
 اداره رس مفتش ویژه
برای بازسازی افغانستان ۳۰ اپریل ۲۰۲۲سیگار

این سند ترجمه شده رصف خالصه یی است از راپور مکمل ربع وار که میتوان آنرا در وبسایت سیگار، SIGAR.MIL یافت.

ترجمه دری از سوی دفرت خدمات لسان ها، وزارت خارجه ایاالت متحده

گزارش ربع وار به کانگرس ایاالت متحده

http://www.sigar.mil


قانون مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۰۸ (PUB. L. NO. 110-181) اداره رسمفتش ویژه 

برای بازسازی افغانستان (سیگار) را ایجاد کرد.

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

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

رهـری، هامهنگـی و ارایه سفارشـات در مورد پالیسـی های که برای توسـعه اقتصاد، کارایـی، و موثریت مدیریت  	
پروگرام ها و عملیات ها طراحی شـده باشـند، و جلوگیری و کشـف ضیاع، فریبکاری، و سـؤ اسـتفاده از این گونه 

پروگرام ها و عملیات ها.

طریقه آگاه نگهداشـن کامل و فعلی وزیر خارجه و وزیر دفاع در مورد مشـکالت و نواقص در رابطه به اداره این  	
پروگرام ها و عملیات ها و رضورت برای پیرشفت و اقدام اصالحی.

بازسـازی افغانسـتان شـامل هر گونه قرارداد عمده، کمک بالعوض، موافقت نامه، یا دیگر میکانیزم متویلی میشـود که 
توسط هر یک از وزارت ها یا ادارات دولت ایاالت متحده امریکا منعقد شده باشد که در آن از وجوه تخصیص یافته 

یا موجود شده برای بازسازی افغانستان استفاده شده باشد.

بـه تأسـی از قانـون مجوز دفاع ملی سـال مالی ۲۰۰۸ (Pub.L.No.110-181) این گـزارش ربع وار طبق معیارات کیفی 
تفتیش و ارزیابی که از سوی شورای رسمفتشین برای شفافیت و موثریت مقرر گشته، تهیه شده است.

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

تصویر پشتی:

یک دهقان یک خریطه گندم را که توسط سازمان غذا و زراعت ملل متحد در ولسوالی دامان والیت قندهار افغانستان توزیع 
شده است، بررسی می کند. )عکس از سازمان غذا و زراعت ملل متحد، عکاس: هاشم عزیزی(

طبق معیارات تعین شدۀ کیفی برای تفتیش و ارزیابی از سوی شورای رسمفتشین یا CIGIE به نرش رسیده است.
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اداره رس مفتــش ویــژه بــرای بازســازی افغانســتان

خرسـندم که به این وسـیله پنجاه و پنجمین گزارش ربع وار سـیگار را در مورد وضعیت بازسـازی در افغانسـتان برای کانگرس، 
وزرای خارجه و دفاع و مردم ایاالت متحده پیشکش می کنم.

ایاالت متحده از افغانستان خارج شده است، اما کمک های ایاالت متحده به این کشور ادامه دارد و امریکا حدود ۹۸۶ میلیون 
دالـر کمـک برشدوسـتانه را در سـال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ فراهم کرده اسـت. جدیدتریـن تعهد ایاالت متحده در مـاه مارچ زمانی 
صـورت گرفـت کـه این کشـور وعـده کمـک ۲۰۴ میلیون دالر کمـک برای نجات جان انسـان هـا را در حامیـت از تالش های 
برشدوسـتانه در جلسـه عالی سـازمان ملل متحد انجام داد. رسمفتش ویژه برای بازسـازی افغانسـتان به نظارت و گزارش دهی در 

مورد متامی بودجه های اختصاصی ایاالت متحده ادامه خواهد داد.

وزارت امـور خارجـه در این ربع سـال به سـیگار گفت که تصمیم غیرمنتظره طالبان در ماه مـارچ برای متدید ممنوعیت آموزش 
دخـران افغـان در مکاتـب لیسـه نقطـه عطفی در تعامل ایـاالت متحده با این گـروه بود. طالبان تصمیم داشـتند تا مکاتب لیسـه 
را بـه روی دخـران بازگشـایی کننـد، اما در هامن روزی که برای بازگشـایی تعیین شـده بود، تصمیم خود را تغییـر دادند. طالبان 
ممنوعیـت خـود را در حالـی متدیـد کردند که به نقض حقوق برش علیه اعضای دولت سـابق و نیرو های امنیتی افغانسـتان متهم 
شـده بودند. هیچ  یک از این دو پیرشفت برای روابط طالبان با جامعه جهانی نوید خوبی ندارد در حالی که کمک های جامعه 

جهانی با عمیق تر شدن بحران اقتصادی افغانستان حیاتی میباشد. 

سـیگار در این ربع سـال یک ارزیابی را به نرش سـپرد که از سـوی کمیته نظارت و اصالحات مجلس منایندگان در مورد بررسی 
وضعیت کمک ایاالت متحده برای بازسـازی افغانسـتان تقاضا شـده بود. سـیگار دریافت که اداره ایاالت متحده برای انکشاف 

بین املللی و وزارت خارجه این کشور بیشر وجوه تعهد شده خود را در سال مالی ۲۰۲۱ موجودی کرده اند.

سـیگار در نظـر دارد یـک گـزارش موقت را در ماه می منترش کند که به عواملی که منجر به فروپاشـی نیـرو های دفاعی و امنیتی 
افغانستان در ماه اگست ۲۰۲۱ شد، بپردازد. این گزارش در باره یکی از پنج مواردی که کانگرس پس از سقوط دولت افغانستان 
تقاضای ارزیابی آن را کرده است، خواهد پرداخت. سیگار همچنان در نظر دارد به زودی یک گزارش موقت در مورد اتهامات 

مربوط به رسقت پول های افغانستان در زمان سقوط دولت افغانستان را منترش کند.

سـیگار سـه ابتکار اصلی تحقیقات جنایی را آغاز کرده اسـت که در مجموع به عنوان پروژه فرار رسمایه "دنبال کردن پول" یاد 
میشود. این پروژه بر فرار دارایی  ها و رسمایه  ها توسط افغان  ها، از جمله مقامات ارشد دولتی و رشکای سیاسی پس از فروپاشی 
دولت افغانسـتان، متمرکز خواهد بود. این پروژه، مکمل اسـراتیژی حکومت کنونی ایاالت متحده برای مقابله با فسـاد اسـت که 
"تاکید ویژه  ای بر درک بهر و پاسخگویی به ابعاد فرا ملی تهدید دارد، از جمله با برداشن گام  های اضافی برای کاهش توانایی 
بازیگران فاسـد برای اسـتفاده از سیسـتم  های مالی بین املللی و ایاالت متحده برای پنهان کردن دارایی  ها و پولشـویی به دسـت 

آمده از اقدامات فاسد."

در این ربع سال سیگار یازده محصول را که شامل دو گزارش تفتیش عملکرد، دو ارزیابی، و یک بازرسی میشود، به نرش سپرد. 
گزارش اول نسـخه طبقه بندی نشـده گزارش اکتوبر سـال ۲۰۲۰ اسـت که به مشاوران استخباراتی ایاالت متحده پیشنهاد می کند 
با همتایان افغان خود هامهنگی کنند تا افراد مورد نظر برای اسـتخدام در نیروی هوایی افغانسـتان را به طور کامل بررسـی امنیتی 
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کننـد. گـزارش دوم دریافـت کـه وزارت دفاع سـوابق مورد نیاز را حفظ نکرده و موثریت تالش هـای خود برای جلب و آموزش 
زنان را در صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی افغان به اندازه کافی اندازه گیری نکرده است.

عـالوه بـر ارزیابـی وضعیـت کمک هـای مالی ایاالت متحـده برای بازسـازی در افغانسـتان، ارزیابی دوم اقدامـات اداره ایاالت 
متحـده بـرای انکشـاف بیـن املللی و بانک جهانی را برای اجرای پیشـنهاد های سـیگار در سـال ۲۰۱۸ بـرای مدیریت صندوق 

بازسازی افغانستان بررسی کرد. این گزارش پیرشفت های را در بخش نظارت دریافت کرد.

سـیگار پنج بازرسـی مالی پروژه های متویل شـده از سـوی ایاالت متحده برای بازسـازی افغانسـتان را تکمیل کرد که در نتیجه 
۵۸۹۷۳۰ دالر هزینه های مورد سوال را در نتیجه کاستی های کنرول داخلی و مسایل مربوط به عدم رعایت قرارداد ها شناسایی 
کرد. این بازرسـی های مالی طیفی از موضوعات را در بر میگیرد که شـامل برنامه اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین املللی 
بـرای افزایش رقابت مشـاغل صادرات محور افغانسـتان، واکنش اضطراری به خشکسـالی در مناطق متاثـر از جنگ، و خدمات 
حامیوی آن برای محالت آسـیب دیده از بحران میباشـند. اگر چه قرارداد های بررسـی شـده اکنون بسـته شـده اند، اما نهاد ها 

همچنان می توانند وجوه ها را بازیابی کنند.

