، پاسخ به تدقیق سیگار، ١٠/١١/٢٠١۸ و   .۴٢
پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢٠/٢٠١۸؛ 

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان، 
١٢/٢٠١۸، ص. ۶٩.

دفتر رئیس جمهور دولت جمهوری اسالمی افغانستان،   .۴٣
“گفت و شنود فرید زکریا، نطاق سی ان ان، با رئیس 

جمهور محمد اشرف غنی در جریان نشست ساالنۀ فوَرم 
اقتصادی جهان )٢٠١٩( در شهر داووس، سویس،” 

.١/٢۵/٢٠١٩

حمایت قاطع، پاسخ به تدقیق سیگار، ١٠/١١/٢٠١۸.  .۴۴

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۴۵
١٢/٢٠١۸، ص. ٧؛ قوماندانی مشترک انتقال امنیت 

– افغانستان، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار، 
.٩/٢٠/٢٠١۸

مسئول امور پالیسی وزارت دفاع امریکا، پاسخ به تدقیق   .۴۶
سیگار، ٧/١۴/٢٠١٧؛ سیگار، گزارش ربع وار به 

کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٧، ص. ١٠٠.

مسئول امور پالیسی وزارت دفاع امریکا، پاسخ به تدقیق   .۴٧
سیگار، ٧/١۴/٢٠١٧؛ سیگار، گزارش ربع وار به 

کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٧، ص. ١٠٠.

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۴۸
١٢/٢٠١۸، ص. ۴۸.

قوماندانی مشترک انتقال امنیت – افغانستان، پاسخ به تدقیق   .۴٩
سیگار، ٢٠١٩/١/١۴.

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۵٠
١٢/٢٠١۸، ص. ۵٢، ۶۴-۶٣.

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۵١
١٢/٢٠١۸، ص. ۶۵-۶۴، ٩۴-٩۵.

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۵٢
١٢/٢٠١۸، ص. ۶٣ – ۶٢، ٩٣.
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وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۵٣
١٢/٢٠١۸، ص. ۶٢.

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۵۴
١٢/٢٠١۸، ص. ٩؛ ملل متحد، گزارش سرمنشی، 

وضعیت در افغانستان و پیامد های ناگوار آن برای صلح و 
امنیت بین المللی، ٣/٧/٢٠١۶.

ملل متحد، گزارش ساالنۀ تحفظ افراد ملکی در منازعات   .۵۵
مسلحانه – ٢٠١۸، ٢/٢٠١٩، ص. ۶٠؛ ملل متحد، 

گزارش سرمنشی، وضعیت در افغانستان و پیامد های 
ناگوار آن برای صلح و امنیت بین المللی، ٣/٧/٢٠١۶.

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۵۶
١٢/٢٠١۸، ص. ١ و ٧.

ملل متحد، گزارش سرمنشی، وضعیت در افغانستان و   .۵٧
پیامد های ناگوار آن برای صلح و امنیت بین المللی، 

٩/١٠/٢٠١۸، ص. ۶.

حمایت قاطع، “نیرو های امریکایی در افغانستان بر رهبر   .۵۸
گروه دولت اسالمی یا داعش حمله میکند؛ بر این شبکۀ 

دهشت افگن فشار را نگهمیدارد،” ٩/٠٢/٢٠١۸؛ یوناما، 
گزارش ساالنۀ تحفظ افراد ملکی در منازعات مسلح 

٢٠١۸، ٢/٢٠١٩، ص. ٢٠-٢١؛ یوناما، گزارش ساالنۀ 
تحفظ افراد ملکی در منازعات مسلح ٢٠١٧، ٢/٢٠١۸، 

ص. ٣۸ – ٣٧؛ تحلیل دیتای یوناما، ٣/٢٠١٩.

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .۵٩
١٢/٢٠١۸، ص. ١.

حمایت قاطع، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .۶٠
١٢/٢٠/٢٠١۸؛ سیگار، تحلیل دیتای تهیه شده از سوی 

حمایت قاطع، ٢/٢٠١٩.

نیویارک تایمز، “طالبان بیش از ٢٠٠ دفاع کنندۀ افغان را   .۶١
در ۴ جبهه کشتند: یک فاجعه،” ۸/١٢/٢٠١۸؛ وزارت 

دفاع، “کنفرانس مطبوعاتی وزارت دفاع از سوی جنرال 
نیکولسن از طریق تیلی کنفرانس از کابل، افغانستان،” 

.۸/٢٢/٢٠١۸

وزارت دفاع، “ کنفرانس مطبوعاتی وزارت دفاع از   .۶٢
سوی جنرال نیکولسن از طریق تیلی کنفرانس از کابل، 

افغانستان،” ٢٠١٧/١١/٢۸.

پاسخ وزارت دفاع به تدقیق سیگار، ٢٠١٩/١/١۵.  .۶٣

پاسخ وزارت دفاع به تدقیق سیگار، ٢٠١٩/١/١۵.  .۶۴

سیگار، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان:   .۶۵
درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 

٩/٢٠١٧، viii – ix ، ص. ١٢٢-١٢٣.

سیگار، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان:   .۶۶
 درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 
.viii – xix ،٩/٢٠١٧ ،SIGAR 17-62-LL

سیگار، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان:   .۶٧
 درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان،
.viii – xix ،٩/٢٠١٧ ،SIGAR 17-62-LL

وزارت دفاع، توجیه برای عملیات احتمالی برون مرزی   .۶۸
برای سال مالی ٢٠١٩، صندوق وجهی نیرو های امنیتی 

افغانستان، ص. ۴۸، ١١٧ – ١١۸؛ سیگار، گزارش 
ربع وار برای کانگرس ایاالت متحده، ١/٢٠١٩، ص. 
۵٢-٩۶؛ تحلیل سیگار از دیتای تهیه شده اداره ایاالت 

متحده برای انکشاف بین المللی در بارۀ سیستم معلوماتی 
مدیریت غذایی اردو، صادر شده ١/١٢/٢٠١٩.

۶٩.  وزارت دفاع، توجیه برای عملیات احتمالی برون مرزی 
برای سال مالی ٢٠١٩، صندوق وجهی نیرو های امنیتی 
افغانستان، ص. ۴۸، ١١٧ – ١١۸؛ سیگار، گزارش ربع 

وار برای کانگرس ایاالت متحده، ١/٢٠١٩، ص. ۵٢.

سیگار، گزارش ربع وار برای کانگرس ایاالت متحده،   .٧٠
١/٢٠١٩، ص. ۶۸.

سیگار، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان:   .٧١
 درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان،

SIGAR 17-62-LL، ٩/٢٠١٧، ix، ص. ١۶٩.

سیگار، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان:   .٧٢
 درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان،
.viii – xix ،٩/٢٠١٧ ،SIGAR 17-62-LL

سیگار، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان:   .٧٣
 درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان،
.viii – xix ،٩/٢٠١٧ ،SIGAR 17-62-LL

سیگار، تجاوز جنسی بر اطفال در افغانستان: تطبیق قوانین   .٧۴
لیهی و گزارش های تجاوز از سوی قوای امنیتی افغان، 

SIGAR 17-47-IPc، ۶/٢٠١٧؛ آموزشدهی در ایاالت 
متحده برای منسوبین امنیتی افغانستان: افراد تحت آموزش 
که بدون رخصت گرفتن غایب میشوند، آمادگی و روحیات 

را ضربه زده، و شاید خطرات امنیتی را ایجاد کنند، 
SIGAR 18-03-SP، ١٠/٢٠١٧؛ ادعا های مربوط 
به عملیات های قول اردوی انجنیران ایاالت متحده و 

قرارداد حفظ و مراقبت برای تاسیسات قوای امنیتی افغان، 
SIGAR-18-12-SP، ١١/٢٠١٧؛ قوای ملی امنیتی و 

دفاعی افغانستان: وزارت دفاع امریکا حساب کامل زیربنا 
های تمویل شده از سوی ایاالت متحده که به حکومت 

