
 اداره رس مفتش ویژه
برای بازسازی افغانستان ۳۰ جوالی 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



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:

خانواده این دخرت افغان در میان هزاران افرادی اند که خانه های شان در اثر زلزله شدید ویران شده است.
)عکس از برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان(

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

به این وسیله پنجاه و ششمین گزارش ربع وار سیگار را در مورد وضعیت بازسازی در افغانستان برای کانگرس، وزرای خارجه و 
دفاع و مردم ایاالت متحده پیشکش می کنم.

طالبان در این ربع فرمان  های جدیدی را صادر کردند که زندگی زنان افغان را محدود تر میسـازد. بر بنیاد یکی از این فرمان ها 
زنـان بایـد صـورت و بـدن خود را در بیرون از خانه بپوشـانند و فرمان دیگر مجریان زن تلویزیون ها را ملزم به پوشـاندن صورت 
شـان در جریـان نـرشات میکنـد. هـامن طوری که در بخـش اول این گزارش مورد بحث قـرار گرفت، اقدامـات جدید، عالوه بر 

اجتناب طالبان از بازگشایی مکاتب لیسه برای دخرتان است و یادآور حکومت رسکوبگرانه آنان در دهه ۱۹۹۰.

در طول این دوره گزارش دهی، سیگار دو گزارش ارزیابی موقت را منترش کرد. یکی از ارزیابی ها به اساس هدایت کانگرس، 
سـقوط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانسـتان را در تابسـتان گذشته بررسی کرد. سیگار دریافت که مهمرتین عامل کوتاه مدت در 
فروپاشی نیرو های دفاعی و امنیتی افغان تصمیم ایاالت متحده برای خروج اردوی این کشور و قراردادی های آن از افغانستان 
بود که در توافق فروری ۲۰۲۰ با طالبان درخواسـت شـده بود. عوامل دیگر شـامل تغییر سطح حامیت اردوی ایاالت متحده از 
نیرو های دفاعی و امنیتی افغان؛ ناتوانی نیرو های دفاعی و امنیتی افغان در دستیابی به خود کفایی؛ تغییر مکرر رهران نیرو های 
دفاعـی و امنیتـی افغـان و انتصاب افراد وفادار توسـط رییس جمهور ارشف غنی؛ ناکامی دولت افغانسـتان در گرفن مسـوولیت 
امنیت از طریق اجرای اسـرتاتیژی امنیت ملی؛ و بهره برداری مؤثر کمپاین نظامی طالبان از نقاط ضعف نیروهای دفاعی امنیتی 

افغانستان بوده است.

ارزیابی دیگر اعتبار ادعاهایی مبنی بر دزدی پول توسـط مقامات ارشـد افغانسـتان را در جریان سـقوط دولت افغانسـتان بررسی 
کرد. سـیگار دریافت که مقداری پول نقد از محوطه ارگ ریاسـت جمهوری گرفته شـده و در هلیکوپرت گذاشـته شـده بود، اما 
شـواهد نشـان می دهد که این مبلغ از یک میلیون دالر تجاوز نکرده و ممکن اسـت نزدیک به 5۰۰۰۰۰ دالر بوده باشـد. باور بر 
این بود که بیشرت این پول از چندین بودجه عملیاتی دولت افغانستان که به طور معمول در ارگ مدیریت میشد، گرفته شده باشد.

سـیگار بـه انجـام مصاحبـه ها و تجزیه و تحلیل بـرای چهار ارزیابی دیگر بـه هدایت کانگرس ادامه می دهـد، از جمله ارزیابی 
سـقوط دولـت افغانسـتان، وضعیت کنونی بودجه ایاالت متحده برای بازسـازی افغانسـتان، کمک های بودجـه اختیاری ایاالت 
متحده به افغانستان و خطرات برای مردم افغانستان. گزارش های نهایی در مورد متام ارزیابی ها قبل از پایان سال ۲۰۲۲ به نرش 

خواهد رسید.

برنامه درس های آموخته شـده سـیگار دوازدهمین گزارش خود را زیر عنوان پولیس در منازعه، که یک بررسـی ژرف ماموریت 
۲۰ ساله بین املللی و ایاالت متحده برای بازسازی پولیس افغانستان است، منترش کرد. این گزارش دشواری های تالش مبارزه با 
شورشیان به شدت مسلح را در زمانیکه تالش برای ایجاد قابلیت تنفیذ بومی قانون و ادامه فعالیت های پولیس در بخش ملکی 

در جریان بود، برجسته میسازد.

سیگار سه گزارش بررسی عملکرد را در این ربع نرشکرد. سیگار در اولین گزارش دریافت که اداره ایاالت متحده برای انکشاف 
بین املللی اسناد مورد نیاز را در ۸ مورد از ۱۱ موارد اعطای کمک مالی خامته یافته در افغانستان تکمیل یا حفظ نکرده است. 
در گزارش دوم، سـیگار مشـخص کرد که وزارت دفاع ایاالت متحده پیشـنهاد های سـیگار را از تفتیش های سـال ۲۰۱۳ برای 
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جلوگیری از انتقال وجوه قرارداد های ایاالت متحده به اشخاص یا نهادهای مخالف این کشور، به طور کامل اجرا نکرده است. 
سـیگار در سـومین گزارش دریافت که وزارت دفاع ایاالت متحده از سیسـتم پرداخت معاشات و پرسونل )اپس( برای پرداخت 
معاشات نیرو های دفاعی و امنیتی افغان استفاده نکرده است و این امر دقیق بودن ۲۳۲ میلیون دالر را در پرداخت معاشات این 

نیرو ها میان سال های ۲۰۱۸-۲۰۲۱ زیر سوال میرد.

سیگار هشت بازرسی مالی پروژه های تحت متویل ایاالت متحده را برای بازسازی افغانستان تکمیل کرد که ۲۸۰۳۷۳دالر هزینه 
های مورد سـوال را در نتیجه کاسـتی های کنرتول داخلی و مسـایل مربوط به عدم رعایت قرارداد ها شناسـایی کرد. این بازرسی 
هـای مالـی طیفـی از نقیصـه ها را در پروسـه های کنرتول داخلی توسـط قراردادی هـای اداره ایاالت متحده برای انکشـاف بین 
املللی در افغانستان از جمله دیویس منجمنت گروپ، روتس آف پیس، کیامنیکس انرتنشنل، و دی ای آی مشخص ساخت. 
سـیگار هیـچ مـوردی از عـدم رعایت قرارداد ها را در تفتیش کمک های مردم ناروی، آی تی اف و منجمنت سیسـتم انرتنشـنل 

دریافت نکرد.