در جریان دوره گزارشـدهی، تحقیقات جنایی سـیگار منجر به دو اطالع رسـانی جنایی )ادعای سـارنوال مبنی بر ارتکاب جرم 
توسـط مجرم که از طرح اتهام توسـط هیات منصفه فرق دارد(، یک شـکایت جنایی و دو اعراف به جرم شـد. سیگار کار روی 

یک دوسیه جدید را آغاز کرد و ۲۳ دوسیه را بسته کرد و تعداد مجموعی تحقیقات جاری را به ۴۳ دوسیه رساند.

کار سیگار تا به امروز تقریباً ۳.۸۸ میلیارد دالر رصفه جویی هزینه ها را برای مالیه دهندگان ایاالت متحده شناسایی کرده است. 
هامنطـور کـه وضعیـت تحـول می یابد، سـیگار بـه کار خود ادامه مـی دهد تا از هدر رفن، تقلب یا سـو اسـتفاده از بودجه های 

ایاالت متحده که برای مردم افغانستان در نظر گرفته شده است، جلوگیری کند.

با احرام، 

جان اف. ساپکو
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خالصه اجرایی

ایـن گـزارش کار نظارتـی سـیگار را خالصه منـوده و تحوالت را در چهار بخش عمده تالش های بازسـازی در افغانسـتان 
از اول جنـوری الی ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ پیشـکش میکند.* 

در جریـان ایـن دوره گـزارش دهـی، سـیگار یـازده تفتیـش، ارزیابـی و دیگـر محصوالت را جهـت ارزیابـی تالش های 
بازسـازی ایـاالت متحـده در افغانسـتان نـرش کـرد. در جریـان دوره گزارشـدهی، تحقیقـات جنایـی سـیگار منجـر به دو 
اطـالع رسـانی جنایـی (ادعـای سـارنوال مبنی بـر ارتکاب جرم توسـط مجرم که از طرح اتهام توسـط هیـات منصفه فرق 

دارد)، یـک شـکایت جنایـی و دو اعـرتاف به جرم شـد.

مرور اجاملی سیگار

بازرسی ها و تفتیش ها

در ایـن ربـع، سـیگار دو گـزارش بررسـی عملکـرد ، دو ارزیابـی، یک 
تفتیش و پنج گزارش بازرسی مالی را نرش کرد.

گزارش اول بررسی عملکرد نسخه طبقه بندی نشده گزارش اکتوبر  	
سال ۲۰۲۰ است که به مشاوران استخباراتی ایاالت متحده پیشنهاد 
مـی کنـد با همتایـان افغان خـود هامهنگی کننـد تا افراد مـورد نظر 
برای اسـتخدام در نیروی هوایی افغانسـتان را به طور کامل بررسـی 

امنیتی کنند.

دومـی دریافـت کـه وزارت دفاع امریکا سـوابق مورد نیـاز را حفظ  	
نکرده و موثریت تالش های خود برای جلب و آموزش زنان را در 
صفوف نیرو های دفاعی و امنیتی افغان به اندازه کافی اندازه گیری 

نکرده است.

ارزیابـی اول وضعیـت فعلی بودجـه ایاالت متحده برای بازسـازی  	
در افغانستان را تحلیل کرد. سیگار دریافت که اداره ایاالت متحده 
برای انکشـاف بین املللی و وزارت خارجه این کشـور بیشر وجوه 

تعهد شده خود را در سال مالی ۲۰۲۱ موجودی کرده اند.

ارزیابی دوم اقدامات اداره ایاالت متحده برای انکشاف بین املللی  	
و بانک جهانی را برای اجرای پیشـنهاد های سـیگار در سال ۲۰۱۸ 
برای مدیریت صندوق بازسازی افغانستان بررسی کرد. این گزارش 

پیرشفت های را در بخش نظارت دریافت کرد.

وقایع کلیدی، جنوری - اپریل ۲۰۲۲

فربوریجنوری

۱۰ جنوری: قاری فصیح الدین فطرت، لوی درستیز 
طالبان  اعالم کرد که حداقل ۸۰۰۰۰ نظامی در هشـت 

قول اردو در رسارس افغانستان مستقر است.

۱۹ جنوری: وزارت دفـاع امریکا به کانگرس این 
کشـور اطالع داد که قصد دارد پنج هلیکوپر سـابق 
Mi-۱۷ اردوی افغانستان را که توسط ایاالت متحده 

خریداری شده بود به دولت اوکراین تحویل دهد.

۱۱ فبروری: رییس جمهور جوزف آر. بایدن فرمان اجرایی ۱۴۰۶۴ 
را امضا کرد که بیش از ۷ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان 
را که در ایاالت متحده نگهداری میشد از انتقال، پرداخت، صادرات 
یـا برداشـت مسـدود منـود و این پـول را به حسـاب تلفیقـی در بانک 

مرکزی ایالت نیویارک انتقال داد. 

۱6 جنـوری: طالبان تظاهـرات زنان را 
در دانشـگاه کابـل با اسـپری مرچ متفرق 
کردنـد. چنـد روز بعد، چنـد زن در خانه 

های شان دستگیر شدند.

۲6 جنوری: سازمان ملل متحد چارچوب تعامل انتقالی 
خود را برای افغانسـتان اعالم کرد که شـامل ۸ میلیارد دالر 
کمـک بـرای اهداف برشدوسـتانه، اجتامعی و توسـعه در 

افغانستان است.

۱۲ فبروری: اعراضات کارگری افغانسـتان در 
بسـیاری از مراکـز والیت هـا علیه فرمـان اجرایی 
۱۴۰۶۴ رییـس جمهـور بایـدن در ۱۱ فـروری 

آغاز شد.
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خالصه اجرایی

پنـج گـزارش بازرسـی مالی ۵۸۹۷۳۰ دالـر هزینه های مورد سـوال را 
در نتیجه کاسـتی های کنرول داخلی و مسـایل مربوط به عدم رعایت 

قرارداد ها شناسایی کرد.

تحقیقات

در جریان دوره گزارشدهی، تحقیقات جنایی سیگار منجر به دو اطالع 
رسـانی جنایی )ادعای سـارنوال مبنی بر ارتکاب جرم توسـط مجرم که 
از طرح اتهام توسـط هیات منصفه فرق دارد(، یک شـکایت جنایی و 
دو اعـراف به جرم شـد. سـیگار کار روی یک دوسـیه جدیـد را آغاز 
کرد و ۲۳ دوسـیه را بسـته کرد و تعداد مجموعی تحقیقات جاری را به 

۴۳ دوسیه رساند.

مهمریـن نکات تحقیقات شـامل متهم سـاخن جیرومـی پیتمن، یکی 
از فرماندهـان نیـروی بحـری احتیاط ایاالت متحده، به رشـوه سـتانی و 
توطئه برای ارتکاب کالهرداری ویزه است. اگر پیتمن در هر دو اتهام 
مجرم شـناخته شـود، با ۲۰ سال زندان مواجه خواهد شد. عالوه بر این، 

دو قراردادی دفاعی ایاالت متحده که برای رشکت نفت ریداستار/مینه 
کار می  کردند به دلیل مخفی نگه داشن متام عایدات دریافتی به اداره 
خدمات درامد داخلی ) آی آر اس( به فرار مالیاتی اعراف کردند. هر 

کدام با حداکرث مجازات پنج سال زندان روبرو هستند.

درس های آموخته شده

در جریـان دوره گـزارش دهی، برنامه درس های آموخته شـده سـیگار 
دوازدهمیـن گـزارش خود را زیر عنوان پولیـس در منازعه تکمیل کرد. 
قرار اسـت این گزارش در ربع بعدی سـال به نرش برسـد و بررسی ژرفی 
را در مورد ماموریت بیسـت سـاله بین املللی و ایاالت متحده در مورد 

احیای پولیس افغانستان انجام دهد.

تحقیق و ارزیابی

بخش تحقیق و ارزیابی سیگار پنجاه و پنجمین »گزارش ربع وار خود 
را به کانگرس ایاالت متحده نرش کرد.«

هامنطور که در اساسنامه مجوز سیگار ارایه شده است، این نهاد همچنان میتواند تا تاریخ انتشار این گزارش در مورد محصوالت و رویدادهایی که پس از ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ به وقوع پیوسته   *

اند گزارش دهد.