 افغانستان سپرده شده، را داده نمیتواند، 
SIGAR 18-29-AR، ٢/٢٠١۸؛ مدیریت و نظارت 
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مواد سوخت در افغانستان: وزارت دفاع ایاالت متحده 
جهت بهبود حسابدهی، گامهایی را بر میدارد، اما به 

 اقدامات اضافی ضرورت دیده میشود، 
SIGAR 18-41-IP، ۴/٢٠١۸، مقر منسوبین اناث 

پولیس ملی افغان در وزارت امور داخله: ساختمان به طور 
عموم با شرایط مطابقت داشته، اما در مورد استفاده و حفظ 

 و مراقبت آن نگرانی ها باقی مانده است، 
SIGAR 19-04-IP، ١٠/٢٠١۸؛ قوای ملی امنیتی و 

دفاعی افغانستان: وزارت دفاع امریکا فاقد دیتا یا اطالعات 
راجع به اجراأت بوده تا از آن برای ارزیابی، دیدبانی، و 

بررسی مشاورین موظف در وزارت خانه های دفاع و 
.١٠/٢٠١۸ ،SIGAR 19-03-AR ،داخله کار گیرد

وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در افغانستان،   .٧۵
١٢/٢٠١۸، ص. ۴٢؛ ِد اتالنتیک، “مرِد ما در کندهار،” 

١١/٢٠١١؛ پاوله برادویل، همه دخیل: تعلیم دیوید 
پتریوس، )نیویارک: بنگاه انتشارات پنگوین، ٢٠١٢(، 

فصل ۴.

پروژۀ دیتای موقعیت و رویداد های منازعۀ مسلحانه   .٧۶
)ACLED(، مجموعه دیتای جنوب آسیا از ٢٠١۶ 

تا کنون، ١/٣١/٢٠١٩ – ١/١/٢٠١٧، به تاریخ 
٢/١٣/٢٠١٩ از انترنت بدست آمده که در لینک ذیل قابل 

https://www.acleddata.com :دسترس است

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٧٧
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ٩٧ – ٩۶؛ سیگار، لیست خطرات 

بلند، ١/٣٠/٢٠١٧، ص. ١١٠.

سیگار، لیست خطرات بلند، ١/٣٠/٢٠١٧، ص. ١٧.  .٧۸

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٧٩
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ۸٢ – ۸١.

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .۸٠
١٢/٢٠١۸، ص. ۴٢ – ۴١؛ پروژۀ دیتای موقعیت و 

رویداد های منازعۀ مسلحانه، مجموعه دیتای جنوب آسیا 
از ٢٠١۶ تا کنون، ١/٣١/٢٠١٩ – ١/١/٢٠١٧، به تاریخ 
٢/١٣/٢٠١٩ از انترنت بدست آمده که در لینک ذیل قابل 

https://www.acleddata.com :دسترس است 
 ،SIGAR 17-25-HRL ،سیگار، لیست خطرات بلند

١/٢٠١٧، ص. ١٧؛ سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس 
ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩، ص.١١٠؛ سیگار، گزارش 
ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩، ص. 

۸٢ – ۸١، ٩٧ – ٩۶؛ تحلیل سیگار ٢/٢٠١٩.

سیگار، احیای مجدد قوای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان:   .۸١
 درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 

SIGAR 17-62-LL، ٩/٢٠١٧؛ سیگار، گزارش ربع 
وار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٧؛ ستارز ایند 

سترایپس، “ماموریت پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان 
روبه اختتام است؛ نیرو های پولیس، نسبت به وظایف 

پولیسی، بیشتر مشغول جنگ اند،” ١٢/٢٩/٢٠١۶.

ِد اتالنتیک، “مرِد ما در کندهار،” ١١/٢٠١١؛ ادارۀ   .۸٢
 ،UNODC مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحده

صنعت مواد مخدر افغانستان: ساختار، عملکرد، تحرکات، 
و پیامد های ناگوار پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر، 

١١/٢٠٠۶، ص. ١٠٢.

سیگار، فساد اداری در منازعه: درس های از تجربۀ   .۸٣
ایاالت متحده در افغانستان، ٩/٢٠١۶.

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .۸۴
۶/٢٠١۸، ص. ٣۸.

“کنفرانس جینیوا راجع به افغانستان: اعالمیۀ مشترک،”   .۸۵
١١/٢۸/٢٠١۸، ص. ١.

یوناما، ویدیوی بیانات پایانی سفیر جان آر بس در بحث   .۸۶
حاشیوی کنفرانس ملل متحد در جینیوا راجع به سکتور 

خصوصی، ١١/٢٧/٢٠١۸، مرور شده توسط کارمندان 
 سیگار )متن آن نشر نشده(،

http://webtv.un.org/meetings-events/watch/
private-sector-geneva-conference-on- 

afghanistan/5972108663001/?term=

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .۸٧
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١٣١ – ١٣٠.

ملل متحد، وضعیت در افغانستان و پیامد های ناگوار   .۸۸
آن برای صلح و امنیت بین المللی، گزارش سرمنشی، 

۶/۶/٢٠١۸، ص. ١٠.

سیگار، تالش های افغانستان در راستای مبارزه علیه   .۸٩
فساد اداری: حکومت افغان تطبیق یک استراتیژی مبارزه 

علیه فساد اداری را آغاز کرده، اما هنوز هم مشکالت 
چشمگیری وجود دارند که باید به آن رسیدگی شود، 

.ii ،۵/٣١/٢٠١۸ ،SIGAR 18-51-AR

سیگار، تالش های افغانستان در راستای مبارزه علیه   .٩٠
فساد اداری: حکومت افغان تطبیق یک استراتیژی مبارزه 

علیه فساد اداری را آغاز کرده، اما هنوز هم مشکالت 
چشمگیری وجود دارند که باید به آن رسیدگی شود، 

.ii ،۵/٣١/٢٠١۸ ،SIGAR 18-51-AR

دفتر ریاست جمهوری، “متن بیانیۀ افتتاحیۀ رئیس جمهور   .٩١
محمد اشرف غنی در نشست +G7 که به سطح وزرا دایر 

شده بود،” ٢٠١۶/٣/٢۴.

سیگار، تالش های افغانستان در راستای مبارزه علیه   .٩٢
فساد اداری: حکومت افغان تطبیق یک استراتیژی مبارزه 
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علیه فساد اداری را آغاز کرده، اما هنوز هم مشکالت 
چشمگیری وجود دارند که باید به آن رسیدگی شود، 

.ii ،۵/٣١/٢٠١۸ ،SIGAR 18-51-AR

ملل متحد/دولت جمهوری اسالمی افغانستان، “یادداشت   .٩٣
مفاهیم کلی نشست حاشیوی کنفرانس ژنیو در مورد مبارزه 
علیه فساد اداری،” ١١/٢۸/٢٠١۸، ص. ٣ – ١؛ سیگار، 

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩، 
ص. ١٣١.

وزارت خارجه، “کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه،”   .٩۴
۸/٢۴/٢٠١٧؛ دفتر ریاست جمهوری، “خبرنامۀ مشترک 
افغانستان و ایاالت متحده راجع به نشست کمیتۀ اجرائیوی 

پیمان دوجانبه،” ۸/٢٣/٢٠١٧؛ وزارت خارجه، بخش 
آسیا و جنوب آسیا، پاسخ به تدقیق سیگار، ١٠/١٢/٢٠١٧؛ 

وزارت خارجه، بخش آسیا و جنوب آسیا، پاسخ به 
درخواست دیتا از سوی سیگار، ١/١٠/٢٠١٩؛ سیگار، 

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩، 
ص. ١٣١.

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩،   .٩۵
ص. ١٣٢.

وزارت عدلیه، توافق بین دفتر معاون لوی سارنوال – و   .٩۶
ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون )٣٠ دسمبر 
٢٠١۶( تعدیل اول گزارش ربع وار راجع به پیشرفت در 
زمینه های مبارزه با فساد اداری، جرایم سنگین، مبارزه 

علیه مواد مخدر، و برنامۀ تحقیق و پیگرد امنیت ملی، 
ربع چهارم، سال مالی ٢٠١۸ )جوالی ٢٠١۸ – سپتمبر 

٢٠١۸(، ١/١۶/٢٠١٩، ص. ١٣.

