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  ٢ تر ١  له:و شميرهدپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غ: ياد ير و لولـ، اړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ١٩-٠٦-٢٠١١                                    ديپلوم انجنيرکريم عطائی
      ١٨/٠٦/٢٠١١شپيگل آنالين،   
  

  )IMF(مناقشه با صندوق وجهی بين المللی 
  افغانستان را افالس دولت تهديد می کند

  

 

  در مرکز رسوائی): فوتو از آرشيف(نمايندگی کابل بانک 
  

کابل بانک و عدم بررسی از صندوق وجهی بين المللی کمک های خود را برای افغانستان که دليل آن افالس تقريبی 
اگر پولها بزودی در جريان قرار نگيرند کشور به کوتاه ترين فرصت به . طرف حکومت به آن، ايستاد کرده است

  .مشکل تأديات دچار خواهد گرديد
  

  کابل/ هامبورگ
هاد حکومت پيشن IMFصندوق وجهی بين المللی . مجمع بين المللی شيردان جريان پول به افغانستان را می بندد

  .افغانستان در مورد بازسازی کابل بانک را که در مرکز رسوائی فساد اداری قرار دارد، نپذيرفت
  

اينکه چقدر بزودی . گفته می شود، هنوز نکاتی وجود دارند که بايد روی آنها بحث به عمل آيد  IMFدر يک بيان 
نقل قول می " ديپلومات"سانی رويترس از زبان يک خبرر. پولها آزاد می گردند، تعلق به فعاليت های ادارات است

  ." آخرين پيشنهاد حکومت را مبنی بر حل بحران مالی  رد کرده است IMFمعلوم است که : "کند
  

اين . روز جمعه يک مشاور حکومت گفت، اين يک مشکل برای افغانستان است، ولی اين واقعيت انتظار برده می شد
ور کرزی که محتاج به کمک های مالی از منابع خارجی می باشد، نتايج دراماتيک واقعه برای حکومتِ  رئيس جمه

به "  ظرف يک ماه"گارديئن، از يک منبع رسمی غرب نقل قول می کند، که مسئولين در . را در بر خواهد داشت
  .ی برندمجامع خارجی اکنون بيم از يک بی ثباتی اضافی را م. دچار خواهند گرديد" بدهی"مشکالت تأديات 

  
 Reconstruction Trust  مليون دالر از٧٠به اين معنی است که تاديۀ پالن شدۀ  IMFزيرا به صورت مشخص فيصلۀ 

Fund (ARTF)عالوه بر اين مبلغ،  .   معطل قرار گرفته است(ARTF)  ،که از طرف بانک جهانی باال بينی می گردد
افغانستان از قبيل معاشات معلمين، اردو و پوليس، تکافو  مليون دالر بدهد، تا مصارف جاری حکومت ٢٠٠ بايد

در دراز مدت تهديد پروژه های انکشافی از قبيل اعمار سرک ها، مکاتب يا شبکه های آب رسانی، متصور . گردند
  .است

  
پول  (ARTF) و نه صندوق فيصله می کند، چه وقت) دونرها(گفت، گرچه که کشورهای کمک کننده  IMFيک نطاقۀ 

تا . در فيصلۀ دونرها برای کمک های مالی شان حيثيت مهر کيفيت را دارد IMFليکن موافقت .  اختيار بگذاردبه
وقتيکه صندوق وجهی پيشنهاد های افغانستان را ناقص می پندارد، اکثر کشورهای کمک کننده از پرداخت پول خود 

مليون ١٣٤قتيکه حکومت برتانيه از پرداخت محاصرۀ کمک های مالی در ماه مارچ شروع گرديد، و. داری می کند
  .دالر کمک وعده شده مالی، خود داری کرد

  