اپریلمارچ

داری  خزانـه  وزارت  فبـروری:   ۲۵
هفتمیـن مجوز عمومی را برای گسـرش 
مجـوز تعامالت تجـاری و مالـی ایاالت 
متحده در افغانستان، از جمله با نهاد های 

دولتی آن صادر کرد.

امنیـت  شـورای  مـارچ:   ۱7
سـازمان ملل متحـد ماموریت 
بـرای  افغانسـتان را  یونامـا در 

یک سال متدید کرد.

۲۳ مـارچ: طالبان دسـتور دادند 
کـه مکاتـب لیسـه دخرانـه بـرای 
مباننـد،  بسـته  نامعلومـی  مـدت 
علیرغـم اطمینان قبلی که در آغاز 
سـال تحصیلـی جدیـد بازگشـایی 

خواهند شد.

۲۰ مـارچ: کابینـه طالبـان در والیـت 
قندهـار بـرای یـک نشسـت سـه روزه 
گـرد هـم آمدنـد کـه بربنیـاد گزارش هـا 
اولیـن جلسـه به رهـری مال هیبـت الله 
آخونـدزاده رهر ایـن گروه و بزرگرین 

جلسه تا آن زمان به شامر میرود.

۲۹ مـارچ: بانک جهانـی ۶۰۰ میلیون 
دالر وجوه صندوق بازسـازی افغانستان 
در حامیـت از کمک هـای بین املللی 
را در پاسـخ به محدودیـت های طالبان 

برای آموزش دخران، متوقف کرد.
۳ اپریل: طالبان رسـامً تولید تریاک و 
سایر مواد مخدر را ممنوع اعالم کردند.

۳۱ مـارچ: کمک کنندگان بین املللی بیش 
از ۲.۴ میلیـارد دالـر بـرای حامیـت از تـالش 
در  متحـد  ملـل  سـازمان  برشدوسـتانه  هـای 
افغانسـتان، از جملـه ۲۰۴ میلیون دالر توسـط 
ایاالت متحده متعهد شـدند. ایـن تعهدات ۲ 
میلیـارد دالر کمـر از درخواسـت ۴.۴ میلیارد 

دالری سازمان ملل متحد است.

۱۳ اپریـل: وزارت دفـاع 
امریـکا اعـالم کـرد کـه ۱۱ 
هلیکوپر Mi-۱۷ مربوط به 
اردوی افغانستان به اوکراین 

منتقل خواهد شد.



سیگار در ۳۰ والیت افغانستان تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ تفتیش، بازرسی، پروژه های ویژه و/یا کار تحقیقی انجام داده است. )عکس از سیگار(
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خالصه بازسازی
بخش دوم گزارش این ربع خالصه ای از وقایع کلیدی این دوره گزارشدهی و همچنان برنامه ها 

و پروژه های بازسازی افغانستان در این بخش ها می باشد: متویل بودجه، امنیت، حکومتداری 

و توسعه اقتصادی و اجتامعی.

کمک های بین املللی به افغانستان گسرتش یافته است
در ۲۶ جنوری ۲۰۲۲ سازمان ملل متحد چارچوب تعامل انتقالی خود را  	

برای افغانستان اعالم کرد و خواستار کمک ۸ میلیارد دالری برای اهداف 
برشدوستانه، اجتامعی و توسعه شد.

در ۳۱ مـارچ، جامعـه جهانـی بیـش از ۲.۴ میلیـارد دالـر )بـا تعهـد ۲۰۴  	
میلیون دالری ایاالت متحده( برای حامیت از تالش های برشدوستانه در 

افغانستان متعهد شد.

در ۲۵ فروری وزارت خزانه داری  امریکا هفتمین مجوز عمومی را برای  	
گسـرش مجوز معامالت تجاری و مالی ایاالت متحده در افغانسـتان، از 

جمله با نهادهای دولتی را صادر کرد.

فرمـان اجرایـی دارایـی هـای بانک مرکـزی افغانسـتان را 
مسدود کرد

در ۱۱ فـروری رییـس جمهور بایدن فرمـان اجرایی ۱۴۰۶۴ را امضا کرد  	
که در آن ۷ میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانسـتان را که در 
حال حارض در اختیار نهاد های مالی ایاالت متحده اسـت، مسـدود و در 

یک حساب جمع منود.

طالبـان دسـتور دادنـد کـه مکاتب لیسـه دخرتان مسـدود 
مباند
در ۲۳ مـارچ طالبـان دسـتور دادند که مکاتب لیسـه دخـران برای مدت  	

نامعلوم بسته مبانند و وعده بازگشایی آنها را لغو کردند.

حـوادث امنیتی از سـال گذشـته به این سـو کاهش یافته 
است
اوسـط حوادث خشـونت بار سیاسـی و اعراضات در زمان طالبان نسبت  	

به موارد تحت حکومت سابق افغانستان ۸۰ درصد کاهش یافته است.

خشـونت های مربوط به داعش بین اکتوبر ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۲ کاهش  	
تدریجی داشته است.

ایاالت متحده بر فشار های خود باالی طالبان روی منافع 
کلیدی ادامه می دهد

ایـاالت متحـده همچنـان خواسـتار آزادی مـارک فریریکـس، گـروگان  	
امریکایی در قید طالبان است.

ایـاالت متحـده همچنان برای پابندی طالبان بـه معیار های حقوق برش از  	
جمله برای زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و مقامات دولتی سابق فشار 

می آورد.

نگرانـی هـای ایـاالت متحـده شـامل پابندی طالبـان به تعهدات شـان در  	
زمینه مبارزه با دهشت افگنی است.

بودجه بازسازی فراهم شده از سوی ایاالت متحده
تخصیص مجموعی برای بازسازی و فعالیت های مرتبط در افغانستان از  	

سال ۲۰۰۲ به ۱۴۶.۴۰ میلیارد دالر در اواخر ربع ۳۱ مارچ ۲۰۲۲ افزایش 
یافت. 

از جملـه ۱۱۲.۳۶ میلیـارد دالـر )۷۷ درصـد رقـم مجموعـی( اختصـاص  	
یافته به شش صندوق بزرگ بازسازی فعال، حدود ۲.۳ میلیارد دالر برای 

پرداخت احتاملی باقی مانده است.

دفر هامهنگی امور برشدوسـتانه سـازمان ملل متحد کمک های نهاد ها  	
کمک کننده را برای کمک های برشدوسـتانه افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱، 
۲.۲۰ میلیـارد دالـر گـزارش داد. از ایـن میـان، ایـاالت متحـده بزرگرین 

کمک کننده بوده است.

آخریـن گـزارش هزینه جنگ وزارت دفاع ایاالت متحده گفته اسـت که  	
تعهدات جمعی آن برای افغانستان از جمله برنامه های جنگ و بازسازی 
وزارت دفاع به ۸۴۹.۷ میلیارد دالر رسـیده اسـت. مجموع وجوه بازسازی 
افغانستان و تعهدات مربوطه که توسط  وزارت امور خارجه، اداره ایاالت 
متحـده بـرای انکشـاف بیـن املللی و سـایر نهاد هـای غیرنظامـی امریکا 

گزارش شده است به ۵۰.۱ میلیارد دالر رسیده است.

پروژه هزینه های جنگ در انسـتیتیوت واتسـن دانشگاه براون هزینه های  	
جنـگ افغانسـتان را ۲.۲۶ تریلیـون دالـر تخمیـن زد کـه بیشـر از تخمین 
وزارت دفاع امریکا میباشد، البته این تخمین با استفاده از تعریف گسرده 

تر از هزینه ها گزارش شده است.
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حکومتداری طالبان و تعامل با جامعه جهانی

تقریباً متامی اعضای کابینه طالبان که در خزان گذشته اعالم 
شد، پشتون های سنی مذهب اند. اعضای کابینه غیر پشتون، 
مانند عبدالسالم حنفی، معاون ازبک تبار صدر اعظم و قاری 
دین محمد حنیف، وزیر تاجک تبار اقتصاد ، از ائتالف های 
سیاسـی مبتنـی بر قومیت یا سـایر ائتالف های سیاسـی بدیل 
طالبـان منایندگـی منی کنند. بـا وجود اختالفـات داخلی، به 
نظر می رسد که کابینه طالبان یک گروه متحد از رهران زمان 
جنگ است که بسیاری از آنها از شورای رهری که باالترین 
مرجـع طالبان در طول سـال های شـورش بود، انتخاب شـده 
انـد.1 در داخـل گـروه طالبان، این کابینه اسـت که فعال ترین 