 CSTC-A قوماندانی مشترک انتقال امنیت – افغانستان  .٩٧
موظف شده که به نهاد های امنیتی افغان آموزش، مشوره 
و کمک فراهم کند. سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس 

ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١٣۴.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٩۸
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١٣۵.

وزارت خارجه، بخش آسیا و جنوب آسیا، پاسخ به   .٩٩
درخواست دیتا از سوی سیگار، ١/١٠/٢٠١٩؛ وزارت 

عدلیه، توافق بین دفتر معاون لوی سارنوال – و ادارۀ مواد 
مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون )٣٠( )INL دسمبر 

٢٠١۶( تعدیل اول گزارش ربع وار راجع به پیشرفت در 
زمینه های مبارزه با فساد اداری، جرایم سنگین، مبارزه 

علیه مواد مخدر، و برنامۀ تحقیق و پیگرد امنیت ملی، 
ربع چهارم، سال مالی ٢٠١۸ )جوالی ٢٠١۸ – سپتمبر 

٢٠١۸(، ١/١۶/٢٠١٩، ص. ١٣.

وزارت خارجه، استراتیژی یک پارچه برای هر کشور:   .١٠٠
افغانستان، ٩/٢٧/٢٠١۸، ص. ٣ – ٢.

صندوق بین المللی پولIMF ، مرور چهارم تحت   .١٠١
انتظامات تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای تغییر معیار 
اجراأت و درخواست برای تمدید و بازپرداخت انتظامات، 

١١/٢٠/٢٠١۸، ص. ۸.

اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، استراتیژی   .١٠٢
همکاری در عرصۀ پیشرفت کشور در سال های مالی 

٢٠٢٣ – ٢٠١٩، ١١/٢٧/٢٠١۸، ص. ١۵؛ بیلد، اشرف 
غنی افغانستان: “تصور غلطی وجود دارد که گویا سرک 

های آلمان با طال فرش است.” ٢٠١۸/۶/٩.

بانک انکشاف آسیایي، گزارش فشردۀ رئیس از مجلس   .١٠٣
بورد رؤسا، “استراتیژی مشارکت در سطح کشور، 
افغانستان، ٢٠١٧-٢٠٢١ – حاصل کردن انکشاف 

جامع در یک وضعیت شکنند و متاثر از جنگ،” 
 ،USIP ١٠/٣١/٢٠١٧؛ انستیتیوت صلح ایاالت متحده یا

پالیسی اقتصادی، نهاد ها، و اجتماع افغانستان از ٢٠٠١ به 
بعد، ١٠/٢٠١۵، ص. ۶.

صندوق بین المللی پو ، مرور چهارم تحت انتظامات   .١٠۴
تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای تغییر معیار اجراأت 

و درخواست برای تمدید و بازپرداخت انتظامات، 
١١/٢٠/٢٠١۸، ص. ٢۴؛ اداره ایاالت متحده برای 

انکشاف بین المللی، “انکشاف اقتصادی – افغانستان،” 
 .٩/٢٠١۸ 

https://www.usaid.gov/afghanistan/ 
economic-growth 

برگرفته شده به تاریخ ٩/١۴/٢٠١۸؛ حکومت افغانستان، 
درک خودکفائی: تعهدات برای اصالحات و مشارکت 

جدید، ١٢/٢٠١۴، ص. ۴.

سیگار، انکشاف و رشد اقتصادی سکتور خصوصی –   .١٠۵ 
درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 

.viii ،۴/٢٠١۸

سیگار، انکشاف و رشد اقتصادی سکتور خصوصی –   .١٠۶ 
درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 

٢٠١۸/viii-ix ،۴؛ سیگار، فساد اداری در جنگ: درس 
 هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، ٧/٢٠١۶، 

ص. ٧۵.

انستیتیوت صلح امریکا، برای احیای اقتصاد افغانستان   .١٠٧
چه کاری شده میتواند؟ ٢/٢٠١۶، ص. ٣ و ۸؛ سیگار، 

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١٩، 
ص. ١۴٩، ١۵٣.
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سیگار، انکشاف و رشد اقتصادی سکتور خصوصی –   .١٠۸ 
درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 

.viii ،۴/٢٠١۸

وزارت خارجه، استراتیژی واحد کشوری: افغانستان،   .١٠٩
٩/٢٧/٢٠١۸، ص. ٧.

اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، استراتیژی   .١١٠
همکاری در عرصۀ پیشرفت کشور در سال های مالی 

٢٠٢٣ – ٢٠١٩، ١١/٢٧/٢٠١۸، ص. ١١ - ١٠؛ اداره 
ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، استراتیژی ها در 

سطح کشور،” ٢/٢٢/٢٠١۸.

اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، استراتیژی   .١١١
همکاری در عرصۀ پیشرفت کشور در سال های مالی 

٢٠٢٣ – ٢٠١٩، ١١/٢٧/٢٠١۸، ص. ٢، ١٣.

انستیتیوت صلح امریکا، برای احیای اقتصاد افغانستان   .١١٢
چه کاری شده میتواند؟ ٢/٢٠١۶، ص. ٣؛ بانک جهانی، 

،n.d. ”،بانک جهانی در افغانستان“ 
/https://www.worldbank.org/en 

 country/afghanistan 
برگرفته شده به تاریخ ٢٠١۸/٩/١۴.

یوناما، کنفرانس جینیوا راجع به افغانستان: اعالمیه   .١١٣
مشترک: حفظ آینده افغانستان: صلح، خودکفایی و اتصال، 

١١/٢۸/٢٠١۸، ص. ٢؛ انستیتیوت صلح امریکا، آیندۀ 
افغانستان را چه گونه میتوان حفظ کرد، ١٢/١٠/٢٠١۸.

اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، استراتیژی   .١١۴
همکاری در عرصۀ پیشرفت کشور در سال های مالی 

٢٠٢٣ – ٢٠١٩، ١١/٢٧/٢٠١۸، ص. ١۵.

بیلد، اشرف غنی افغانستان: “تصور غلطی وجود دارد که   .١١۵
گویا سرک های آلمان با طال فرش است.” ٢٠١۸/۶/٩.

بانک انکشاف آسیایي ADB، گزارش فشردۀ رئیس   .١١۶
از مجلس بورد رؤسا، “استراتیژی مشارکت در سطح 

کشور، افغانستان، ٢٠١٧-٢٠٢١ – حاصل کردن 
انکشاف جامع در یک وضعیت شکنند و متاثر از جنگ،” 

١٠/٣١/٢٠١٧؛ سیگار، انکشاف و رشد اقتصادی 
سکتور خصوصی – درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده 

در افغانستان، ٢٠١۸/ix ،۴؛ بانک جهانی، گزارش تازه 
از وضعیت فقر در افغانستان، پیشرفت در خطر است، 

۵/٢٠١٧، ص. ٧؛ انستیتیوت صلح ایاالت متحده، پالیسی 
اقتصادی، نهاد ها، و اجتماع افغانستان از ٢٠٠١ به بعد، 

١٠/٢٠١۵، ص. ۶.

نتیجه گیری سیگار مبتنی بر تحلیل منابع معلوماتی قابل   .١١٧
دسترس. به گونۀ مثال، مراجعه کنید به گزارش بانک 

جهانی، وضعیت تازۀ انکشاف افغانستان، ۸/٢٠١۸، ص. 

١۵، جائی که پیشبینی کارمندان نشان میدهد در سال های 
آینده اتکای فزاینده بر امداد پولی خارجی نسبت به فیصدی 
ای از عواید داخلی وجود خواهد داشت؛ سیگار، انکشاف 
سکتور خصوصی و رشد اقتصادی: درس هایی از تجربۀ 

 .ix ،۴/٢٠١۸ ،ایاالت متحده در افغانستان

صندوق بین المللی پول ، مرور چهارم تحت انتظامات   .١١۸
تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای تغییر معیار اجراأت 

و درخواست برای تمدید و بازپرداخت انتظامات، 
١١/٢٠/٢٠١۸، ص. ٢۵.