در جریان دوره گزارشدهی، تحقیقات جنایی سیگار منجر به یک اعرتاف به ارتکاب جرم، یک مورد صدور حکم مجازات و 
۳۳۲۲۲ دالر وجوه بازیابی شـده برای دولت ایاالت متحده شـد. سـیگار چهار قضیه جدید را آغاز و هشـت قضیه را بسـته کرد و  

تعداد مجموعی تحقیقات در حال انجام را به ۳۹ قضیه رساند.

مـن و همکارانـم مشـتاقانه منتظـر همـکاری با کانگرس و سـایر مراجع ذیربط هسـتیم تا از مشـارکت طوالنی ایـاالت متحده در 
افغانستان درس هایی بیاموزیم که ممکن است برای دیگر برنامه های کمک خارجی ایاالت متحده که در حال اجرا است و یا 

برنامه های آینده قابل تطبیق باشد.

با احرتام،

جان اف. ساپکو
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ایـن گـزارش کار نظارتـی سـیگار را خالصه منـوده و تحوالت را در چهار بخش عمده تالش های بازسـازی در افغانسـتان 
از اول اپریـل الی ۳۰ جون ۲۰۲۲ پیشـکش میکند.*

در ایـن دوره گزارشـدهی سـیگار ۱۵ تفتیـش، ارزیابـی و سـایر محصـوالت را در مـورد ارزیابـی تـالش هـای بازسـازی 
ایـاالت متحـده در افغانسـتان بـه نـرش رسـاند. در ایـن دوره، تحقیقـات جنایـی سـیگار منجـر بـه یـک مـورد اعـرتاف بـه 

ارتـکاب جـرم، یـک مـورد صـدور حکـم مجـازات، و بازیابـی ۳۳۲۲۲ دالـر بـرای بودجـه دولـت ایـاالت متحده شـد.

مرور اجاملی سیگار

بازرسی ها و تفتیش ها

در این ربع، سـیگار سـه گزارش بررسـی عملکرد، دو ارزیابی موقت و 
هشت گزارش بازرسی مالی را نرش کرد.

گزارش اول بررسی عملکرد، توقف شامری از قرارداد های منعقد  	
شده برای حامیت از بازسازی در افغانستان را از سوی اداره ایاالت 
متحده برای انکشاف بین املللی در میان سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ 
بررسی کرد. سیگار نقیصه هایی را در حفظ اسناد شناسایی کرد، اما 

تأثیری بر نتایج برنامه نداشت.

گزارش دوم دریافت که وزارت دفاع پنج پیشـنهاد از هفت پیشنهاد  	
سـال ۲۰۱۳ توسط سیگار را برای جلوگیری از پرداخت به دشمنان 
ایـاالت متحـده بـه طور کامـل تطبیق منـوده، یکـی را تا انـدازه ای 
اجـرا کـرده و یکی را تطبیق نکرده اسـت که ایـن وزارت را در برابر 

انحراف وجوه قراردادی آسیب پذیر میساخت.

گـزارش سـوم حاکـی از عـدم پاسـخگویی و نظـارت وزارت دفـاع  	
امریـکا بـر وجوهـی اسـت که بـه دولـت افغانسـتان بـرای پرداخت 

معاشات پرسونل وزارت دفاع ارائه میکرد.

اولیـن ارزیابـی موقت، اتهامات مربـوط به رسقت منابـع مالی علیه  	
رییـس جمهـور غنـی و دیگر مقامـات افغـان را در جریان سـقوط 
اگسـت ۲۰۲۱ بـه تحلیـل گرفت. سـیگار نتیجـه گیری کـرد که پول 
مجموعی گرفته شده از ارگ از یک میلیون دالر تجاوز منی کند.

دومین ارزیابی موقت عواملی را که در فروپاشی نیروهای دفاعی و  	
امنیتی ملی افغانسـتان در اگسـت ۲۰۲۱ نقش داشتند، ارزیابی کرد. 
سـیگار شـش عامل اصلی را در فروپاشی شناسایی کرد که یکی از 
عوامـل اصلـی آن تصمیـم برای خـروج نیرو های ایـاالت متحده و 
قـراردادی هـای حامیوی بـر بنیاد توافق فـروری ۲۰۲۰ بین ایاالت 

متحده و طالبان است.

وقایع کلیدی، می – جوالی ۲۰۲۲

جونمی

۷ می: طالبان محدودیت  های 
سـخت  تری را اعـالم کردند که 
زنـان را ملزم میسـازد تا در انظار 
عمومـی متـام بـدن بـه شـمول 

چهره خود را کامالً بپوشانند.

۹ مـی: برنامه جهانـی غذا ملـل متحد 
پیـش بینی کرد کـه ۱۸.۹ میلیـون افغان 
بین جون و نومر۲۰۲۲ با عدم مصونیت 

غذایی حاد روبرو خواهند شد.

کمیسـیون  طالبـان  مـی:   ۱۱
بازگشـت و ارتبـاط بـا مقامـات و 
سـابق  سیاسـی  هـای  شـخصیت 

افغانستان را تشکیل دادند.

۱۴ مـی: طالبـان اولین بودجه سـاالنه خـود را از 
زمـان بـه دسـت گرفـن قـدرت منتـرش کردنـد و 
۲۳۱.۴ میلیارد افغانـی )۲.۶ میلیارد دالر( مصارف 
و ۱۸۶.۷ میلیـارد افغانـی )۲.۱ میلیارد دالر( عواید 

داخلی را در سال ۲۰۲۲ پیش بینی کردند.

۲۴ مـی: طالبان با یک رشکت هوانـوردی دولتی امارات متحده 
عربی توافقنامه ای را برای مدیریت عملیات های زمینی و امنیتی 

در میدان های بین املللی کابل، قندهار و هرات امضا کردند.

امنیتـی دفاعـی- ۱ جـون: دفـرت مدیریـت همـکاری 
افغانستان، که در چوکات وزارت دفاع امریکا مسوولیت 
عمومـی وجـوه نیـرو های ویـژه امنیتی افغـان و مدیریت 

قرارداد ها را به عهده داشت، منحل شد.