تعامل را با ایاالت متحده و بقیه جامعه جهانی دارد.2

تعامل جامعه جهانی و ایاالت متحده با طالبان

تـا امـروز از زمانـی که طالبان در اگسـت ۲۰۲۱ قـدرت را در 
دست گرفتند، هیچ کشوری آنان را به  عنوان دولت افغانستان 
به رسـمیت نشـناخته است. با این حال، تا اوایل اپریل ۲۰۲۲، 
چهار کشـور دیپلومات  های منصوب شـده توسـط طالبان را 
پذیرفتـه بودند: چین، پاکسـتان، روسـیه و ترکمنسـتان.3 وزیر 

امور خارجه چین در ماه مارچ از کابل بازدید کرد.۴

بر اسـاس گزارش رسانه ها، سیتی بانک در اواخر سال ۲۰۲۱ 
حسـاب های بانکی سفارت افغانسـتان در واشنگن دی سی 
و قونسـلگری های افغانسـتان در نیویـارک و الس انجلس را 
مسدود کرد تا از نقض تحریم ها علیه طالبان جلوگیری کند. 
بدون حامیت یک دولت به رسـمیت شـناخته شده یا بودجه 
کافی، سفارت و قونسلگری ها در مارچ ۲۰۲۲ عملیات خود 
را تعطیـل کردنـد و پس از آن وزارت خارجـه ایاالت متحده 
مسـؤولیت حفـظ و مراقبـت و تامیـن امنیـت این سـه جایداد 
)سـاختامن سفارت و قونسـگلری های افغانستان( را بر عهده 

گرفت.5

بـا وجـود ایـن، ایاالت متحـده با مناینـدگان طالبـان در مورد 
طیـف وسـیعی از موضوعـات مرتبـط بـه منافـع ملـی ایاالت 

متحده تعامل داشته و اقدامات طالبان را در تعدادی از زمینه 
هـا از نزدیک تحت نظارت داشـت.6 بـه گفته وزارت خارجه 

ایاالت متحده، این اولویت های پالیسی عبارتند از:7

رفاه و امنیت شهروندان ایاالت متحده در خارج از کشور 	

در  	 )کـه  فریریکـس  مـارک  امریکایـی  گـروگان  آزادی 
فروری ۲۰۲۰ گروگان گرفته شد(

رسیدگی به بحران های انسانی و اقتصادی افغانستان 	

حصـول اطمینـان از پابندی طالبان به تعهدات شـان مبنی  	
بر اجازه خروج از کشـور برای شهروندان ایاالت متحده، 
ساکنان دایمی ایاالت متحده، دارندگان ویزه ای مهاجرت 

ویژه، و افغان های مورد عالقه امریکا.

حامیت از تشـکیل یک دولت فراگیر که منعکس کننده  	
تنوع کشور باشد

حصول اطمینان از پابندی طالبان به تعهدات ضد دهشت  	
افگنـی از جمله تعهدات مندرج در توافقنامه ۲۹ فروری 

۲۰۲۰ ایاالت متحده و طالبان.

تشـویق طالبان به خاطر احرام گذاشن به حقوق برش در  	
افغانسـتان، از جملـه حقـوق اقلیت هـای مذهبی و قومی، 
زنان و دخران، رهران جامعه مدنی، مقامات سابق وابسته 
به دولت و افرادی که قبالً به دولت ایاالت متحده، اردوی 
ایاالت متحده و سازمان های غیردولتی یا نهاد های رسانه 

یی ایاالت متحده وابسته بودند.
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افراد کلیدی در کابینه طالبان

منبـع: خبرگـزاری آناتولـی، "طالبـان چهـره هـای جدیـدی را بـرای پـر کـردن پسـت های کابینه در افغانسـتان معرفی کردنـد،" ۲۰۲۱/۲۱/۹؛ گاردین، " الزامی برای امنیت: مقام کهنه کار طالبان می گوید قطع اعضای بدن از سـر گرفته می شـود،" ۲۰۲۱/۲۴/۹؛ بنیاد جیمزتاون، "مال شـیرین 
آخند مذاکره کننده طالبان کیست؟" ۲۰۲۱/۱/۴؛ وزارت صحت عامه، "زندگی نامه الحاج داکتر قلندر عباد،" دسترسی به تاریخ ۲۰۲۲/۴؛ پروژه مبارزه با افراط گرایی، "عبدالحق وثیق،" دسترسی به تاریخ ۲۰۲۲/۴؛  دفتر حمایت از پناهندگی اروپا، "تمرکز بر افغانستان" ۲۰۲۲/۱.

دفرت رییس الوزرا
معاون رییس الوزرا

والیت پکتیا
فرمانده نظامی که به طالبان کمک کرد در اوایل سال 
۲۰۰۰ به والیات رشقی افغانستان نفوذ کنند. یک بار 

والی نام نهاد طالبان برای والیت ننگرهار نیز بود.

مولوی محمد عبدالکبیر

دفرت رییس الوزرا
رییس الوزرا

شاه ولی کوت، والیت قندهار
یکی از بنیانگذاران گروه طالبان؛ بیشر یک رهر 

دینی و سیاسی میباشد تا یک فرمانده نظامی

محمد حسن آخند

دفرت رییس الوزرا
معاون رییس الوزرا

درزاب، والیت فاریاب
عضو طالبان از روز های نخست بود، معموالً در 
میان طالبان به عنوان “عامل دین” شناخته میشود.

عبدالسالم حنفی
دفرت رییس الوزرا

معاون رییس الوزرا
دهراوود، والیت ارزگان

یکی از بنیانگذاران گروه طالبان. وی در سال 
۲۰۱۰ از زندان پاکستان رها شد و مامور پیشرد 

گفتگو ها در قطر بود.

عبدالغنی برادر

داخله، وزیر
دوره طفولیت خود را در میرام شاه، 
وزیرستان شاملی، پاکستان سپری 

کرده است. 
رهر شبکه حقانی از سال ۲۰۱۲ به این سو 
است. این شبکه درج فهرست سازمان های 

دهشت افگن شده که با القاعده در ارتباط است. 
رساج الدین به عنوان معاون اول شیخ هیبت الله 

آخندزاده از سال ۲۰۱۶ کار کرده است.

رساج الدین حقانی

مالیه
وزیر

میوند، والیت قندهار
رهر کمیسیون مالی طالبان در جریان 

شورشگری. بدری دوست دوران 
طفولیت مال عمر موسس گروه 

طالبان بود. 

هدایت الله بدری

امور خارجه
وزیر

والیت هلمند
اندکی پس از ایجاد طالبان در سال 

های ۱۹۹۰ به این گروه پیوست و در 
وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان 
کار کرد. در جریان شورشگری، 
وی نرشیات رسانه یی طالبان را 

نظامند ساخت.

امیر خان متقی

سرته محکمه
قاضی القضات

پنجوایی، والیت قندهار
یکی از موسسین گروه طالبان و 

یک عامل دین. اسحاق زی به عنوان 
قاضی القضات در رژیم قبلی طالبان 

نیز ایفای وظیفه منود.

عبدالحکیم اسحاقزی

آب و برق، وزیر
گرده سیری، والیت پکتیا
عضو تیم مذاکره کننده در قطر، 

منصور در جریان رژیم قبلی طالبان 
در وزارت زراعت ایفای وظیفه 

می کرد، فرماندهی شبکه منصور 
را به عهده داشت و والی والیت 

ننگرهار بود. 

مال عبدالطیف 
منصور

امور رسحدات و قبایل
وزیر

والیت زابل
به عنوان والی والیت های بلخ و لغامن 

در رژیم قبلی طالبان ایفای وظیفه 
کرده است. 

مال نور الله نوری

استخبارات، رییس
خوگیانی، والیت غزنی

در دوره نخست رژیم طالبان به عنوان 
معاون ریاست استخبارات ایفای وظیفه 
منود. بر اساس گزارش ها، نفوذ زیادی 
در بین طالبان ندارد اما یک مقام توانا و 

قابل اعتامد است. 

عبدالحق وثیق

معادن و پرتولیم
وزیر

والیت قندهار
طالبان را کمک کرد تا کدر های 

تازه نفس را در غرب افغانستان ایجاد 
مناید و شورشیان مستقل را به این 

گروه مدغم مناید. 

مولوی شهاب الدین 
دالور

اقتصاد
وزیر

یفتل سفلی، والیت بدخشان
بر بنیاد گزارش ها همراه با صدها 
محصل دیگر از والیت شاملی 

بدخشان به گروه طالبان پیوست. 
حنیف وزیر تحصیالت عالی در رژیم 

قبلی طالبان بود. 

قاری دین محمد 
حنیف

دفاع
وزیر دفاع

دهراوود، والیت ارزگان
پرس ارشد مال عمر بنیانگذار گروه 
طالبان، یعقوب در سال ۲۰۱۶ به 

عنوان مسوول کمیسیون نظامی طالبان 
تعیین شد.