بانک جهانی، گزارش تازه از انکشاف افغانستان،   .١١٩
.i ،۸/٢٠١۸

صندوق بین المللی پول ، مرور چهارم تحت انتظامات   .١٢٠
تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای تغییر معیار اجراأت 

و درخواست برای تمدید و بازپرداخت انتظامات، 
١١/٢٠/٢٠١۸، ص. ۸.

صندوق بین المللی پول ، مرور چهارم تحت انتظامات   .١٢١
تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای تغییر معیار اجراأت 

و درخواست برای تمدید و بازپرداخت انتظامات، 
١١/٢٠/٢٠١۸، ص. ۸.

صندوق بین المللی پول ، مرور چهارم تحت انتظامات   .١٢٢
تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای تغییر معیار اجراأت 

و درخواست برای تمدید و بازپرداخت انتظامات، 
١١/٢٠/٢٠١۸، ص. ۸.

سیگار، انکشاف و رشد اقتصادی سکتور خصوصی   .١٢٣
– درس هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 

۴/٢٠١۸، ص. ١۶۵؛ صندوق بین المللی پول، جمهوری 
 اسالمی افغانستان: 

 Staff Report For the 
2014 Article IV Consultation 

۴/٢٢/٢٠١۴، ص. ٣۸؛ صندوق بین المللی پول ، مرور 
سوم تحت انتظامات تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای 

تغییر معیار اجراأت، ۵/٩/٢٠١۸، ص. ٧؛ بانک جهانی، 
گزارش تازه ای از انکشاف افغانستان، ۸/٢٠١۸، ص. 

١۵؛ سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده، 
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١۴٩.

بانک جهانی: گزارش تازه از انکشاف افغانستان،   .١٢۴
۸/٢٠١۸، ص. ٢.

صندوق بین المللی پول، “کارمندان صندوق بین المللی پول   .١٢۵
ماموریت مرور چهارم ECF برای افغانستان را تکمیل 

میکنند،” شمارۀ خبرنامه ٣۸٢/١۸، ١٠/۵/٢٠١۸؛ بانک 
جهانی، گزارش تازه ای از انکشاف افغانستان، ٢٠١۸/۸.
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بنیاد RAND، پیامد های یک خروج شتابزدۀ ایاالت متحده   .١٢۶
از افغانستان، ١/٢٠١٩، ص. ١٢؛ انستیتیوت بروکینگز، 

افغانستان پس از ماتیس: یک استراتیژی بازنگری شده 
برای تمرکز بر مبارزه با دهشت افگنی و قوای امنیتی 

افغانستان، ١/٢٠١٩، ص. ۵.

وزارت خزاین، “حکومت ایاالت متحده تحریمات را   .١٢٧
به گونۀ کامل بر رژیم ایران دوباره اعمال میکند،” 

١١/۵/٢٠١۸؛ وزارت خارجه، پاسخ به درخواست دیتا از 
سوی سیگار، ٩/٢١/٢٠١۸؛ بانک جهانی، گزارش تازه 
از وضعیت فقر در افغانستان پیشرفت در معرض خطر، 
۵/٢٠١٧، ص. ٧؛ سازمان مهاجرت یا IOM، “برگشت 

افغانهای بدون سند: گزارش هفته وار از وضعیت، ٢ 
نوامبر- ١ دسمبر سال ٢٠١۸،” ١٢/۶/٢٠١۸، ص. ١؛ 

روزنامۀ گاردین، “ما بیچاره ایم: بحران اقتصادی ایرانیان 
عام را ضربه زده است،” ١١/٢۸/٢٠١۸، که این گزارش 
پس از استثنا قرار دادن افغانستان از این تحریمات به نشر 
رسید؛ بانک جهانی، چشم انداز اقتصادی ایران – اکتوبر 

٢٠١۸، ٩/٢٧/٢٠١۸، ص. ٢.

وزارت خارجه، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .١٢۸
١٢/٢٠/٢٠١۸ و ٩/٢١/٢٠١۸.

NSIA، سروی وضعیت زندنگی در افغانستان، ٢٠١٧ –   .١٢٩
٢٠١۶ نکات برجستۀ گزارش، ٣/١۸/٢٠١۸، ص. ٢.

بانک جهانی، گزارش تازه ای از انکشاف افغانستان،   .١٣٠
.i ،/۸/٢٠١۸

تحلیل سیگار از دیتا یا معلومات ارایه شده در گزارش ربع   .١٣١
وار اداره مرکزی احصائیه سال خورشیدی “صادرات بر 

 اساس کشور ها و محصوالت،”
http://cso.gov.af/en/page/economy- 

statistics/6323/quarterly-trade 
و دیتای ساالنۀ اداره مرکزی احصائیه از قرار سال 

 خورشیدی “صادرات بر اساس کشور ها و محصوالت،” 
http://cso.gov.af/en/page/economy-

 statistics/6323/annual-trade 
بر گرفته شده به تاریخ ۵/٣٠/٢٠١۸؛ اداره ایاالت متحده 

برای انکشاف بین المللی، پاسخ به درخواست دیتا از سوی 
سیگار، ٩/١٩/٢٠١۸؛ تحلیل از سیگار.

بانک جهانی، گزارش تازه ای از انکشاف افغانستان،   .١٣٢
٢٠١۸/i ،/۸؛ رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، “صادرات 

افغانستان در طول سال گذشته افزایش یافته است،” 
.١/٢/٢٠١٩

وزارت خارجه، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .١٣٣
.١٢/٢٠/٢٠١۸

انستیتیوت بروکینگز، افغانستان پس از ماتیس: یک   .١٣۴
استراتیژی بازنگری شده برای تمرکز بر مبارزه با دهشت 

افگنی و قوای امنیتی افغانستان، ١/٢٠١٩، ص. ٣؛ بنیاد 
RAND، پیامد های یک خروج شتابزدۀ ایاالت متحده از 

افغانستان، ١/٢٠١٩، ص. ١؛

تمویل تا دسمبر ٣١، ٢٠١۸. اداره سازمان ملل برای   .١٣۵
مبارزه با مواد مخدر و جرایم، گزارش جهانی مواد مخدر 

٢٠٠۶، جلد اول: تحلیل، ص. ۵٧.

اداره سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و   .١٣۶
جرایم، سروی تریاک افغانستان ٢٠١۸: زرع و تولید، 

١١/٢٠١۸، ص. ۵.

GIROA، استراتیژی ملی انکشاف افغانستان ١٣٩١ –   .١٣٧
١٣۸٧ )٢٠١٣ – ٢٠٠۸(، ص. ۴٢.

ساپکو، جان اِف.، “برنامه های آیندۀ ایاالت متحده برای   .١٣٧
مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان،” گواهی در پیشگاه 
کاکس یا گروه فرعی سنا راجع به کنترول بین المللی مواد 

مخدر، در بارۀ برنامه های آیندۀ ایاالت متحده برای مبارزه 
علیه مواد مخدر در افغانستان، ١/١۵/٢٠١۴، ص. ٢.

سیگار، مبارزه علیه مواد مخدر: درس هایی از تجربۀ   .١٣٩
ایاالت متحده در افغانستان، ٢٠١۸/vii, xi ،۶، ص. ٢١.

ادارۀ تحقیق و ارزیابی افغانستان، مرض اعراض؟ اقتصاد   .١۴٠
نوجوان کوکنار افغانستان در ٢٠١٧، ١١/٢٠١٧.

اداره سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم،   .١۴١
سروی تریاک افغانستان ٢٠١٧؛ چالش ها فراروی 
انکشاف پایدار، صلح، و امنیت، ۵/٢٠١۸، ص. ۵.

ویب سایت ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون   .١۴٢
)INL(، کار ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ 

 قانون در سطح هر کشور، نیمه قارۀ غربی، پیرو، 
https://www.state.gov/j/inl/regions/

 westernhemisphere/219177.htm 
برگرفته شده به تاریخ ٢/٢٢/٢٠١٩.

