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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۲/۰۴/۲۶

استادمسعود

بانك جهاني بازگشت ،چرا ؟

بانك جهاني را نباید ساده گرفت؛ این بانك در پهلوي صندوق وجهي بین المللي ،سازمان تجارت جهاني  ،عامل تطبیق كننده نظم
نوین اقتصادي دكتورین بوش پدر از سال  ١٩٩٥میالدي به اینطرف است.

 -١خصوصیات كلي:
 ١ -١بانك جهاني با بهتر گفته شود گروپ بانك جهاني ( اي بي آر دي -آي دي آ  -آي اف سي  -میگا با موسسه بیموي بانك-
مؤسسهٔ حل منازعات ) را مي توان كیسه غرب و امریكا دانست،
 ١ -۲این بانك یك مؤسسه اقتصادي  -سیاسي است كه اغلبا با حركات اقتصادي هدف هاي سیاسي را برآورده مي سازد
 -٣رییس بانك جهاني همیشه امریكایي میباشد.
 ١ -٤ایاالت متحده امریكا بزرگترین سهمدار بانك كه بیشتر از  ١٦فیصد سهم كلي را در اختیار دارد
 ١ -٥سهم امریكا سهم كنترولي بوده و قاطع در تصامیم است  ،از این رو ریاست این بانك بدوش بزرگترین سهم دار است (
آمریكا و جاپان  ٣٣فیصد سهم را در بانك انكشاف آسیایي دارند).
 ١ -٦امریكا بیشتر از  ٨٤هزار راي در این بانك دارد و در مقابل آن افغانستان داراي  ٧۰۰راي مي باشد.

 -۲نكته كلیدي در خصوصیات:
 .۲ -١ایجاد باور و یا كاهش درجه باور یكي ار مهم ترین خصوصیت این بانك أست كه تمامي كشور هاي جهان متوجه آن اند.
 ۲ -۲بانك با آمدنش باور ایجاد نموده و به تعقیب آن سازمان هاي مالي و پولي بین المللي و منطقوي و كشورهاي جهان در
كشوریكه بانك پا گذاشته است پا میگذارند.
 ۲ -٣میگا یا سازمان بیموي بانك جهاني بیمه كننده آن سرمایه گذاري هاي است كه در كشور هاي كه داراي ریسك یا خطر
سرمایه گذاري بلند اند.
 ۲ -٤بانك جهاني در ایجاد تقویه و توسعهٔ سكتور خصوصي با دولت ها كار مي كن.د
 ۲ -٥این بانك در حیاتي ترین بخش هاي اقتصاد و اجتماع سرمایه گذاري مي كند و یا قرضه اجرا مي كند.
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 -٣حاال در افغانستان:
 ٣ -١بانك جهاني بزرگترین تمویل كننده بودجه افغانستان است.
 ٣ -۲بانك جهاني تمویل كننده  ٧٥۰۰پروژه انكشاف ملي افغانستان با  ٨ملیارد دالر است .
 ٣ -٣بانك جهاني  ٦٥۰ملیون دالر را در بخش هاي:
زراعت ،تعلیم وتربیه ،صحت عامه و خانواده ها تخصیص داده است.
 ٣ -٤این پروژه ها  ،براي هزاران كارگر و خانواده كار خلق نموده و درآمد ایجاد كرده است.
 ٣ -٥این پروژه از سبب مسدود شدن مكتب دخترانه متوقف شد و  ٦٥۰ملیون دالر .ایستاد.
 ٣ -٦چندي بعد( چهار روز قبل )نسبت خراب شدن بیشتر وضع اقتصادي افغانستان بخصوص در همین بخش ها پروژه ها
دوباره بكار آغاز كرد.
 ٣ -٧اینبار سه پروژه بدون تعلیم و تربیه با  ٤۰۰ملیون دالر دوباره آغاز بكار كرد
 ٣ -٨مقدار ١٥۰ملیون دالر تخصیص تعلیم و تربیه از جانب بانك جهاني ایستاد و معارف بي پول و گدا تر شد.

 -٤چرا چنین شد؟
 -١بانك جهاني از سیاست رفت و برگشت بصورت وسیع استفاده مي كند.
 -۲سیاست رفت و برگشت یك وسیله فشار سیاسي بلوسیله منابع پولي وعده داده شده و یا در حال تطبیق است .
سیاست "رفت " ناشي از عدم تطبیق اساسنامه و توافقنامه از جانب كشور ها ،تو سط بانك اتخاذ میگردد.
 -٣سیاست رفت و برگشت با سیاست آمریكا بسیار نزدیك و حتا جزء و یك بخش سیاست آمریكا را تشكیل مي دهد

 -٥احتماالت :
 -١برگشت دوباره بانك چراغ سبز دوام كمك هاي بشر خواهانه مي تواند تلقي گردد.
 -۲این برگشت تشویق دولت افغانستان به تعامالت سیاسي بین المللي مطابق خواست آنان مي تواند تلقي گردد.
 -٣نزدیكي روسیه و چین با حاكمیت افغانستان آمریكا را وادار به نزدیكي از طریق بانك جهاني نموده و از سر گیري كمك
هاي نه چندان بزرگ را مطرح كرده باشد.

نتیجه:
بازي گرگ و میش در افغانستان مي رود به مرحله دوم داخل شود.
عشق آباد دوشنبه  ۲۵اپریل  ۲۰۲۲ساعت ۲:٣٧ :بعد از چاشت
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