محمد یعقوب 
مجاهد

صحت عامه
وزیر

رسحوضه، والیت پکتیکا
فارغ دانشگاه طبی والیت ننگرهار. 
تحصیالت بیشر در انستتیوت علوم 

صحی در اسالم آباد پاکستان.

قلندر عباد

تجارت
وزیر

والیت پنجشیر
یک رسمایه گذار تاثیر گذار از 

شامل رشق افغانستان

نورالدین عزیزی

اطالعات و فرهنگ
وزیر

والیت قندهار
مظنون به قاچاق مواد مخدر و احتامل 
داشن روابط با شبکه القاعده )نظر به 

اسناد زندان گوانتانامو(. شاید مسوولیت 
فرماندهی یک قتل عام افراد ملکی را در 
سال ۱۹۹۷ به عهده داشته است. معموالً 
از وی به حیث یک میانه رو یاد می شود.

خیر الله خیرخواه

امارت اسالمی افغانستان
رهرب/ "امیراملومنین"

شورا: رهری
فرماندهی طالبان را در سال ۲۰۱۶ پس از مرگ اخر محمد منصور بر 
عهده گرفت. او که یک چهره منزوی است، در این اواخر بیشر در 
قندهار ظاهر شده و مرجع نهایی سیاست گذاری های طالبان است.

شیخ هیبت الله آخندزاده 

عدلیه
وزیر

میوند، والیت قندهار
در جریان شورشگری، دستگاه 

قضایی نام نهاد طالبان را بر عهده 
داشت و با حل منازعات در روستا ها 

اقتدار دولت قبلی را تضعیف کرد. 

عبدالحکیم رشعی

والی
والیت کابل

والیت قندهار
عضو کهنه کار طالبان و یکی از نزدیکان مال 

عمر بنیانگذار این گروه. پس از مرگ مال 
عمر در سال ۲۰۱۷ مال شیرین مسئولیت های 
رهری بزرگ تری از جمله نظارت بر تالش 
های جنگی در ۱۹ والیت را بر عهده گرفت.

مال شیرین آخند

مبارزه با حوادث
وزیر

اسپین بولدک
یکی از نزدیکان مال عمر. والی 
قندهار در رژیم پیشین طالبان 
و در این اواخر والی کابل الی 

نومر ۲۰۲۱.

مال محمد عباس 
آخند

فواید عامه
وزیر

والیت ارزگان
برادر نا تنی مال عمر موسس طالبان 
است. منان یک عضو ارشد گروه 
طالبان است و عضو تیم مذاکره 

کننده در دفر قطر بود. 

عبداملنان عمری

وزارت حج و اوقاف
وزیر

ده سبز، والیت کابل
قاضی القضات در رژیم قبلی طالبان، 

ثاقب یک عامل دین شناخته شده 
است که در مدرسه دارالعلوم حقانیه 

در پاکستان تحصیل کرده است.

نور محمد ثاقب
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برای تسـهیل ارتبـاط منظم در مورد ایـن موضوعات، وزارت 
امـور خارجـه  امریـکا در اوایـل سـپتمر ۲۰۲۱ کانـال حـل 
مسـایل ایاالت متحده و طالبان را به منظور تعامل واحد امور 
افغانسـتان با کمیسیون سیاسـی طالبان در دوحه، قطر تشکیل 

داد.8

عـالوه بر این، دولـت ایاالت متحده بـا هامهنگی جامعه بین 
املللی، در این ربع نشسـت های مسـتقیم و در سـطح عالی با 
مناینـدگان طالبـان برگزار کرد و در نشسـت هـای چند جانبه 
نیـز تومـاس وسـت مناینـده ویـژه ایـاالت متحـده بـا طالبـان 
دیدار کرد از جمله در حاشـیه نشسـت کنفرانس اسـالمی در 
اسـالم آبـاد کـه به تاریـخ ۱۹ دسـمر برگزار شـد.9 در ۲۴-۲۳ 
جنـوری ۲۰۲۲ مناینـدگان طالبـان بـا مناینـدگان دولت های 
ایاالت متحده و اروپا در شـهر اسـلو ناروی دیدار منودند که 
مشمول دیدار با مناینده خاص توماس ویست و رینا امیری، 
فرسـتاده ویـژه ایـاالت متحـده بـرای زنـان، دخـران و حقوق 
برش افغانسـتان میباشـد.10 به گفته وزارت امور خارجه ناروی، 
طالبان همچنان با رشکت  کنندگان از سازمان  های غیر دولتی 
مختلف افغانستان و دیگر رهران جامعه مدنی دیدار منودند 
تـا به عنـوان مبنایی برای "متاس بیشـر جهـت مصالحه و راه  

های ایجاد یک افغانستان با ثبات و فراگیر" باشد.11

بـر اسـاس بیانیـه مشـرک منتـرش شـده توسـط دولـت هـای 
ایـاالت متحـده و نـاروی، مناینـدگان ایاالت متحـده و اروپا 
بـه مناینـدگان طالبان بـر موارد ذیل تاکیـد کردند: فوریت در 
رسـیدگی بـه بحـران انسـانی در افغانسـتان و اهمیت سـهولت 
دسرسـی بـرای کارگـران طبقـه ذکـور و انـاث کمـک هـای 
برشدوستانه؛ نیاز به حامیت از حقوق برش و یک نظام سیاسی 
فراگیـر؛ نیاز اسـت تا طالبان مـوارد مختلف نقض حقوق برش 
را متوقف سـازند، پاسـخگویی بـه نگرانی هـای جامعه مدنی 
افغانسـتان و امـکان دسرسـی دانـش  آمـوزان دخـر بـه متام 
سـطوح آموزشـی؛ تعهـدات طالبـان بـرای مبـارزه با دهشـت 
افگنی و قاچاق مواد مخدر؛ و توسـعه یک اسـراتژی شفاف 
و درسـت بـرای بازگردانـدن اعتـامد به بخش مالی افغانسـتان 
و جلوگیـری از فروپاشـی خدمـات اجتامعـی.12 دولـت های 
ایـاالت متحـده و نـاروی بـه رصاحـت اعـالم کردنـد کـه این 

نشسـت به منزله به رسمیت شناخن یا مرشوعیت بخشیدن به 
مقامات کنونی در افغانستان نیست.13

در ۱۷ مارچ ۲۰۲۲، شورای امنیت سازمان ملل متحد )با رای 
ممتنـع روسـیه( به متدیـد ماموریت یوناما در افغانسـتان برای 
یـک سـال جهت ادامـه تعامل سـازمان ملـل متحد بـا طالبان 
در افغانسـتان رای داد. بـر اسـاس ماموریت جدیـد، که نامی 
از طالبـان در آن ذکـر نشـده، اولویت  های یونامـا عبارتند از: 
هامهنگی و تسهیل در ارایه کمک  های برشدوستانه؛ تسهیل 
گفتگو بین بازیگران سیاسی مرتبط افغانستان و ترویج ایجاد 
یک دولت فراگیر، مشـارکتی و پاسـخگو بـه حاکمیت قانون 
در سـطوح ملـی و محلـی؛ تعامـل با متام ذینفعان در سـطوح 
ملی و محلی از جمله جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی 
بیـن املللـی بـرای حامیـت و ارتقای حقـوق برش همـه افغان 
هـا بـه شـمول حامیـت از حقـوق زنـان و کـودکان؛ حامیـت 
از همـکاری هـای منطقـه ای در مورد افغانسـتان بـرای بهبود 
صلح و ثبات در داخل کشور؛ و در چارچوب وظایف خود 
از سـازوکارهای موجـود بـرای بهبـود وضعیـت امنیتـی کلـی 
در افغانسـتان حامیـت کنـد. ایـن قطعنامـه همچنان بـه یوناما 
"صالحیـت قـوی" برای تعامل با همه بازیگران در افغانسـتان 

از جمله طالبان، در مورد موضوعات مربوطه می دهد.1۴

در اوایـل مـاه مارچ، دیبورا الینز مناینده ویژه منشـی عمومی 
سـازمان ملل متحد برای افغانستان، بی اعتامدی بین طالبان و 
جامعه بین املللی را تایید کرد، اما به شورای امنیت ملل متحد 
گفـت که "کمک واقعی به مردم افغانسـتان بدون همکاری با 

مقامات کنونی این کشور،" ممکن نیست.15

بـه گفتـه یونامـا، طالبان به تالش های شـان در مـورد اعراف 
بیشـر جامعـه بیـن املللـی از کاهش خشـونت هـا در رسارس 
افغانسـتان ادامـه داده انـد. طالبـان مدعـی پیرشفـت در تولید 
عوایـد داخلـی بـدون کمک بیـن  املللـی هسـتند و همچنان 
مکاتـب را در تـالش بـرای تقویـت مرشوعیت سیاسـی خود 
بازگشـایی کردند.16 منایندگان طالبان همچنان به تالش برای 
رفع توقیف دارایی  های بانک مرکزی افغانستان در نهاد های 
مالی ایاالت متحده ادامه می  دهند. براساس گزارش رسانه  ها 
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منایندگان ایاالت متحده و اروپا با یک هیئت طالبان در شهر اسلوی ناروی دیدار کردند. )عکس از وزارت امور خارجه ناروی(

در این ربع این درخواست  ها برای لغو منجمد سازی دارایی 
 های بانک مرکزی افغانسـتان توسـط چندین کشـور دیگر از 
جملـه چیـن، ایران، پاکسـتان، روسـیه و چندیـن گروه کمک  
رسـان بین  املللی تکرار شـده اند.17 برای معلومات بیشـر در 
مورد دارایی  های افغانستان در نهاد های مالی ایاالت متحده 
و فرمـان اجرایـی فـروی ۲۰۲۲ در مـورد حفاظـت از امـوال 
معین بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان به صفحه 

۱۰۲ رجوع شود.