اداره سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم،   .١۴٣
“محصوالت کوکا در کولمبیا به طور بی سابقه در سطح 

بلند، گزارش اداره سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر 
 ،Reuters.com و جرایم درمی یابد،” ٩/١٩/٢٠١۸؛

“ایاالت متحده راجع به زرع کوکا در کولمبیا ‘عمیقاً 
نگران’ است،” ١/٢/٢٠١٩.

ِد دیپلومات، نجیب هللا گالبزوی، دولت استوار به مواد   .١۴۴
 مخدر افغانستان، ٢/١٢/٢٠١۵، 

https://thediplomat.com/2015/02/ 
 the-narco-state-of-afghanistan/ 
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برگرفته شده به تاریخ ٢/٢٢/٢٠١٩؛ مجلۀ نیویارک تایمز، 
توماس شویخ، آیا افغانستان یک دولت استوار به مواد 

 مخدر است؟ ٧/٢٧/٢٠٠۸، 
https://www.nytimes.com/2008/07/27/

 magazine/27AFGHAN-t.html 
 برگرفته شده به تاریخ ٢/٢٢/٢٠١٩؛ 

رولنگ ستون، ماتیو آیکینز، افغانستان: ایجاد یک دولت 
 استوار بر مواد مخدر، ٢٠١۴/۴/١٢، 

https://www.rollingstone.com/politics/
politics-news/afghanistan-the-making- 

 of-a-narco-state-48475/ 
برگرفته شده به تاریخ ٢/٢٢/٢٠١٩.

سیگار، مبارزه علیه مواد مخدر: درس هایی از تجربۀ   .١۴۵
ایاالت متحده در افغانستان، ٢٠١۸/viii ،۶، ص. ٧٩.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۴۶
٧/٣٠/٢٠١۶، ص. ١٢۸؛ سیگار، گزارش ربع وار به 

کانگرس ایاالت متحده، ٧/٣٠/٢٠١٧، ص. ١۸۵؛ وزارت 
عدلیه، توافق بین دفتر معاون لوی سارنوال – و ادارۀ 
مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون )٣٠ دسمبر 

٢٠١۶( تعدیل اول گزارش ربع وار راجع به پیشرفت در 
زمینه های مبارزه با فساد اداری، جرایم سنگین، مبارزه 

علیه مواد مخدر، و برنامۀ تحقیق و پیگرد امنیت ملی، 
ربع چهارم، سال مالی ٢٠١۸ )جوالی ٢٠١۸ – سپتمبر 

٢٠١۸(، ص. ٢٢ – ٢١.

وزارت دفاع )CN(، پاسخ به درخواست دیتا از سوی   .١۴٧
سیگار، ٢٠١٧/٩/٢۶.

اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، پالن   .١۴۸
افغانستان/ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده برای 

استراتیژی انتقال )٢٠١۸ – ٢٠١۵( تعمیل مرور و 
ارزیابی میان دوره ای، ۸/٢٠١٧، ص. ١۸.

وزارت خارجه، ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ   .١۴٩
قانون، گزارش استراتیژی بین المللی کنترول مواد مخدر، 

جلد اول: کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی کنترول شده، 
٣/٢٠١۸، ص. ٧٣.

سیگار، مبارزه علیه مواد مخدر: درس هایی از تجربۀ   .١۵٠
ایاالت متحده در افغانستان، ۶/٢٠١۸، ص. ۸١.

، پالن افغانستان/ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده   .١۵١
برای استراتیژی انتقال )٢٠١۸ – ٢٠١۵( تعمیل مرور و 

ارزیابی میان دوره ای، ۸/٢٠١٧، ص. ٢۶.

وزارت خارجه، ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ   .١۵٢
قانون، گزارش استراتیژی بین المللی کنترول مواد مخدر، 

جلد اول: کنترول مواد مخدر و مواد کیمیاوی کنترول شده، 

٣/٢٠١۸، ص. ٢٠؛ پالن کولمبو، سروی ملی استعمال 
مواد مخدر در افغانستان، ٢٠١۵، ٢٠١۵، ص. ٢، ٧، ۸.

سیگار، نامۀ شماره 123A آگاهی دهندۀ بررسی عنوانی   .١۵٣
وزیر خارجه، سفارت ایاالت متحده در کابل، و ادارۀ 

ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون در وزارت 
خارجه، ٢/٢/٢٠١٧.

وزارت خارجه، ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور   .١۵۴
تنفیذ قانون ، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار، 

۴/١/٢٠١۶، ۶/٢۴/٢٠١۶، و ٣/٢٣/٢٠١۸.

وزارت خارجه، ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور   .١۵۵
تنفیذ قانون، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار، 

.٩/٢١/٢٠١۸

 ،OAG ،اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی  .١۵۶
پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار، ٣/٢٠/٢٠١۸.

اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، پاسخ   .١۵٧
به درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢١/٢٠١٧ و 
٣/٢٠/٢٠١۸؛ اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین 

المللی، درخواست 00069-17-306، ضمیمه J.1 بیانیۀ 
اهداف ارزش دهی زنجیره ای – دام پروری افغانستان، 

.١١/٢٠١٧

وزارت دفاع، قوای ایاالت متحده در افغانستان   .١۵۸
USFOR-A، پاسخ به تدقیق سیگار، ٧/١٣/٢٠١۸؛ 

وزارت دفاع، پاسخ به تدقیق سیگار، ٢٠١۶/٧/١۶.

وزارت دفاع، 9AETF-A، پاسخ به درخواست دیتا از   .١۵٩
سوی سیگار، ۶/٢٢/٢٠١۸؛ وزارت دفاع، پاسخ به تدقیق 
سیگار، ٧/١٣/٢٠١۸؛ وزارت خارجه، ادارۀ مواد مخدر 

بین المللی و امور تنفیذ قانون، پاسخ به درخواست دیتا 
از سوی سیگار، ٩/٢١/٢٠١۸؛ مفتش پیشگام، گزارش 

مفتش پیشگام در دیدبانی عملیات آزادی به کانگرس 
ایاالت متحده، اکتوبر ١، ٢٠١۸ تا دسمبر ٣١، ٢٠١۸، 

٢/٢٠/٢٠١٩، ص. ٢۴.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۶٠
١/٣٠/٢٠١۸، ص. ١٩۵؛ سیگار، مبارزه علیه مواد 

مخدر: درست هایی از تجربۀ ایاالت متحده در افغانستان، 
۶/٢٠١۸، ص. ٧۸ – ٧۶.

وزارت دفاع، 9AETF-A، پاسخ به تدقیق سیگار   .١۶١
.١٠/١١/٢٠١۸

وزارت دفاع )CN(، پاسخ به درخواست دیتا از سوی   .١۶٢
سیگار، ١٢/٢١/٢٠١۸؛ اداره سازمان ملل برای مبارزه 

با مواد مخدر و جرایم، ، سروی تریاک افغانستان ٢٠١۸: 
زرع و تولید، ١١/٢٠١۸، ص. ۵.
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اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، پالن   .١۶٣
افغانستان/ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحده برای 

استراتیژی انتقال )٢٠١۸ – ٢٠١۵( تعمیل مرور و 
ارزیابی میان دوره ای، ۸/٢٠١٧، ص. ١۸

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۶۴
١/٣٠/٢٠١۸، ص. ٢٠٢ – ٢٠١.

ویب سایت وزارت مبارزه با مواد مخدر، “در مورد   .١۶۵
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر”، “ماموریت” برگرفته 

شده به تاریخ ٢/١٢/٢٠١٩؛ Kabul 1TV، آنالین، 
افغانستان، رئیس جمهور غنی دستور ادغام وزارت مبارزه 

علیه مواد مخدر در وزارت امور داخله را صادر کرد، 
.١/٢٧/٢٠١٩

طلوع نیوز، “صالح به خاطر پیوستن به تکت غنی، از   .١۶۶
 مقام سرپرستی وزارت داخله استعفا داد،” ١/١٩/٢٠١٩، 

https://www.tolonews.com/afghanistan/
saleh%C2%A0resigns-acting-

interior-minister%C2%A0-join-
 ghani%E2%80%99s%C2%A0ticket 

برگرفته به تاریخ ٢٠١٩/٢/١۴.