۱۹ می: طالبان  پوشـش چهره را به زنان 
گوینده اخبار گسرتش دادند.
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نـوت: ایـاالت متحـده تـا هنـوز تصمیمی در مورد به رسـمیت شـناخن طالبان یا هر نهـاد دیگری به عنوان دولت افغانسـتان یا به عنوان بخشـی 
از چنیـن حکومتـی نگرفتـه اسـت. بر این اسـاس، ارجاعات در این گـزارش به عباراتی همچـون “دولت تحت اداره طالبـان،” “دولت موقت،” 
“حکومـت طالبـان،” رژیـم طالبان،” “دولت سـابق افغانسـتان” یا عبارات مشـابه برای پیـش داوری یا انتقال هیچ یک از نظـر یا تصمیم دولت 

ایاالت متحده در مورد به رسمیت شناخن طالبان یا هر نهاد دیگری به عنوان دولت افغانستان نیست.

منبع: وزارت خارجه امریکا، پاسخ به بررسی سیگار، ۲۰۲۲/۲۲/۷

هشت گزارش بازرسی مالی ۲۸۰۳۷۳ دالر هزینه های مورد سوال  	
را در نتیجـه کاسـتی هـای کنرتول داخلی و مسـایل مربـوط به عدم 

رعایت قرارداد ها شناسایی کرد.

تحقیقات

در جریـان دوره گزارشـدهی، تحقیقـات جنایـی سـیگار منجـر به یک 
اعـرتاف به ارتکاب جـرم، یک مورد صدور حکم مجـازات و ۳۳۲۲۲ 
دالر وجوه بازیابی شـده برای دولت ایاالت متحده شـد. سـیگار چهار 
قضیـه جدیـد را آغـاز و هشـت قضیه را بسـته کـرد و  تعـداد مجموعی 

تحقیقات در حال انجام را به ۳۹ قضیه رساند.

نکات برجسـته تحقیقات شـامل یک اعرتاف به ارتـکاب جرم به دلیل 
ادعـا هـای نادرسـت پاول دایگل بـه دلیل مشـارکت او در طرحی برای 
کالهرداری از دولت ایاالت متحده با استخدام کارمندان نامناسب در 
بست های قراردادی است. در نتیجه، صورت حساب های جعلی ایجاد 
و بـرای پرداخـت بـه دولت ایاالت متحده ارسـال شـده بـود. تحقیقات 
دوم منجـر به محکومیت کینیت او کوتیس به یک سـال حبس تعلیقی 
تحت نظارت در نتیجه اعرتاف به گناه به یک فقره کالهرداری بزرگ 

علیـه ایـاالت متحـده بـه دلیـل توطئه او بـرای اسـتخدام مرتجـامن غیر 
مسـلکی بـرای نیرو های ایاالت متحده شـد. سـیگار بر عـالوه ۳۳۲۲۲ 
دالر بازپرداختی را که رید اینرتنشـنال، یک قراردادی وزارت دفاع ، به 

ایاالت متحده بازپرداخت نکرده بود شناسایی کرد.

درس های آموخته شده

در جریـان دوره گـزارش دهـی، درس هـای آموخته شـده، دوازدهمین 
گـزارش خـود را تحت عنوان پولیس در منازعه، که یک بررسـی ژرف 
ماموریت ۲۰ سـاله بیـن املللی و ایاالت متحده برای بازسـازی پولیس 
افغانسـتان اسـت، منترش کرد. این گزارش دشواری های تالش مبارزه با 
شورشیان به شدت مسلح را در زمانیکه تالش برای ایجاد قابلیت تنفیذ 
بومی قانون و ادامه فعالیت های پولیس در بخش ملکی در جریان بود، 

برجسته میسازد.

تحقیق و ارزیابی

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

طوریکه در اساسنامه سیگار ذکر شده، این اداره می تواند در مورد محصوالت کاری و رویداد های نیز گزارش تهیه کند که پس از ۳۰ جون ۲۰۲۲ تا تاریخ چاپ این گزارش انجام شده   *

یا اتفاق افتاده است.

جوالی

بـه  ای  لـرزه  زمیـن  جـون:   ۲۲
مقیاس 5.۹ ریشرت رشق افغانستان 
را لرزاند و حداقل ۱۰۰۰ کشـته و 

۳۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

۲۸ جون: ایاالت متحده 55 میلیون 
دالر کمک فوری برای امداد رسـانی 

به زلزله زدگان اعالم کرد.

6 جـوالی: رییس جمهـور بایدن کانگـرس را از 
قصد خود برای لغو افغانستان به عنوان متحد اصلی 

غیر ناتو از سوی ایاالت متحده آگاه ساخت.

۸ جـوالی: شـورای حقـوق بـرش سـازمان ملـل متحد 
قطعنامـه ای را تصویـب کـرد که خواسـتار لغو سیاسـت 

های طالبان در محدود کردن حقوق زنان شد.

۳۰ جون: حدود ۴5۰۰ علامی 
دینـی و بـزرگان قومـی در کابل 
برای یک جلسه بزرگ سه روزه 

گرد هم آمدند.



سیگار تفتیش، پروژه های ویژه، و یا تحقیقات را الی ۳۰ جون ۲۰۲۲ در ۳۰ والیت از جمله ۳۴ والیات افغانستان انجام داده است.
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خالصه بازسازی
بخش سوم 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.

طالبان زنان را رسکوب می کنند
طالبـان محدودیـت هـای بیشـرتی را بـرای زنـان اعـالم کردنـد و از آنهـا  	

خواسـتند تـا بـه شـمول چهـره، خـود را بـه طـور کامـل در محـالت عـام 
بپوشـانند. تخلفـات از ایـن پـس منجـر بـه زندان بـرای مردان رسپرسـت 
خانـواده خواهـد شـد. ایـن پالیسـی بعداً بـه زنـان گوینده اخبار گسـرتش 
یافـت. ایـن محدودیت هـا اعرتاض های ملـی و محکومیـت بین املللی 

را برانگیخت.

شـورای حقـوق برش سـازمان ملل متحـد با تصویب قطعنامـه ای در مورد  	
وضعیت حقوق برش زنان و دخرتان در افغانسـتان، خواسـتار لغو سیاسـت 
های طالبان است که حقوق، نقش ها و مسوولیت های زنان را در جامعه 

محدود میسازد.

تالش گروه های ضد طالبان برای انسجام
گـروه های مسـلح ضـد طالبان در چندیـن والیت فعال هسـتند. برخی از  	

گروه های اپوزیسـیون سیاسـی تالش دارند خود را برای مذاکره با طالبان 
سازماندهی کنند.

طالبـان آتـش بـس جـاری بیـن دولـت پاکسـتان و طالبـان پاکسـتانی را  	
میانجیگری کردند.