بـا این حـال، به دنبال تصمیم مقامـات طالبان برای جلوگیری 
از دسرسـی دخـران بـه مکاتـب متوسـطه و لیسـه در زمـان 
بازگشـایی مکاتـب در ۲۳ مـارچ، مقامـات ایـاالت متحـده 
چندیـن دیدار با مناینـدگان طالبان را لغو کردند. سـخنگوی 
وزارت امـور خارجـه گفـت: "تصمیـم آنها یـک تغییر عمیق 
نـا امیدکننـده و غیرقابـل توضیـح از تعهـدات در قبـال مـردم 
افغانسـتان و همچنان جامعه جهانی بود. ما برخی از تعامالت 
خـود از جملـه جلسـات برنامـه ریـزی شـده در دوحـه را لغو 
کرده ایم و به رصاحت اعالم کرده ایم که این تصمیم را نقطه 

عطف احتاملی در تعامل خود می دانیم." 18
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فلج سکتور مالی

اصلـی چالـش هـای  مرکـز  نقدینگـی  بحـران 
اقتصادی افغانستان است

افغانسـتان در ایـن ربـع همچنـان بـا بحـران شـدید نقدینگـی 
مواجه اسـت. دسرسی به بانکنوت ها همچنان محدود است 
و بانـک هـا بـه دلیـل کاهـش فعالیـت هـای اقتصـادی، عدم 
اعتـامد به سیسـتم بانکی در میان افغـان ها و ناتوانی در انجام 
معامالت بین املللی، با چالش های نقدینگی مواجه هسـتند. 
بـه گفتـه وزارت خارجـه ایـاالت متحـده، د افغانسـتان بانک 
یـا بانـک مرکـزی افغانسـتان، برای مقابلـه با این چالـش ها به 

حامیت تخنیکی قابل توجه جامعه بین املللی نیاز دارد.19

نقدینگـی: نقدینگـی به کارایی یا سـهولتی گفته می شـود کـه دارایی یا 
اوراق بهـادار را بتـوان با پول نقد آماده معامله کرد، بدون اینکه بر قیمت 

بازار آن تاثیر بگذارد. بیش ترین دارایی نقد، پول نقد است.

بحران نقدینگی: بحران نقدینگی یک وضعیت مالی است که با فقدان 
پـول نقـد یا دارایی های کـه به راحتی قابلیت تبدیل شـدن به پول نقد را 
دارند در بسیاری از تجارت ها یا نهاد های مالی به طور همزمان مشخص 
می شـود. در بحران نقدینگی، مشـکالت نقدینگی در موسسـات فردی 
منجـر بـه افزایش شـدید تقاضـا و کاهش عرضـه نقدینگی میشـود و در 
نتیجـه کمبـود نقدینگـی موجـود میتوانـد منجـر به عـدم پرداخـت های 
گسـرده و حتـی ورشکسـتگی شـود. همـه کشـورها – و اقتصـاد آنهـا – 
میتواننـد در ایـن وضعیـت در معرض خطر قـرار گیرند. بـرای اقتصاد در 
مجموع، بحران نقدینگی به این معنی است که دو منبع اصلی نقدینگی 
در اقتصـاد – وام هـای بانکـی و بـازار اوراق تجـاری – بـه طـور ناگهانی 
کمیـاب میشـوند. بانک  هـا میزان قرضه دهی را کاهـش میدهند یا قرضه 

دادن را کامالً متوقف میسازند.

منبـع: انویسـتوپیدیا، " نقدینگـی،" ۲۰۲۱/۲۹/۸؛ انویسـتوپیدیا، "بحران 
نقدینگی،" ۲۰۲۰/۶/۱۲.

قبل از تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱، سیستم مالی افغانستان 
نسـبت به زمینه رشـد آن در دهه  های اخیر، با نسـبت دارایی 

 هـا در برابـر تولیـد ناخالص داخلـی پایین و سیسـتم بانکی به 
شـدت دالـری شـده، توسـعه نیافتـه بـود. تقریبـاً ۶۰ درصد از 
سـپرده  هـای بانکـی در کشـور بـه صـورت ارز  خارجی بوده 
اسـت. در همچـون محیط پولـی، حفظ ثبات مالـی به هر دو 
نقدینگـی ارز داخلـی )افغانـی( و مهمـر از آن نقدینگی ارز 

خارجی )FX( نیاز دارد.20

بانک مرکزی افغانسـتان در توانایی خود برای کنرول عرضه 
و ارزش پـول افغانـی بـه دلیـل چندیـن عامل از جملـه فقدان 
قابلیـت هـای تخنیکی داخلی بـرای چاپ ارز، که افغانسـتان 

آن را به رشکت های خارجی میسپارد، محدود است.21

برای سـال  ها، بانک مرکزی افغانسـتان ارزش پول افغانی را با 
لیـالم منظـم دالر امریکایی که از ذخایر خارجی اش بدسـت 
میـاورد، تقویـت میکـرد.22 بربنیاد گزارش ها، پیش از اگسـت 
۲۰۲۱، بانک مرکزی افغانستان، محموله های ربعوار بانکنوت 
هـای ۲۴۹ میلیـون دالری امریکایی را از ذخایر خارجی خود 
دریافـت مـی کـرد. این امـر پس از تسـلط طالبان کـه ایاالت 
متحـده را واداشـت تـا ذخایـر بانـک مرکـزی افغانسـتان در 

ایاالت متحده را تحت کنرول درآورد، متوقف شد.23

از دست دادن این انتقاالت دالری و سایر منابع ارز خارجی، 
سیسـتم مالی افغانسـتان را به سـقوط آزاد فرو برد، طوری که 
برنامـه انکشـافی ملل متحد در گزارش وضعیـت بانکداری و 
سیسـتم مالـی افغانسـتان در نومـر ۲۰۲۱ چنیـن توضیح داده 

است:

به دنبال تسلط طالبان و تحریم  های بین  املللی متعاقب 
آن، ذخایـر بیـن  املللـی افغانسـتان از جمله سـپرده  های 
سکتور بانکی ]ارز خارجی[ در بانک مرکزی افغانستان 
منجمد شد؛ سیستم سیوفت و پرداخت های بین املللی 
به حالت تعلیق درآمد؛ انتقال کمک های مالی به حالت 
تعلیق درآمد؛ و چاپ نقدینگی افغانی قطع شد و شوکه 
نامطلوب چشـمگیری در سیسـتم هـای مالی و پرداخت 
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ایجاد کرد. در نتیجه، یک سـناریوی کامل بیرون شـدن 
پول از بانک ها توسـط مردم ظاهر شـده اسـت. به دلیل 
محدودیـت نقدینگـی )ارز خارجـی و افغانـی( بانـک 
مرکزی افغانسـتان نتوانست نقدینگی ارز خارجی و پول 
افغانـی الزم را در اختیـار بانک ها قـرار دهد تا مطالبات 
برداشـت پول توسط مردم را برآورده سازد. این موضوع 
تنش ها را افزایش داده اسـت و بانک مرکزی افغانسـتان 
برداشـت های روزانه پول/سـپرده های بانکی را محدود 

کرده است.2۴

بحـران نقدینگـی ناشـی از آن باعـث اختـالل در پرداخـت 
معاشات صدها هزار کارمند دولت، معلامن و کارکنان بخش 
صحـی شـده و محدودیـت هایـی را بـر فعالیـت گـروه هـای 
کمک کننده بین املللی در کشور تحمیل کرده است. رابرت 
ماردینی، رییس عمومی کمیته بین املللی صلیب رسخ گفت 
کـه "سیسـتم بانکی کامالً فلج شـده اسـت. بانـک مرکزی از 
فعالیت بازمانده اسـت." ماردینی گفـت که نهاد او در عوض 
بـه ۱۰۰۰۰ داکـر و نرس از طریق سیسـتم غیر رسـمی حواله 

پول پرداخت می کند.25

حواله: شـبکه های غیر رسـمی انتقال پول که تسـهیل انتقـال و دریافت 
پـول یـا ارزش معـادل آن را انجـام مـی دهند و حسـاب های خـود را از 

طریق تجارت و پول نقد تسویه می کنند.