قوای امریکا در افغانستان USFOR-A، پاسخ به   .١۶٧
درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢٠/٢٠١۸.

وزارت دفاع، توسعه امنیت و ثبات در افغانستان،   .١۶۸
۶/٢٠١۸، ص. ٣۸، ١٠٣.

ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون، پاسخ به   .١۶٩
درخواست دیتا از سوی سیگار، ٢٠١٩/١/١۶.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١٧٠
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١۸٩.

دیوید منزفیلد، یک دولت آباد شده بر ریگ: تریاک چگونه   .١٧١
افغانستان را ضربه میزند، )نیویارک، بنگاه نشراتی 

اکسفورد، ٢٠١۶(، ص. ١٣۸ – ١٢١.

االماره، “متن کامل سخنرانی هیئت امارت اسالمی در   .١٧٢
کنفرانس مسکو،” ٢٠١٩/۵/٢.

وزارت عدلیه، توافق بین دفتر معاون لوی سارنوال – و   .١٧٣
ادارۀ مواد مخدر بین المللی و امور تنفیذ قانون )٣٠ دسمبر 
٢٠١۶( تعدیل اول گزارش ربع وار راجع به پیشرفت در 
زمینه های مبارزه با فساد اداری، جرایم سنگین، مبارزه 

علیه مواد مخدر، و برنامۀ تحقیق و پیگرد امنیت ملی، 
ربع چهارم، سال مالی ٢٠١۸ )جوالی ٢٠١۸ – سپتمبر 

٢٠١۸(، ص. ١۵.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١٧۴
١٠/٣٠/٢٠١۶، ص. ٣.

انستیتوت صلح ایاالت متحده، گفتگو های افغانستان: نبود   .١٧۵
زن، نبود صلح، ٣/١/٢٠١٩.

اداره انکشافی سازمان ملل، معلومات تازۀ احصائیوی   .١٧۶
٢٠١۸ از نشانه ها و شاخص های انکشاف بشر، ص. 

 ۴٠؛ اداره انکشافی سازمان ملل،
،n.d. ”،)GII( شاخص نابرابری جنسیتی“ 

http://hdr.undp.org/en/content/ 
gender-inequality-index-gii 

 برگرفته شده به تاریخ ٣/۴/٢٠١٩؛ ِد نشنل انتِرست، 
“زنان افغان اختیاردار سرنوشت خویش اند،” 

.٢/٢٧/٢٠١٩

نیویارک تایمز، “٧٠٠ زن افغان یک پیام دارند: ما را بر   .١٧٧
طالبان مفروشید،” ٢/٢۸/٢٠١٩؛ نیویارک تایمز، “زنان 

افغان در بیم اند که صلح با طالبان شاید به معنی جنگ 
علیه آنان )زنان( باشد،” ١/٢٧/٢٠١٩.

االماره، “متن کامل سخنرانی ایراد شده توسط هیئت   .١٧۸
امارت اسالمی در کنفرانس مسکو،” ٢٠١٩/۵/٢.

االماره، “متن کامل سخنرانی ایراد شده توسط هیئت   .١٧٩
امارت اسالمی در کنفرانس مسکو،” ٢٠١٩/۵/٢.

در پیوند به موجودیت ابهام در سخنرانی طالبان در مسکو   .١۸٠
و چگونگی استقبال آن از سوی زنان افغان، مراجعه کنید 

به: رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، “طالبان افغان با 
حقوق زنان مشکلی ندارند – اما تنها مبتنی بر شرایط خود 

شان،” ٢٠١٩/۶/٢.

نیویارک تایمز، “زنان افغان در بیم اند که صلح با   .١۸١
طالبان شاید به معنی جنگ علیه آنان )زنان( باشد،” 

.١/٢٧/٢٠١٩

CSIS، “اتمام نیرومند: در جستجوی یک خروج مناسب   .١۸٢
از افغانستان،” ٢/٢٠١٩، ص. ١، ۵.

اداره انکشافی سازمان ملل، معلومات تازۀ احصائیوی   .١۸٣
٢٠١۸ از نشانه ها و شاخص های انکشاف بشر، iii، ص. 

.۴٠

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۸۴
١٠/٣/٢٠١۶، ص. ٣؛ تحلیل سیگار از تخمین نفوس 
افغانستان ٢٠١۸-١٩ از سوی اداره ملی احصائیه و 

معلومات جمهوری اسالمی افغانستان، ۶/٢٧/٢٠١۸، ص. 
.١

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۸۵
١٠/٣٠/٢٠١۶، ص. ٣.

اداره انکشافی سازمان ملل، معلومات تازۀ احصائیوی   .١۸۶
٢٠١۸ از نشانه ها و شاخص های انکشاف بشر، ص. ٩۶.
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نیویارک تایمز، “خانه ها ویران شده و زندگی ها پایمال   .١۸٧
شده، افغانان روستائی به طور فوری صلح میخواهند،” 

.٣/۵/٢٠١٩

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١۸۸
١٠/٣٠/٢٠١۶، ص. ٧-٩.

رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، “طالبان افغان با حقوق   .١۸٩
زنان مشکلی ندارند – اما تنها مبتنی بر شرایط خود شان،” 

٢/۶/٢٠١٩؛ نیویارک تایمز، “زنان افغان در بیم اند 
که صلح با طالبان شاید به معنی جنگ علیه آنان )زنان( 

باشد،” ١/٢٧/٢٠١٩.

سیگار، “بحث میز مدور: چگونه باید نگرانی ها و امنیت   .١٩٠
زنان در یک آتش بس، تضمین/حفاظت گردد،” نوار ضبط 

شدۀ بحث، ٢/٢۴/٢٠١٩، ص. ١.

نیویارک تایمز، “زنان افغان در بیم اند که صلح با   .١٩١
طالبان شاید به معنی جنگ علیه آنان )زنان( باشد،” 

.١/٢٧/٢٠١٩

انستیتیوت انکشاف فرامرزی، زندگی تحت حکومت   .١٩٢
خودخواندۀ طالبان، ۶/٢٠١۸، ص. ١۴، ٢٠.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١٩٣
١٠/٣٠/٢٠١۶، ص. ٣؛ افغانستان در مرور: نظارت از 

مخارج ایاالت متحده در افغانستان، در پیشگاه کمیتۀ امنیت 
داخلی و کمیتۀ فرعی امور حکومتی در مورد نظارت 

بر مصارف حکومت فدرال و مدیریت حاالت اضطرار، 
دورۀ ١١۵ کانگرس، ص. ٣ )٩ می ٢٠١۸( )بیانیۀ لوِرل 
ای. میلر، رند کارپوریشن(؛ انستیتیوت صلح ایاالت متحده 
انستیتوت صلح ایاالت متحده، گفتگو های افغانستان: نبود 
زنان، نبود صلح، ٣/١/٢٠١٩؛ شورای روابط خارجی، 

“زنان و دختران در مرحلۀ انتقال یا گذار در افغانستان،” 
۶/٢٠١۴، ص. ۵ – ٣.

قانون تخصیصات تلفیقی، ٢٠١۸، قانون عامه شماره   .١٩۴
١١۵-١۴١؛ قانون تخصیصات وزارت دفاع و کار، 
صحت و خدمات بشری، و معارف، ٢٠١٩ و قانون 
تخصیصات مداوم، ٢٠١٩، قانون عامه شماره ٢۴۵ 

.١١۵ –

حمایت قاطع RS، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .١٩۵
١٢/٢٠/٢٠١٧، ١٠/١٩/٢٠١۸ و ١٢/٢٠/٢٠١۸؛ 

سیگار، تحلیل دیتای تهیه شده از سوی حمایت قاطع، 
.٢/٢٠١٩

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .١٩۶
١٠/٣٠/٢٠١۶، ص. ١٠، ١۴ – ١٣ ؛ حمایت قاطع، پاسخ 

به درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢٠/٢٠١۸.