حمالت شاخه خراسان گروه دولت اسالمی )داعش( کاهش یافته است  	
اما این حمالت از نظر جغرافیایی در حال گسرتش است.

به دنبال یک سلسله سیاست های طالبان به هدف محدود ساخن حقوق  	
مدنـی، ایـاالت متحده به اعامل فشـار بـاالی طالبان به خاطـر حفظ منافع 
کلیـدی به شـمول حقوق مسـاوی شـهروندان، ایجاد یـک حکومت همه 
شمول و پابند بودن به تعهدات مبارزه با دهشت افگنی، ادامه خواهد داد.

میلیون ها افغان با عدم مصونیت غذایی روبرو اند
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که ۱۹.۹ میلیون  	

افغـان بیـن ماه جون تـا نومر ۲۰۲۲ با عـدم مصونیت غذایـی حاد روبرو 
خواهنـد شـد، از جمله ۴.۷ میلیون کودک و زنان باردار و شـیرده. حدود 
۱۹.۷ میلیـون افغـان بیـن ماه مـارچ و می ۲۰۲۲ با سـوء تغذیه حاد مواجه 

بودند.

زمین لرزه ای به مقیاس 5.۹ ریشرت رشق افغانستان را لرزاند و حداقل ۱۰۰۰  	
کشته و ۳۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت. هیبت الله آخوند زاده، رهر طالبان 

درخواستی نادر برای کمک بین املللی به تالش های نجات کرد.

طالبان اولین بودجه سـاالنه شـان را از زمان به دسـت گرفن قدرت منترش  	
کردنـد و ۲۳۱.۴ میلیـارد افغانـی )۲.۶ میلیـارد دالـر( مصـارف و ۱۸۶.۷ 
میلیـارد افغانـی )۲.۱ میلیارد دالر( عواید داخلی را برای سـال ۲۰۲۲ پیش 

بینی کردند.

طالبـان بـا یـک رشکـت هوانـوردی دولتـی امـارات متحـده عربـی بـرای  	
مدیریـت عملیات های زمینـی و امنیتی در میدان  های بین املللی کابل، 

قندهار و هرات توافق نامه امضا کردند.

بودجه بازسازی ایاالت متحده
تخصیص جمعی برای بازسازی و عملیات مرتبط به نهاد ها در افغانستان  	

از سـال ۲۰۰۲ بـه ۱۴۶.۰۸ میلیـارد دالر در ربع  منتهـی به ۳۰ جون ۲۰۲۲ 
کاهش یافت.

از ۱۱۸.۸۲ میلیـارد دالـر )۷۷ درصـد مجموع رقم( اختصاص داده شـده  	
بـه شـش صندوق بـزرگ بازسـازی فعال، حـدود ۱.۸۶ میلیـارد دالر برای 

پرداخت احتاملی باقی مانده است.

دفـرت هامهنگی امور برشدوسـتانه سـازمان ملـل متحد، کمـک های نهاد  	
هـای کمـک کننـده را ۲.۲5 میلیـارد دالر بـرای کمک های برشدوسـتانه 
افغانسـتان در سـال ۲۰۲۱ گـزارش داد. ایـاالت متحـده بزرگرتین کمک 

کننده بود.

در آخریـن گزارش هزینه جنگ وزارت دفاع ایاالت متحده آمده اسـت  	
کـه تعهـدات جمعـی آن بـرای افغانسـتان، از جملـه برنامه هـای جنگ و 
بازسـازی وزارت دفـاع، بـه ۸۴۹.۷ میلیـارد دالـر رسـیده اسـت. مجمـوع 
تعهدات بازسـازی و مربوطه افغانسـتان که توسـط وزارت خارجه، برنامه 
ایـاالت متحـده بـرای انکشـاف بین املللی و سـایر نهاد هـای غیر نظامی 

گزارش شده است به 5۰.۱ میلیارد دالر رسیده است.

پروژه هزینه های جنگ در موسسـه واتسـون دانشـگاه براون هزینه های  	
جنـگ افغانسـتان را ۲.۲۶ تریلیـون دالر تخمین زده اسـت – که به مراتب 
بیشرت از تخمین وزارت دفاع امریکا است – این تخمین با استفاده از یک 

تعریف جامع تر هزینه ها زده شده است.



نکات برجسته ربع وار
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تعامل منطقه ای با طالبان در حال پیرشفت است

بـه گفتـه سـازمان ملـل متحـد، طالبـان در ایـن ربـع تعامالت 
دیپلوماتیـک و اقتصـادی خـود را بـا همسـایگان منطقـه ای 
تشـدید کردنـد. در حالـی که تا امـروز هیچ کشـوری به طور 
رسـمی طالبان را به عنوان دولت به رسـمیت نشـناخته اند، اما 
برخی از این کشور ها دیپلومات های طالبان را پذیرفته اند.1

پاکستان

در رشق، افغانسـتان بـا پاکسـتان، متحـد دیرینـه طالبـان، مـرز 
مشـرتک مـورد مناقشـه دارد. از زمانی که طالبـان قدرت را در 
اگسـت ۲۰۲۱ به دست گرفتند، اختالف نظرهایی بین این دو 
در مورد پابندی طالبان به توافقنامه ۲۹ فروری ۲۰۲۰ ایاالت 
متحده با طالبان برای جلوگیری از هر گونه حمالت دهشـت 
افگنی، به شـمول حمالت طالبان پاکستانی )تحریک طالبان 
پاکسـتان( با اسـتفاده از خاک افغانستان برای حمله به ایاالت 

متحده یا متحدانش از جمله پاکستان، وجود داشت.2

اخیـراً، پاکسـتان پـس از مذاکرات با میزبانـی طالبان که منجر 
به آتش  بس جدید بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی 
در ۳ جون شـد، بـه روابط بهرت با طالبان دسـت یافت. روابط  
این دو در دسـمر ۲۰۲۱، زمانی که آتش  بس اولیه پاکسـتان 
و تحریـک طالبـان پاکسـتان از بین رفت، تیره شـده بـود.3 به 
گفتـه دی آی ای، طالبـان احتامال ایـن کار را "به خاطر ثابت 
سـاخن به جامعه جهانی که یک رشیک قابل اعتامد اند" و 
"مطمئناً برای کاهش تنش ها با اسـالم  آباد،" انجام داده اند.۴ 
از اواخـر جون، بـا وجود درگیری  ها میان رسبازان پاکسـتانی 
و شورشـیان ناشـناس در یـک پایـگاه مرزی سـابق تحریک 