منبـع: خزانـه داری، "حوالـه: سیسـتم جایگزیـن حوالـه و نقـش آن در 
پولشویی،" ۲۰۰۳، ص. ۵.

این نیز به بدتر شدن بازار اعتبار/کریدت داخلی کمک کرده 
اسـت. در نبـود حامیـت هـای بین املللـی، بانک هـا اعطای 
اعتبار/کریـدت جدیـد به رشکت های کوچک و متوسـط را 
متوقـف کرده انـد. همزمـان اعتبارات کمر در دسـرس بود، 
وام های غیر جاری از حدود ۳۰ درصد پورتفولیوی بانک ها 
در پایان سـال ۲۰۲۰ به ۵۷ درصد در سـپتمر ۲۰۲۱ افزایش 
یافـت.26 عـدم دسرسـی بـه پـول نقـد و اعتبـار، فعالیت های 

اقتصادی در افغانستان را فلج می کند.

در ماه  های اخیر، افزایش عرضه دالر امریکایی از مجرا  های 
برش دوسـتانه، به طور متوسط حدود ۱۵۰ میلیون دالر در ماه، 
بـه تثبیـت ارزش افغانـی کمک کرده اسـت.27 بانـک مرکزی 
افغانسـتان توانسته لیالم دالر امریکایی را تا حدود ۲۶ میلیون 

دالر بین ۱۵ فروری و ۱۴ مارچ از رس گیرد.28

بـا ایـن حال، ایـن مجرا هـای برشدوسـتانه به  عنـوان اقدامات 
توقفی تلقی میشـوند که جایگزین ناکافی برای عملکرد های 
عـادی بانـک مرکـزی هسـتند.29 ویب سـایت بانـک مرکزی 
میگویـد کـه مأموریت اصلی آن حفظ ثبات قیمت  ها اسـت 
در حالی که سـایر وظایف آن شامل تنظیم و اجرای سیاست  
هـای پولـی، چـاپ بانکنـوت ها و سـکه ها، صـدور مجوز و 
نظـارت بـر بانک ها و سـایر ارایـه دهندگان خدمـات مالی و 

ارایه "سیستم پرداخت مطمنئ و سامل" میباشد.30

دیبورا الینز، مناینده ویژه منشـی عمومی ملل متحد در بیانیه 
دوم مارچ خود در شورای امنیت ملل متحد، "عدم دسرسی 
بـه ذخایـر ارزی، کمبود نقدینگـی، و محدودیت  های بانک 
مرکـزی بـرای انجام برخی از وظایف اصلی  اش را" به عنوان 
چالش های کلیدی برای احیای اقتصاد افغانستان یاد کرد.31

4.۵ میلیــون دالــر امریکایی به عنــوان کمک های 
برشدوســتانه به بانک بین املللی افغانستان تحویل داده 

شد. )حساب توییر وزارت اطالعات و فرهنگ(



نکات برجسته ربع وار

۱6 اداره رس مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان  |  گزارش برای کانگرس ایاالت متحده  |  ۳۰ اپریل ۲۰۲۲

بر اسـاس آخرین آمـار موجود در صندوق بیـن املللی پول، 
مجمـوع ذخایـر بین املللی بانک مرکزی افغانسـتان در پایان 
سـال ۲۰۲۰، ۹.۷۶ میلیارد دالر بود. از این مبلغ ۲ میلیارد دالر 
در نهاد های مالی انگلستان، آملان، سویس و امارات متحده 
عربی ذخیره  شـده بود. حـدود ۷ میلیارد دالر از وجوه ذخیره 
بانک مرکزی افغانستان که در بانک مرکزی نیویارک گذاشته 
شـده بود، اکنون توسـط دولت ایاالت متحده مسـدود شـده 
اسـت کـه رسنوشـت آن بااقدامـات قضایـی محکمـه ایاالت 

متحده تعیین خواهد شد.32

حتـی اگر مداخـالت مالی به بانک مرکزی افغانسـتان کمک 
کـرد تا ذخایـر بانک های تجاری را افزایـش دهد، این اقدام 
بـه طـور اتومات بـه افزایـش وام تبدیـل منی شـود: بانک ها 
مـی تواننـد افزایش ذخایر را به عنوان وسـیله ای برای کاهش 
خطـر پذیـری یـا نشـان دادن سـالمت و امنیت شـان انتخاب 
کننـد. اقتصـاد دانـان دانشـگاه نیویارک و دانشـگاه شـیکاگو 
بـا اظهـار نظر دربـاره این احتـامل در مقاله  ای اخیراً پیشـنهاد 
کردنـد که اگـر ذخایر بانک مرکزی مسـتقیامً نـزد خانواده ها 
یا سـایر واسـطه  های مالی قرار گیرد، میتواند افزایش مطلوب 

نقدینگی را باال برد.33

نقدینگی برای خانواده ها و همچنان سیستم بانکی و تجارت  
یک نگرانی است. افزایش نقدینگی خانواده ها در افغانستان 
با افزایش بیکاری به چالش کشـیده شـده اسـت، واقعیتی که 
فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد افغان ها حساب بانکی دارند، وضعیت 
مرکـزی  بانـک  الکرونیکـی  پرداخـت  سیسـتم  نامشـخص 
افغانستان )که می توانست کمبود بانکنوت کاغذی را کاهش 
دهد زیرا اکرث افغان ها به تیلفون های همراه دسرسی دارند( 
و کاهـش حجم معامالت بـازار که در کاهش تولید ناخالص 

داخلی کشور منعکس شده است.3۴

معلومـات بیشـر در مـورد ظرفیـت محـدود سـکتور بانکـی 
افغانسـتان و تاثیـر آن بـر ارایـه کمـک هـای برشدوسـتانه در 

ضمیمه طبقه بندی شده این گزارش گنجانیده شده است.

تاثیر فرمان اجرایی ۱4۰64 باالی بانک مرکزی 
افغانستان

بـه تاریـخ ۱۱ فـروری، رییس جمهـور بایدن فرمـان اجرایی 
۱۴۰۶۴ را بـرای مسـدود کـردن حـدود ۷ میلیارد دالـر ذخایر 
پولی بانک مرکزی افغانستان که در ایاالت متحده نگهداری 
میشـد، امضا کرد و و اراده خود را برای پرداخت ۳.۵ میلیارد 
دالـر کـه  نیمـی از مجمـوع ایـن ذخایـر اسـت، "به نفـع مردم 
افغانسـتان" اعـالم کرد.35 این ذخایر پس از سـقوط حکومت 
افغانسـتان در اگست ۲۰۲۱ برای بانک مرکزی افغانستان غیر 

قابل دسرس بوده است.36

حکومـت بایـدن در حـال حـارض در حـال بررسـی راه  هـای 
احتاملـی بـرای پرداخـت ۳.۵ میلیـارد دالر بـرای کمک  های 
برشدوسـتانه اسـت که احتامالً از طریق یک صندوق وجهی 
جداگانـه یـا بـا ارایه حامیـت از طریق ملـل متحد یا سـازمان  
هـای توامننـد دیگـر صـورت گیرد. تومـاس وسـت، مناینده 
ویـژه ایـاالت متحده برای افغانسـتان میگوید کـه ۳.۵ میلیارد 
دالـر می تواند به طور متناوب بـه "تجدید رسمایه بالقوه یک 
بانـک مرکـزی آینده ]در افغانسـتان[ و افزایـش رسمایه یک 

سیستم مالی کمک کند."37

یکـی از مقامـات طالبان تصمیم مسـدود کـردن دارایی های 
بانـک مرکـزی افغانسـتان را پـس از اعالم آن محکـوم کرد و 
این ذخایر را "ملکیت بانک مرکزی افغانستان و در نتیجه مال 

مردم افغانستان" خواند.38

این اقدام همچنان باعث خشم در رسارس جامعه افغانستان، از 
جمله در میان رهران غیروابسـته به طالبان شـده اسـت.39 شاه 
محرابـی، یکی از اعضای قدیمـی هیات مدیره بانک مرکزی 
افغانسـتان، ایـن تصمیـم را "خالف وجـدان" و "کوتـه بینانه" 
خواند. محرابی استدالل کرد که بانک مرکزی افغانستان باید 
یک نهاد مسـتقل از رژیم طالبان تلقی شـود و محروم کردن 
بانک از دسرسـی به ذخایر آن می تواند منجر به "فروپاشـی 
کامـل سیسـتم بانکـی" شـده، بانـک مرکـزی افغانسـتان را از 
حفـظ ثبـات قیمت ها باز دارد و میلیون ها افغان را بیشـر در 