سیگار، ترویج برابری جنسیتی در برنامه های ملی دارای   .١٩٧
اولویت )پروموت(: الزم است که ادارۀ انکشاف بین المللی 

امریکا دست آورد های این برنامۀ ٢١۶ میلیون دالری 
و قابلیت حکومت افغانستان در پایدار نگهداشتن آنان را 

ارزیابی کند، SIGAR 18-69-AR، ٩/٢٠١۸، ص ١، 
اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین المللی، “ورقۀ حاوی 

نکات حقیقی سکتور جنسیتی،” ٢٠١٩/۶/٣.

سیگار، ترویج برابری جنسیتی در برنامه های ملی دارای   .١٩۸
اولویت )پروموت(: الزم است که ادارۀ انکشاف بین المللی 

امریکا دست آورد های این برنامۀ ٢١۶ میلیون دالری 
و قابلیت حکومت افغانستان در پایدار نگهداشتن آنان را 
ارزیابی کند، SIGAR 18-69-AR، ٩/٢٠١۸، ص ٣.

سیگار، ترویج برابری جنسیتی در برنامه های ملی دارای   .١٩٩
اولویت )پروموت(: الزم است که ادارۀ انکشاف بین المللی 

امریکا دست آورد های این برنامۀ ٢١۶ میلیون دالری 
و قابلیت حکومت افغانستان در پایدار نگهداشتن آنان را 

.٩/٢٠١۸ ،SIGAR 18-69-AR ،ارزیابی کند

سیگار، ترویج برابری جنسیتی در برنامه های ملی دارای   .٢٠٠
اولویت )پروموت(: الزم است که ادارۀ انکشاف بین المللی 

امریکا دست آورد های این برنامۀ ٢١۶ میلیون دالری 
و قابلیت حکومت افغانستان در پایدار نگهداشتن آنان را 

.٩/٢٠١۸ ،SIGAR 18-69-AR ،ارزیابی کند

سیگار، موانع فراروی سهمگیری وسیعتر زنان   .٢٠١
 ،SIGAR 10-01-AR ،در انتخابات افغانستان

١٠/٢۸/٢٠٠٩، و برای رسیدگی به دساتیر کانگرس و 
گزارشدهی راجع به نیازمندی های زنان و دختران افغان، 

 به هماهنگی وسیعتری نیاز است،
.٧/٢٠١٠ ،SIGAR 10-13-AR

سیگار، گواهی در پیشگاه کمیتۀ خدمات نظامی مجلس   .٢٠٢
نمایندگان، کمیتۀ فرعی در مورد نظارت و تحقیقات، 

نظرت بر چالش ها و پیامد های ناگوار آن برای زنان و 
دختران افغان، ١٠/٢٩/٢٠١٣، ص. ۶.

سیگار، زنان افغان: برای تشخیص و سنجش پیشرفت   .٢٠٣
وزارت دفاع، وزارت خارجه، و اداره ایاالت متحده برای 

انکشاف بین المللی، به ارزیابی های جامعی نیاز است، 
 SIGAR 15-24-AR، ١٢/٢٠١۴، نکات برجسته 

)ص. 2 سند پی دی ایف شده(. در ٢٠١۵، یک بررسی 
مالی از برنامۀ ترویج و تحفظ حقوق زنان افغان در 

افغانستان، که متعلق به وزارت خارجه میشد، در جریان 
یک دورۀ سه ساله، بیش از ١ میلیون دالر را در مصارف 

تحت پرسش دریافت. مراجعه کنید به سیگار، برنامۀ 
وزارت خارجه برای ترویج و تحفظ حقوق زنان افغان در 
افغانستان: بررسی مصارف متحمل شده از سوی موسسه 

.١٠/٢٠١۵ ،SIGAR 16-4-FA ،زنان برای زنان افغان
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قانون زنان، صلح، و امنیت ٢٠١٧، قانون عامه شماره   .٢٠۴
۶۸ – ١۵۵، فصل ٣، ٢٠١٧/۶/١٠.

سیگار، ترویج برابری جنسیتی در برنامه های ملی دارای   .٢٠۵
اولویت )پروموت(: الزم است که ادارۀ انکشاف بین المللی 

امریکا دست آورد های این برنامۀ ٢١۶ میلیون دالری 
و قابلیت حکومت افغانستان در پایدار نگهداشتن آنان را 

ارزیابی کند، ٩/٢٠١۸، ص. ٧.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٠۶
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١٧٠.

CSIS، “اتمام نیرومند: در جستجوی یک خروج مناسب   .٢٠٧
از افغانستان،” ٢/٢٠١٩، ص. ١، ۵.

االماره، “متن کامل سخنرانی ایراد شده توسط هیئت   .٢٠۸
امارت اسالمی در کنفرانس مسکو،” ٢٠١٩/۵/٢.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٠٩
١/٣٠/٢٠١۸، ص. ١١٢.

وزارت دفاع، “سواالت پالیسی پیشرفته از بریدجنرال   .٢١٠
کینیت اِف مکینزی جونیر، USMC، نامزد مقام 

فرماندهی، قوماندانی مرکزی ایاالت متحده امریکا،” 
١٢/۴/٢٠١۸، ص. ٩.

اداره انکشافی سازمان ملل، “یادداشت عملی: خلع سالح،   .٢١١
غیرمنسجم ساختن و ادغام مجدد جنگجویان پیشین،” 

٢٠١١، ص. ١١.

ملل متحد، رهنمود عملیاتی در زمینه معیار های همدسته   .٢١٢
در خلع سالح سازی، غیرمنسجم سازی، و مدغم سازی 

مجدد )IDDRS(، ٢٠١۴، ص. ٢۵ – ٢۴.

ملل متحد، رهنمود عملیاتی در زمینه معیار های همدسته   .٢١٣
در خلع سالح سازی، غیرمنسجم سازی، و مدغم سازی 

مجدد، ٢٠١۴، ص. ٢۴؛ جیرمی وینستاین و مکارتن 
همفریز، “از میان برداشت عوامل اثر کننده بر غیرمنسجم 

ساختن و ادغام مجدد،” ورق کاری شماره ۶٩، مرکز 
انکشاف جهانی، سپتمبر ٢٠٠۵، ص. ٣.

دفتر امور خارجه و کامنویلت یا امور مشترک المنافع   .٢١۴
برتانیه، “ادغام مجدد و مصالحه در جنگ: تجربه و درس 

ها،” جوالی ٢٠١۶، ص. ٢.

ملل متحد، رهنمود عملیاتی در زمینه معیار های همدسته   .٢١۵
در خلع سالح سازی، غیرمنسجم سازی، و مدغم سازی 

مجدد، ٢٠١۴، ص. ٣۴ – ٣٣.

ملل متحد، رهنمود عملیاتی در زمینه معیار های همدسته   .٢١۶
در خلع سالح سازی، غیرمنسجم سازی، و مدغم سازی 

 ،٢٠٠۶ ،Module 4.30 Reintegration :مجدد 
ص. ٣٠ – ١١، ۵۶.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢١٧
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١١٢.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢١۸
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١١٣.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢١٩
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ١٠ – ٩، ۶٩، ۸٠، ١۴۸، ١۶٩، 

.١٧٩

CSIS، “افغانستان همانند تکرار ویتنام: بمب، اعالم   .٢٢٠
صلح، و ترک؟” ١/١٧/٢٠١٩، ص. ٧؛ بروکینگز، 

“پیشرفت غیرمنتظره در مذاکرات ایاالت متحده – طالبان: 
این به چه معنا است و چه در راه است،” ١/٢٩/٢٠١٩.