طالبان پاکستان، آتش  بس برقرار بوده است.5

چین

چیـن در مـاه  هـای اخیر بـه گونه فزاینـده  ای با طالبـان داخل 
تعامل شده، هرچند این تعامل تا اکنون نتایج مشخصی نداشته 
است. وانگ یی، وزیر خارجه چین به تاریخ ۲۴ مارچ با مال 
برادر، معاون صدر اعظم و امیر خان متقی رسپرسـت وزارت 

خارجه طالبان در کابل دیدار کرد. وزیر وانگ باالترین مقام 
چینی اسـت که از زمان تسـلط طالبان به افغانسـتان سفر کرده 
اسـت؛ گزارش شده اسـت که وزیران در مورد سکتور معادن 
افغانسـتان و نقـش بالقـوه آن در طـرح کمربند و جـاده چین 
)کـه یـک پـروژه زیربنایـی عظیم زمینـی و دریایی اسـت که 
چیـن را بـه اروپـا و آسـیا وصل می کنـد( گفتگو کردنـد.۶ اما 
یـک رشکت چینی در سـال ۲۰۰۸ قـراردادی را به خاطر بهره 

برداری از ذخایر مس افغانستان در مس عینک امضا کرد.7

بـه تاریـخ ۳۰ مـارچ، یـک هفتـه پس از نشسـت کابـل، چین 
میزبـان یـک کنفرانـس منطقـه  ای در مرکز چین با افغانسـتان 
و کشـور هـای همسـایه آن بـود که سـازمان ملل متحـد آن را 
"تعامـل دیپلوماتیـک چین بـا مقامات حاکم افغانسـتان برای 
تقویت روابط دو جانبه پس از خروج ایاالت متحده و ناتو از 
افغانسـتان" خواند.8 اگرچه وزرای خارجه حارض در نشسـت 
بـر لزوم حامیـت طالبان از حقوق همه افغان  ها تاکید کردند، 
امـا ایـن کنفرانـس تنهـا چنـد روز پـس از آن برگـزار شـد که 
طالبان یک سلسـله سیاسـت  هـا را برای محدود کردن بیشـرت 

حقوق زنان صادر کردند.9

ایران

در غـرب، روابط ایران با طالبان با وجود تعامل دیپلوماتیک، 
به نظر میرسـد که همچنان متشـنج باقی مانده اسـت. ایران در 
۲۶ اپریـل تاییـد کرد که سـه دیپلومات طالبان را در سـفارت 
افغانسـتان در تهران پذیرفته اسـت.10 با این حال، ایران گفت 
که به رسـمیت شـناخن رسـمی منـی تواند مقدم بر تشـکیل 
دولت فراگیر از سـوی طالبان باشـد.11 این اقدام پس از هفته 
هـا اختـالف بیـن ایـران و طالبان صـورت می گیـرد. ایران در 
اوایل ماه اپریل خدمات قونسلی خود را در افغانستان به دلیل 
اعرتاضـات در مقابـل سـفارت ایـران در کابـل و قونسـلگری 
ایـران در هـرات به حالـت تعلیق درآورد.12 ایـن تظاهرات در 
اعـرتاض بـه رفتـار ایران بـا پناهجویـان افغان بـود.13 همچنان 
درگیـری  هـا میان نیرو های ایرانی و طالبان در امتداد مرز رخ 
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داده اسـت کـه ایـران را واداشـته تا گـذرگاه اصلـی مرزی در 
والیـت هـرات را بـه تاریخ ۲۳ اپریـل به طور موقت مسـدود 

سازد.1۴

هند

بـه تاریـخ ۷ جـوالی هند با بازگشـایی سـفارت خـود حضور 
دیپلوماتیک اش را در کابل از رس گرفت.15 پیش از آن طالبان 
در ۲ جون برای اولین بار پس از تسـلط شان، میزبان مقامات 
وزارت امـور خارجـه هند بودند. بنا بر گـزارش ها، این دیدار 
بر روی روابط دیپلوماتیک و همچنان تجارت و کمک های 
برشدوستانه متمرکز بود و پس از نرش گزارش های در ماه می 
صـورت گرفـت که نشـان می داد هند ممکن اسـت سـفارت 
خـود را در کابل بازگشـایی کنـد. هند آخرین عضو سـازمان 
همکاری های شانگهای )سازمان متشکل از چین، قزاقستان، 
قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، اوزبیکستان، هند و پاکستان( 

بود که سفارت خود را در افغانستان بازگشایی کرد.1۶

ترکمنستان، اوزبیکستان و تاجیکستان

در شـامل افغانسـتان، کشـورهای آسـیای میانـه ترکمنسـتان، 
اوزبیکسـتان و تاجیکسـتان همچنان روابط مختلـط با طالبان 
دارند. اوزبیکسـتان و ترکمنسـتان خواسـتار افزایـش تعامل با 
طالبـان شـده اند. هر دو کشـور منافع اقتصـادی قابل توجهی 
در افغانسـتان دارنـد. اوزبیکسـتان امیدوار اسـت سـاخت راه  
آهـن مـزار رشیـف به پیشـاور را آغاز کند که به اوزبیکسـتان 
و ترکمنسـتان محصور در خشـکه دسرتسـی بیشـرتی به بندر 
کراچـی پاکسـتان میدهـد.17 ترکمنسـتان همچنـان بـه دنبـال 
احداث خط لوله گاز طبیعی ترکمنسـتان، افغانستان، پاکستان 
و هند )تاپی( اسـت که به گسـرتش صادرات گاز طبیعی این 

کشور به جنوب آسیا کمک می کند.18

در مقابل، تاجیکسـتان نسـبت به طالبان محتاط به نظر میرسد 
و تنها کشـور همسـایه افغانستان بوده است که به طور علنی با 
بازگشت طالبان به قدرت مخالفت کرده است.19 گزارش های 
وجـود دارد مبنـی بـر اینکه تاجیکسـتان یک گـروه مقاومت 
ضـد طالبـان را که عمدتـاً از افغان  های تاجیک تبار تشـکیل 
شده است، پناه داده یا با آنان در متاس است.20 با این وجود، 

تاجیکسـتان سـفارت خـود را در کابـل بـاز نگـه داشـته، در 
کنفرانس وزرای خارجه در چین به تاریخ ۳۰ مارچ با طالبان 