نتیجه بحران های اقتصادی و برشی مترضر سازد.۴0
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رهربی تعیین شده توسط طالبان در بانک مرکزی افغانستان

در ۲۳ اگسـت ۲۰۲۱، طالبان حاجی محمد ادریس )مشـهور به عبدالقاهر( را به عنوان رسپرسـت بانک مرکزی افغانسـتان 
منصوب کردند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایاالت متحده، ادریس، یک ازبک تبار از والیت جوزجان است و سابقه 
طوالنی کار در امور مالی طالبان را داشـته و در کمیسـیون مالی طالبان در طول شورشـگری، نقش مهم داشـته است.۴5 یک 
مقام ارشد طالبان در ماه اگست به رویرز گفت که ادریس آموزش رسمی مالی یا تحصیالت عالی مالی ندارد اما “به دلیل 

تخصص او” در مسایل مالی مورد احرام بود.۴6

طالبـان در ۱۱ مـارچ، احمـد ضیـا آغـا )معروف به نور احمـد آغا( را به عنوان معـاون اول بانک مرکزی افغانسـتان منصوب 
کردند. در این نقش، آغا مسـوول نظارت بر بخش مالی افغانسـتان به شـمول مقررات مبارزه با تامین مالی دهشـت افگنی و 
پولشویی است. این اقدام باعث نگرانی سیاستگذاران غربی شده است زیرا آغا به دلیل نقش اش به عنوان یک رهر نظامی 
و مالی طالبان تحریم شـده اسـت.۴7 آغا در میان دیگر اتهامات از زمانی که یک مقام مالی طالبان در جریان شورشـگری 
بود گفته میشود در سال ۲۰۰۹ ده ها هزار دالر را به والی های نام نهاد طالبان و صدها هزار دالر را برای تأمین مالی عملیات 

مواد انفجاری تعبیه شده توزیع کرده است.۴8

وزارت امور خارجه امریکا به سیگار گفت که فراتر از رده اول رهری بانک مرکزی افغانستان، طالبان اکرث کارمندان ملکی 
ایـن بانـک را تشـویق کـرده انـد که در سـمت های خود باقی مبانند این در حالیسـت کـه برخی از تکنوکـرات ها در بانک 
مرکـزی افغانسـتان بـه کار خود ادامـه می دهند. تعامل صندوق بین املللی پول با افغانسـتان تا زمانی کـه “وضاحت در میان 
جامعه بین املللی” در مورد به رسمیت شناخته شدن حکومت افغانستان وجود نداشته باشد، به حالت تعلیق درآمده است. 

بانک مرکزی افغانستان به کار خود با تکنوکرات  ها در بست  های کلیدی ولی با ظرفیت پایین ادامه می  دهد.۴9 

ایـن فرمان اجرایی همچنـان با انتقاد تحلیلگران سیاسـت بین 
املللـی و امریکایـی، گـروه هـای حقـوق بـرش، حقوقدانان و 
کارشناسان مالی و برخی از بستگان قربانیان حمالت دهشت 

افگنی ۱۱ سپتامر مواجه شده است.۴1

انسـداد ذخایـر و  بـه  قابـل ذکـر اسـت، تحلیلگـران نسـبت 
پیشنهادات گزارش شده برای ارایه این بودجه در قالب کمک 
های برشدوستانه ابراز نگرانی کرده اند. پاول فیشتاین از مرکز 
همکاری های بین املللی دانشگاه نیویارک استدالل می کند 
که فرمان اجرایی توجه کافی به فروپاشی اقتصاد کالن کشور 
نداشـته اسـت. فیشـتاین تاکید می کند که آزادسـازی ذخایر 
بانـک مرکـزی مـی تواند در عـوض بـرای بازگردانـدن ثبات 
غیررضوری نرخ ارز و کاهش بحران نقدینگی مورد اسـتفاده 

قرار گیرد.۴2

جان سیفتون از دیده  بان حقوق برش می  افزاید که این تصمیم 
"مشـکل منونـه ای بـرای اداره ثروت حاکمیتـی ایجاد میکند 
و بـرای رسـیدگی به عوامل اساسـی که منجر بـه بحران عظیم 
انسـانی در افغانسـتان میشـود، کار چندانی انجـام منی دهد." 
سـیفتون مـی گویـد که بانـک مرکزی افغانسـتان بایـد دارایی 
های ارز خارجی را در اختیار داشته باشد تا به عنوان ضامنت 
در معاملـه هـای دالـری الکرونیکـی در سیسـتم بانکـی بیـن 
املللـی عمل کنـد.۴3 در مقابل، ویلیام برد از انسـتتیوت صلح 
ایـاالت متحـده میگویـد کـه حتی اگـر تنها نیمـی از مجموع 
ذخایـر بانـک مرکزی افغانسـتان بـه حامیـت از فعالیت های 
اساسی آن به عنوان یک بانک مرکزی اختصاص داده شود، 
این "فرصتی برای رشوع ثبات اقتصادی و سکتور خصوصی 

فراهم می کند."۴۴
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رشکت پخش رسانه یی کانادا، "برنامه غرامت به قربانیان ۱۱ سپتمر  .۴0
با وجوه بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا نامعقول است: عضو 
هیئت مدیره بانک، ۲۰۲۲/۲/۲6؛ نیویارک تایمز، "با نادیده گرفن 

تقاضای طالبان، بایدن در صدد تقسیم ۷ میلیارد دالر از وجوه مسدود 
شده افغانستان است،" ۲۰۲۲/۱۱/۲.

صدای امریکا، "بایدن نیمی از ۷ میلیارد دالر دارایی افغانستان را  .۴1
برای قربانیان ۱۱ سپتمر نگه میدارد،" ۲۰۲۲/۱۱/۲؛ نیویارک تایمز، 

با نادیده گرفن تقاضای طالبان، بایدن در صدد تقسیم ۷ میلیارد دالر 
از وجوه مسدود شده افغانستان است،" ۲۰۲۲/۱۱/۲. مرکز مطالعات 
برشدوستانه و منازعات، "مجمع اندیشه های آینده افغانستان  نامه به 
رییس جمهور بایدن، ۲۰۲۲/۱۳/۳؛ نیویارک تایمز، "تصمیم بایدن 

در مورد وجوه مسدود شده، خشم افغان ها را برانگیخته است،" 
.۲۰۲۲/۳/۲۳

مرکز همکاری بین املللی دانشگاه نیویارک، "فرمان اجرایی حکومت  .۴2
بایدن و اقتصاد،" ۲۰۲۲/۱6/۲.

دیده بان حقوق برش، "بایدن به دنبال ترصف دارایی های افغانستان  .۴3
است،" ۲۰۲۲/۱۱/۲.

انستیتیوت صلح ایاالت متحده، "ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان:  .۴۴
چه اتفاقی افتاد، گام بعدی،" ۲۰۲۲/۱/۳.

رویرز، "طالبان با افزایش ناآرامی های اقتصادی، رسپرست بانک  .۴5
مرکزی را معرفی کردند،" ۲۰۲۱/۸/۲۳؛ دفر امور آسیای جنوبی و 

مرکزی وزارت خارجه ایاالت متحده، پاسخ به درخواست معلومات 
از سوی سیگار، ۲۰۲۲/۱6/۳

رویرز، "طالبان با افزایش ناآرامی های اقتصادی، رسپرست بانک  .۴6
مرکزی را معرفی کردند،" ۲۰۲۱/۸/۲۳.

وال اسریت ژورنال، "متخصص مالی تحریم شده طالبان رهری  .۴7
بانک مرکزی افغانستان را به عهده دارد،" ۲۰۲۲/۱۱/۳.

شورای امنیت ملل متحد، رشح خالصه فهرست تحریم های ۱۹۸۸،  .۴8
"احمد ضیا آغا،" ۲۰۲۲/6/۱.

دفر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت خارجه ایاالت متحده،  .۴9
پاسخ به درخواست معلومات از سوی سیگار، ۲۰۲۲/۱6/۳

https://dab.gov.af/dab-history
http://www.nber.org/papers/w29680
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از طریق تلیفون: ایاالت متحده

شامره رایگان: ۸66۳۲۹۸۸۹۳

۳۱۲66۴۰۳۷۸ :DSN

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

از طریق فکس: ۷۰۳6۰۱۴۰65

sigar.hotline@mail.mil :از طریق ایمیل

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