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گزارش مفتش ھای دولت امریکا می رساند کھ در حدود ھژده ملیارد دالر کمک ھای : واشنگتن

ه است و این پول ھا فساد گسترده ای افغانستان شد ۀمعدولت امریکا برای بازسازی افغانستان ط

  . قابل حساب نیستند

ملیارد دالر از پول  ١٧،٧می گوید کھ ) سیگار( ش ویژه ای برای بازسازی افغانستانیدفتر تفت

بھ ) میالدی ٢٠٠٩میالدی تا سال  ٢٠٠٧از سال (مالیھ دھنده گان امریکائی در مدت سھ سال 

د، وزارت ھای دفاع، خارجھ و بھ گفتھ این نھا. جیب ھفت ھزار قراردادی سرازیر شده است

کھ چھ مقدار پول در افغانستان  نتوانستھ اند گزارشی دقیقی از این دفتر کمک ھای مردم امریکا

  .مصرف شده است،را ارایھ نمایند



پس از آغاز کمک ھای امریکا برای بازسازی ای بازسازی افغانستان می گوید کھ مفتش ویژه بر

مشکل فساد و عدم شفافیت در مصرف این کمک ھا وجود میالدی،  ٢٠٠٢افغانستان در سال 

 . استمصرف این کمک ھا غیر ممکن  داشتھ است و تحلیل

 

برای بازسازی افغانستان می گوید کھ اطالعات کافی از مصرف پول  نولد فیلز، مفتش ویژهار

بھ گفتھ وی این موضوع بسیار مھم است زیرا . ھای امریکا توسط قراردادی ھا در دست نیست

  . دولت امریکا نمی داند کھ بھ کی پول می پردازد و حسابی از این پول ھا ھم در دست نیست

تالش ھای بازسازی افغانستان یکی از راھبرد ھای عمده ضد شورش دولت امریکا برای امن 

ین تالش ھا کمک بھ ھدف عمده ا. سازی بخش ھای ناامن جنوب و شرق کشور می باشد

  . کشاورزان افغان و تقویت اداره ھای محلی می باشد

  

لیت قرارداد ھای ووگزارش سیگار می گوید کھ چھار نھاد مربوط بھ وزارت دفاع امریکا، مس

نظامی را بھ عھده دارند ولی آنان از دادن ھر گونھ اطالعات در باره قرارداد ھای شان در 

ھمچنان بھ اساس گزارش سیگار، این ھفت ھزار قراردادی مشمول  .افغانستان سر باز می زنند

 . نھاد ھای انتفاعی، غیر انتفاعی و ھمچنان نھاد ھای دولتی افغانستان می باشد

 

ملیارد دالر برای  ١،٨ھژده ملیارد دالر پول مالیھ دھنده گان امریکا در افغانستان، تنھا  از میان

میلیون دیگر آن برای ساخت  ۶٩١شرکت امریکائی و آموزش نیروھای پولیس افغان بھ یک 

  . پایگاه ھای نظامی بھ یک شرکت افغانی پرداخت شده است
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