سیگار، با ماندگار شدن ساحاِت در معرض خطرات بلند،   .٢٢١
چالش ها برای نظارت موثر از روند بازسازی افغانستان 
بیشتر میشوند، بیانیه جان اِف ساپکو به کمیتۀ تخصیصات 

سنا، کمیتۀ فرعی راجع به وزارت خارجه، عملیات 
خارجی، و برنامه های مرتبط، ٢/٢۴/٢٠١۶، ص. ١۴.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٢٢
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ۴٩ – ۴۶.

“کنفرانس جینیوا راجع به افغانستان: اعالمیۀ مشترک،”   .٢٢٣
١١/٢۸/٢٠١۸، ص. ۶ – ۵.

تحلیل سیگار از گزارش صندوق بین المللی پول ، مرور   .٢٢۴
چهارم تحت انتظامات تمدید یافتۀ کریدت، درخواست برای 
تغییر معیار اجراأت و درخواست برای تمدید و بازپرداخت 

انتظامات، ١١/٢٠/٢٠١۸، ص. ٢۵.

“کنفرانس جینیوا راجع به افغانستان: اعالمیۀ مشترک،”   .٢٢۵
١١/٢۸/٢٠١۸، ص. ۶.

صدای امریکا، “ایاالت متحده پس از خروج سربازانش در   .٢٢۶
بازسازی افغانستان کمک میکند،” ١/٣٠/٢٠١٩.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٢٧
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ۴٧؛ سیگار، گزارش ربع وار به 

کانگرس ایاالت متحده، ١/٣٠/٢٠١۸، ص. ۶۵.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٢۸
١/٣٠/٢٠١٧، ص. ۵ – ٣.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٢٩
١/٣٠/٢٠١٧، ص. ۵ – ٣.

سیگار، مدیریت و نظارت مواد سوخت در افغانستان:   .٢٣٠
وزارت دفاع گام هایی را در جهت بهبود حسابدهی بر می 

 دارد، اما به اقدامات بیشتر نیاز است، 
 SIGAR 18-41-IP، گزارش ارزیابی، ٢٠١۸/۴، 

ص. ٩.
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لست خطرات بلند ٢٠١٩

یادداشت های پایانی یا پانویس ها

 ReCAP Accomplishments ،دیدبان شفافیت افغانستان  .٢٣١ 
.n.d. )٢٠١۵ – ٢٠١۸(

TEARFUND، طرزالعمل دیدبانی و حساب گیری برای   .٢٣٢
پروژه های مدیریت شده از راه دور که در محیط های 

کاری مملو از خشونت عملی میگردد، ١٢/٢٢/٢٠١٢، 
ص. ٢۵ – ١٠؛ سیگار و انستیتیوت صلح امریکا، 

گزارشی راجع به یک سمپوزیم بین المللی در زمینۀ 
دیدبانی و مدیریت در محیط های ناامن: به کار بردن 

 بهترین رهنمود عملی برای افغانستان، ٢٠١۴/١۸/۶، 
ص. ۵.

USFOR-A، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .٢٣٣
۶/٢٢/٢٠١۸؛ وزارت دفاع، توسعۀ امنیت و ثبات در 

افغانستان، ١٢/٢٠١۸، ص. ٧.

USFOR-A، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .٢٣۴
.۶/٢٢/٢٠١۸

CSTC، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار،   .٢٣۵
.٩/٢٢/٢٠١۸

وزارت دفاع، قوای مسلح ایاالت متحده، کارمندان ملکی،   .٢٣۶
و قراردادیان تعبیه شده آن در افغانستان، عراق، و سوریه 
در حمایت از عملیات عزم محکم و عملیات آزادی سنتینل، 
تا ١ سپتمبر ٢٠١۸، ١٠/١۵/٢٠١۸؛ USFOR-A، پاسخ 

به درخواست دیتا از سوی سیگار، ١/٣/٢٠١٢.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٣٧
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ۴۵، ۶٧.

سیگار، لست خطرات بلند، ١/٢٠١٧، ص. ٣.  .٢٣۸

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢٣٩
١/٣٠/٢٠١٩، viii-ix؛ تفاهم نامه میان د افغانستان برشنا 

شرکت و ادارۀ سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان، 
.٣/۵/٢٠١۸

سیگار، صندوق وجهی بازسازی افغانستان: الزم است تا   .٢۴٠
بانک جهانی در چگونگی نظارت بر عملی شدن، تشریک 

معلومات، و تشخیص تاثیر سهم گیری امداد کنندگان، 
بهبودی بیاورد، SIGAR-18-42، ۴/٢٠١۸، ص. ٢.

سیگار، پولیس ملی افغان: بیش از ٣٠٠ میلیون دالر در هر   .٢۴١
سال، پرداخت معاشات با حمایت مالی ایاالت متحده، که 
مبتنی بر معلومات یا دیتای قسماً تایید شده و یا دستکاری 
شده است، SIGAR 15-26-AR، ١/٢٠١۵، )ص. ٢ 

سند پی دی اف شده(.

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢۴٢
١/٣٠/٢٠١٩، ص. ۸٢ – ۸١.

سیگار، نامۀ استفساریه به وزیر خارجه ریکس تیلرسن و   .٢۴٣
 ،١٢/١١/٢٠١٧ ،SIGAR 18-15-SP ،سفیر جان بس

ص. ١. یک نسخۀ پی دی اف آن نامه و پاسخ وزارت 
 خارجه به آن، در این ویب سایت نشر شده:

www.sigar.mil

وزارت خارجه، “نشست مطبوعاتی وزارت خارجه،”   .٢۴۴
۸/٢۴/٢٠١٧؛ دفتر ریاست جمهوری، “اعالمیه مشترک 

مطبوعاتی افغانستان – ایاالت متحده راجع به نشست کمیتۀ 
اجرائیوی پیمان دوجانبه،” ۸/٣/٢٠١٧، وزارت خارجه، 

بخش آسیای جنوبی و مرکزی، پاسخ به تدقیق سیگار، 
١٠/١٢/٢٠١٧؛ وزارت خارجه، بخش آسیای جنوبی 
و مرکزی، پاسخ به درخواست دیتا از سوی سیگار، 

.١٢/٢٩/٢٠١٧

سیگار، گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده،   .٢۴۵
١٠/٣٠/٢٠١٧، ص. ١۵٠.

وزارت خارجه، بخش آسیای جنوبی و مرکزی، پاسخ به   .٢۴۶
درخواست دیتا از سوی سیگار، ١٢/٢٩/٢٠١٧؛ وزارت 

دفاع، CSTC-A، پاسخ به درخواست دیتا از سوی 
سیگار، ٣/٢٣/٢٠١۸.

وزارت خارجه، بخش آسیای جنوبی و مرکزی، پاسخ به   .٢۴٧
درخواست دیتا از سوی سیگار ١/١٠/٢٠١٩.

سیگار، گواهی در پیشگاه کمیتۀ امنیت داخلی و امور   .٢۴۸
حکومتی، کمیتۀ فرعی نظارت بر مصارف حکومت 

فدرال و مدیریت حاالت اضطراری )FSO(، سنای ایاالت 
متحده، نظارت بر مصارف ایاالت متحده بر افغانستان، 

بیانیۀ جان اِف ساپکو، ۵/٩/٢٠١۸، ص. ۶.



یک زن جوان در حال قالینبافی در کارگاه آرزو واقع در بامیان. )عکس از وزارت دفاع(



سیگار
اداره سر مفتش ویژه برای

بازسازی افغانستان

2530 Crystal Drive
Arlington, VA 22202

www.sigar.mil

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

موبایل: ٠٧٠٠١٠٧٣٠٠
٣٠٣٧ :ext   ٣١۸٢٣٧٣٩١٢ :DSN

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

از طریق تلیفون: ایاالت متحده
شماره رایگان: ۸۶۶٣٢٩۸۸٩٣

٣١٢۶۶۴٠٣٧۸ :DSN

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

از طریق فکس: ٧٠٣۶٠١۴٠۶۵
sigar.hotline@mail.mil :از طریق ایمیل

www.sigar.mil/investigations/hotline/report-fraud.aspx :از طریق ویب سایت
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سیگار
موارد ضیاع، تقلب یا سؤاستفاده را گزارش بدهید