در تعامل بوده و برق افغانستان را تامین کرده است.21

بودجه ملی طالبان برای سال ۲۰۲۲

بـه تاریـخ ۱۴ مـی، وزارت مالیـه طالبان، اولین بودجه سـاالنه 
خـود را منترش کرد که تـا فروری ۲۰۲۳ ادامه دارد.22 بودجه، 
مصـارف ۲۳۱.۴میلیـارد افغانـی )۲.۶میلیارد دالر( را برجسـته 
سـاخته در حالـی کـه عواید داخلـی را ۱۸۶.۷ میلیـارد افغانی 
(۲.۱میلیـارد دالـر( تخمین میزند. در ایـن بودجه ۲۰۳ میلیارد 
افغانـی )۲.۳ میلیـارد دالر( به بودجه عملیاتـی و ۲۷.۹ میلیارد 
افغانی )۳۱۳ میلیون دالر( به بودجه انکشـافی اختصاص داده 
شـده اسـت.23 عبدالسـالم حنفی، معـاون صدر اعظـم طالبان 
گفت: "مجموع بودجه به شمول هزینه های معارف، صحت، 
انکشـاف، دفاع یا سایر بخش ها از منابع درآمد ملی ما بدون 

هیچ گونه کمک خارجی تأمین می شود."2۴

در حالـی که منایندگان طالبان ادعـا کردند که عواید داخلی 
از گمـرک هـا، مالیـات و اسـتخراج معـادن تامین میشـود، اما 
نگفتـه  انـد که چگونه می  خواهند کرس پیش بینی  شـده ۴۴.۴ 
میلیـارد افغانـی )5۰۱ میلیـون دالـر( را جـران کننـد.25 بانـک 
جهانـی تخمیـن می زنـد که طالبـان در سـال ۲۰۲۲ تنها  ۱.۷ 
میلیـارد دالر بـه جای ۲.۱ میلیارد دالر پیش بینی شـده، عواید 
جمع آوری خواهند کرد. طالبان مدعی اند که بین ۲۲ دسمر 
۲۰۲۱ تـا ۲۱ جـون ۲۰۲۲، ۷5.۶ میلیارد افغانـی )۸۴۰ میلیون 

دالر( جمع آوری کرده اند.2۶

دولـت سـابق افغانسـتان پیوسـته عوایـد داخلـی کافـی بـرای 
پوشـش مصارف دولت جمـع آوری منی کرد و کرس بودجه 
ناشـی از آن را بـا کمک هـای بال عوض بین املللی پوشـش 
مـی داد. در سـال  هـای قبل از تسـلط طالبان، درآمـد داخلی 
پایـدار بـه طـور متوسـط تنهـا ۴۳ درصـد از مصـارف دولـت 
افغانسـتان )که در سـال ۲۰۲۰ بالغ بر 5.5 میلیارد دالر بود( را 

پوشش میداد.27
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بـر بنیـاد گزارش بانک جهانی، طالبان از دسـمر ۲۰۲۱ تا می 
۲۰۲۲ حـدود ۶۳.۷ میلیـارد افغانی عواید جمع آوری کردند. 
از ایـن جمله، 5۷ درصد توسـط اداره گمرکات افغانسـتان در 
گـذرگاه های مـرزی جمع آوری شـد. از درآمد جمع آوری 
شـده داخلـی گمرک ها، منابع غیر مالیاتـی مانند جمع آوری 

فیس و جریمه ها بیشرتین سهم را داشته است.28

در حالـی کـه گمـرکات و تعرفه هـا منابع اصلـی درآمد رژیم 
طالبان باقی مانده است، آنها به دنبال فعال کردن مجدد جمع 
آوری مالیات، هزینه های پرواز و سایر منابع عایداتی هستند 
که از اگسـت سـال ۲۰۲۱ به صفر رسـیده یا کم شده است.29 
کارشناسـان انسـتتیوت صلـح ایاالت متحـده و بانـک جهانی 
گـزارش داد کـه جمـع آوری عوایـد توسـط ادارات مالیاتـی 
ضعیف باقی مانده اسـت. گزارش شـده اسـت که از ماه می تا 
جون ۲۰۲۲، رسید های مالیات داخلی در مقایسه با سال ۲۰۲۱ 
بیـش از نصـف کاهش یافته اسـت که نشـاندهنده بدتر شـدن 
رشایـط اقتصادی، کاهـش فعالیت های تجـاری و تردید مالیه 
دهندگان بین املللی برای انجام تجارت در افغانستان است.30

طالبان در حال برداشن گام  هایی برای افزایش درآمد هستند، 
از جملـه فعـال  سـازی مجدد سیسـتم پرداخـت الکرتونیکی، 
تعلیـق جریمه  هـای تاخیـر در پرداخت مالیات برای تشـویق 
شهروندان به بازپرداخت مالیات و اعامل افزایش مالیات. در 
ماه جون طالبان تعرفه  های جدیدی را باالی ترافیک باربری 
اعـالم کردند که بر بنیاد گزارش های رسـانه  هـا میتواند هزینه  
هـای تحمیـل شـده بر راننـدگان وسـایط باربـری را سـه برابر 
سـازد. در کابل اکنـون بنا بر گزارش هـا از دکانداران ۱۲۰۰۰ 
افغانی در هر مرت مربع تابلوهایی که در مقابل دکان های شان 
نصـب مـی کنند، مالیات وضع میشـود کـه قبالً نادیـده گرفته 
شـده بود. سـایر سـاکنان کابل گزارش می دهند که از کارت 
های موبایل مالیات ۱۰ درصدی دریافت میشود– مالیاتی که 

در دولت سابق افغانستان غیرقانونی تلقی میشد.31

گـزارش شـده اسـت که بـرای تقویـت بیشـرت بودجـه، طالبان 
مالیـات بـر صـادرات زغـال سـنگ را از ۲۰ درصـد بـه ۳۰ 
درصـد در مـاه می افزایـش داده اند. طالبان بـا هدف رسمایه 
گذاری بر قیمت های بی سابقه زغال سنگ در نتیجه جنگ 

روسـیه در اوکراین و ممنوعیت صادرات زغال سنگ توسط 
اندونزیا، صادرات زغال سـنگ را افزایش داده و بیش از ۳۳ 
میلیـون دالـر درآمد گمرکی در شـش ماه گذشـته داشـته اند. 
ایـن در حالی اسـت که طالبان وعده داده انـد که هزینه های 
گـرم سـازی را کاهـش داده و بـرق بیشـرتی را بـرای صنایع و 

شهرهای بزرگ تامین کنند.32

رادیـوی اروپـای آزاد/رادیو آزادی گزارش مـی دهد که این 
افزایـش مالیـات همزمـان بـا کاهـش و بدتـر شـدن خدمـات 
رضوری دولتـی اسـت: "از زمانـی کـه طالبـان دوبـاره قدرت 
را به دسـت گرفتنـد، کارمندان دولت گـزارش داده اند که در 
دریافت معاشات با مشکل مواجه هستند، قیمت مواد غذایی 
و سـوخت افزایـش یافته و سیسـتم هـای آموزشـی و مراقبت 
هـای صحـی متزلـزل انـد".33 نرشیـه  فـارن پالیسـی همچنـان 
گـزارش میدهـد کـه تالش  طالبـان بـرای متمرکز کـردن جمع 
 آوری مالیـات در کابل باعث درگیری داخلی با یک فرمانده 
محلـی طالبـان در والیـت رسپـل که رسشـار از زغال سـنگ 
اسـت، شـده اسـت. در جریـان شـورش، فرماندهـان محلـی 

طالبان مستقیامً از منابع محلی مالیات دریافت میکردند.3۴

طالبـان جزییاتی در مـورد چگونگی مرصف بودجه عملیاتی 
۲۰۳ میلیـارد افغانـی ارائـه نکـرده انـد. بودجه موقتـی که قبالً  
توسـط طالبان برای دوره دسـمر ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۲ منترش 
شـده بـود، 5۳.۹ میلیـارد افغانی )5۲۴ میلیون دالـر( بود که از 
آن جملـه حـدود ۴۰ در صد را برای هزینه های دفاع و تامین 

امنیت اختصاص داده بودند.35

بـه گفته وزارت خارجـه ایاالت متحده کارشناسـان اقتصادی 
به دلیل عدم شفافیت و دسرتسی به جزییات، صحت و نحوه 
مرصف بودجه را زیر سوال می برند. برخی تحلیلگران خاطر 
نشان کردند که سکتور معادن افغانستان منبع عواید عمده ای 
نخواهد بود زیرا اشتیاق خارجی محدود برای رسمایه گذاری 
وجـود دارد، آنچه منجر بـه کرس بودجه فراتر از تخمین تعین 
بودجـه خواهد بود. این کارشناسـان همچنان از ناکافی بودن 
بودجـه انکشـافی ابـراز نگرانـی کـرده انـد کـه باعث تشـدید 

گرسنگی میشود.3۶
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سازمان ملل متحد، "وضعیت در افغانستان و پیامدهای آن برای  .1
صلح و امنیت بین املللی،" ۲۰۲۲/۱5/۶ ص. 5.

َد میدیا الین، "اسالم آباد به طالبان هشدار میدهد که به دهشت  .2
افگنان پاکستانی در خاک افغانستان پناه ندهند،" ۲۰۲۲/۲۱/۶؛ 

وزارت خارجه امریکا، "توافق نامه برای آوردن صلح به افغانستان 
بین امارت اسالمی افغانستان که توسط ایاالت متحده به عنوان 
یک کشور به رسمیت شناخته نشده و به عنوان طالبان شناخته 

میشود و ایاالت متحده امریکا،" ۲۰۲۲/۲۹/۲.

بروکینگز، "رویکرد تردید آمیز پاکستان در قبال تحریک طالبان  .3
پاکستان،" ۲۰۲۲/۱۱/۲؛ بروکینگز، "رویکرد تردید آمیز پاکستان 

در قبال تحریک طالبان پاکستان،" ۲۰۲۲/۱۱/۲

دی آی ای، پاسخ به پرسش معلومات سیگار، ۲۰۲۲/۱5/۶ .۴
اسوشیتد پرس، "اردوی پاکستان می گوید در نتیجه تیراندازی با  .5

شورشیان ۲ رسباز کشته شد،" ۲۰۲۲/۲۷/۶

َد دیپلومات، "به آغوش کشیدن طالبان توسط چین، اسرتاتیژی  .۶
ایاالت متحده در افغانستان را پیچیده می کند،" ۲۰۲۲/۱۳/۴؛ 
شورای روابط خارجی، "ابتکار عظیم جاده و  کمربند چین،" 

۲۰۲۲/۲۸/۱؛ سازمان ملل متحد، "وضعیت در افغانستان و 
 پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین املللی،" ۲۰۲۲/۱5/۶، 

 ص. ۶.

وزارت خارجه امریکا، پاسخ به درخواست معلومات سیگار،  .7
۲۰۲۲/۱5/۶

صدای امریکا، "گروهی به میزبانی چین از افغانستان اعالم  .8
حامیت کرد، از طالبان می  خواهد از حقوق افغان  ها محافظت 

کند،" ۲۰۲۲/۳۱/۳. سازمان ملل متحد، "وضعیت در افغانستان و 
 پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین املللی،" ۲۰۲۲/۱5/۶، 

ص. ۶.

صدای امریکا، "گروهی به میزبانی چین از افغانستان اعالم  .9
حامیت کرد، از طالبان می  خواهد از حقوق افغان  ها محافظت 

کند،" ۲۰۲۲/۳۱/۳.

پژواک، "ایران ۳ دیپلومات تعیین شده از سوی طالبان را می  .10
پذیرد"، ۲۰۲۲/۲۶/۴.

املانیتور، "ایران حضور دیپلومات های طالبان در سفارت تهران  .11
را تایید کرد،" ۲۰۲۲/۲۶/۴

افغانستان تایمز، "امارت اسالمی: پناهجویان افغان در وضعیت  .12
بهرتی در ایران پس از گفتگو با مقامات این کشور قرار دارند،" 
۲۰۲۲/۱۷/۴؛ َد دیپلومات، "با افزایش تنش های ایران و طالبان، 

وضعیت مهاجران افغان در حال بدتر شدن است،" ۲۰۲۲/5/5

َد دیپلومات، "با افزایش تنش های ایران و طالبان، وضعیت  .13
مهاجران افغان در حال بدتر شدن است،" ۲۰۲۲/5/5

انستتیوت رشق میانه، "گزارش روز دوشنبه: در حالیکه لبنان به  .1۴
پای صندوق های رای میرود، چهار موضوع کلیدی را باید به 
متاشا نشست،" ۲۰۲۲/۹/5. دیلی صباح، "ایران گذرگاه مرزی 

افغانستان را پس از درگیری با طالبان مسدود کرد،" ۲۰۲۲/۲۳/۴؛ 
مانیتور رشق میانه، "ایران گذرگاه مرزی افغانستان را پس از 
درگیری با طالبان مسدود کرد،" ۲۰۲۲/۲۴/۴؛ کرایسیس۲۴، 

"گذرگاه مرزی از ۲5 اپریل پس از بسته شدن به دلیل تنش میان 
نیروهای ایرانی و طالبان بازگشایی شد،" ۲۰۲۲/۲5/۴

صدای امریکا، "هند با حضور کم دیپلوماتیک به افغانستان باز  .15
می گردد،" ۲۰۲۲/۷/۷

صدای امریکا، "مقامات هندی برای اولین دیدار با طالبان در  .1۶
افغانستان اند،" ۲۰۲۲/۲۷/۴؛ َد هندو، "دووال میگوید منافع 

افغانها رهنامی هند است، از طالبان میخواهد که آموزش دخرتان 
را تضمین کند،" ۲۰۲۲/۲۷/5؛ َد ایندین اکسپرس، "هند میخواهد 
ماموریت خود در کابل را بدون دیپلومات های ارشد بازگشایی 

کند،" ۲۰۲۲/۱۷/5

نهاد تحقیقات سیاست خارجی، "شامل افغانستان و تهدیدات  .17
جدید برای آسیای مرکزی،" ۲۰۲۲/۱۳/5

نهاد تحقیقات سیاست خارجی، "شامل افغانستان و تهدیدات  .18
جدید برای آسیای مرکزی،" ۲۰۲۲/۱۳/5

گندهارا، "خصومت ها بین طالبان و تاجیکستان پس از بسته  .19
شدن مرزها و توقیف عراده جات باربری افزایش یافته،" 

۲۰۲۲/۱۹/5
گندهارا، "خصومت ها بین طالبان و تاجیکستان پس از بسته  .20

شدن مرزها و توقیف عراده جات باربری افزایش یافته،" 
۲۰۲۲/۱۹/5

یوریشیا نیت، "افغانستان در وام اوزبیکستان و تاجیکستان برای  .21
برق،" ۲۰۲۲/۱۹/5؛ الجزیره، "چین نشست های چند ملیتی 

برای بحث در مورد افغانستان برگزار می کند،" ۲۰۲۲/۳۰/۳؛ َد 
ایندین اکسپرس، "هند میخواهد ماموریت خود را در کابل بدون 

دیپلومات های ارشد بازگشایی مناید،" ۲۰۲۲/۱۷/5

صدای امریکا، "طالبان اولین بودجه ساالنه افغانستان را اعالم  .22
کردند،" ۲۰۲۲/۱۴/5.

بخش آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه ایاالت متحده،  .23
پاسخ به متاس معلومات سیگار، ۲۰۲۲/۱۶/۶. بانک جهانی، 

ناظر اقتصادی افغانستان، ۲۰۲۲/۱۷/5.

صدای امریکا، "طالبان اولین بودجه ساالنه افغانستان را اعالم  .2۴
کردند،" ۲۰۲۲/۱۴/5.

رویرتز، "اولین بودجه ساالنه طالبان در افغانستان 5۰۱ میلیون  .25
دالر کرس بودجه را پیشبینی میکند،" ۲۰۲۲/۱۴/5؛ صدای 
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امریکا، "طالبان اولین بودجه ساالنه افغانستان را اعالم کردند،" 
.۲۰۲۲/۱۴/5

اکونومیست، "دولت طالبان به طرز شگفت  آوری در جمع  .2۶
 آوری پول خوب عمل کرده است: به هر حال به مردمش اجازه 
میدهد گرسنه مبانند،" ۲۰۲۲/۸/۶؛ بانک جهانی، ناظر اقتصادی 

افغانستان، ۲۰۲۲/۱۹/۷.

سیگار، گزارش ربعوار به کانگرس ایاالت متحده، ۲۰۲۱/۳۰/۷،  .27
ص. ۱۲۸؛ خرگزاری انادولو ، "پارملان افغانستان بودجه ساالنه 

5.5 میلیارد دالری را تصویب کرد،" ۲۰۲۰/۲۲/۱.
بانک جهانی، ناظر اقتصادی افغانستان، ۲۰۲۲/۱۷/۶ .28

بخش آسیای میانه و جنوبی وزارت خارجه امریکا، پاسخ به  .29
درخواست معلومات سیگار، ۲۰۲۲/۱۶/۶.

بانک جهانی، ناظر اقتصادی افغانستان، ۲۰۲۲/۱۷/۶؛ انستیتیوت  .30
صلح ایاالت متحده، "طالبان عواید را جمع آوری میکنند – اما 
چگونه آن را به مرصف میرسانند؟" ۲۰۲۲/۲/۲؛  بخش آسیای 

میانه و جنوبی وزارت خارجه امریکا، پاسخ به درخواست 
معلومات سیگار، ۲۰۲۲/۱۶/۶.

رادیوی اروپای آزاد/رادیو آزادی، "یک اطمینان برای افغان ها:  .31
طالبان و مالیات،"۲۰۲۲/۱۶/۶.

رویرتز، "طالبان در افغانستان صادرات زغال سنگ را برای  .32
تقویت بودجه محلی افزایش می دهند،" ۲۰۲۲/۲۶/5؛ رادیوی 

اروپای آزاد/رادیو آزادی، "یک اطمینان برای افغان ها: طالبان و 
مالیات،"۲۰۲۲/۱۶/۶.

رادیوی اروپای آزاد/رادیو آزادی، "یک اطمینان برای افغان ها:  .33
طالبان و مالیات،"۲۰۲۲/۱۶/۶.

فارن پالیسی، "جنگ طالبان بر رس زغال سنگ در شامل  .3۴
افغانستان،" ۲۰۲۲/5/۷

َد ایکونومیست، "دولت طالبان به طور تعجب  آوری در جمع  .35
 آوری پول خوب عمل کرده است: به هر حال به مردمش اجازه 
میدهد گرسنه مبانند،" ۲۰۲۲/۸/۶؛ بخش آسیای میانه و جنوبی 

وزارت خارجه ایاالت متحده، جواب به درخواست معلومات 
سیگار، ۲۰۲۲/۱۶/۳؛ مانیتور رشق میانه، "طالبان اولین بودجه 

پس از ترصف افغانستان را تصویب کرد،" ۲۰۲۲/۱۴/۱.

بخش آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه امریکا، پاسخ به  .3۶
درخواست معلومات سیگار، ۲۰۲۲/۱۶/۶
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