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

به تعليق قرار دادن کمک های مالی اکنون  : گفت" گارديئن"در ماه گذشته، وزير ماليۀ افغانستان، عمر زاخيلوال، به 
تقريباً  کامالً  از کمک های خارجی بدون شک يک تأثير باالی ما دارد؛  حکومت افغانستان معاشات کارکنان خود را 

  .می پردازد
  

  کابل بانگ در خندق بحران
به اطالع رسانيد که آمادگی برای پرداخت کمک های مالی بزودی وجود دارد مشروط بر اينکه  IMFروز سه شنبه 

ل بانک حکومت کرزی هرچه زود تر در روشن ساختن فساد اداری و پولی که در سال گذشته نزديک به سقوط کاب
  از آن IMFآنچه را به پايان رسايند، که  % ٩٥به گفتۀ وزير ماليه زاخيلوال، حکومت . منجر می گرديد، اقدام نمايد

  ."سؤال های باقيمانده برای کابل بانک مهم نيست. " تقاضا کرده بود
  

IMF  مليون دالر کمک که با آن بانک مرکزی مؤسسۀ ٨٢٠ نخست بايد يک بستۀ .موضوع را طور ديگر می بيند 
می  IMFديگر اينکه . ورشکست را کمک می کند، بايد نه از کمک های خارجی، بلکه از پول ماليات تاديه گردد

  .رسندخواهد، منيجرها و سهمدارانی که مبالغ متنابه را غير مشروع  بدون مفاد قرض گرفته اند، به جزای خود ب
  

اين مؤسسه روابط با رهبران سياسی کشور و فاميل . شده استشبکه بندی کابل بانک از نظر سياسی به بهترين وجه 
فساد اداری، کريدت های گنديده و منجمنت بيکفايت به قيمت صدها مليون دالر برای دولت تمام شده . های شان دارد

  .اند
  

  در جست و جوی مليون های گمشده
 مليون آن به خطر مواجه ٩٠٠ مليون دالر را منظور و داده است که از جمله ٩٢٦ت های به بيش از بانک، کريد

قرضه گيرندگان، نظر به مبارزه . بانک قرضه های به بيش از نيم ميليادر دالر را بدون سند و تضمين داده است. است
رزی کشورهای قرضه دهنده را مقصر می ک. کنندگان فساد اداری، اعضای کابينه و جنگساالران گذشته می باشند

  .داند که در رسوائی کابل بانک، نظر به مشوره های خراب خود، نيز مسئوليت داشته باشند
  

اکثر اعضای شورای ملی عقيده دارند، پول بايد از طريق فروش جايداد های قرضه داران که به صورت غير 
. ، يک شرکت هوائی و ويالهای لوکس در دوبی، جبران گرددمشروع به دست آورده اند، مانند يک تهيه کنندۀ گاز

 مليون دالر مطمئنا ًً زير نظر ٦١کنترولر های خارجی بيم دارند که اين مقدار کافی نه خواهد بود چه تا حال صرف 
  .گرفته شده است

  
قوای خارجی می . اين ماجرا مناسبات را بين افغانستان و پارتنرهای غربی اش بيشتر تحت فشار قرار می دهد

از حلقات سياسی به گوش می رسد که با خروج قوای نظامی وقتی شروع .  کشور را ترک گويند٢٠١٤خواهند الی 
  .شده می تواند که موضوع بانک روشن شده باشد

  
حکومت کرزی آرزو :  می تواند يک قضيۀ ديگررا نيز در عقب داشته باشدIMF، کشيدگی ها با "نئگاردي"نظر به 

يک عنصر ستراتيژی انتقالی . که قسمت اعظم کمک های خارجی از طريق ادارات دولتی به مصرف برسددارد 
اکنون بيم از .  فی صد کمک ها پيشبينی می کند٥٠ به ٢٠١٢کشور های کمک کننده ارتقای اين قسمت را الی سال 

 بايد دوباره به موافقت های زياد به اين صورت.  اين پيشبينی جامۀ عمل نپوشدIMFآن می رود که نظر به بدبينی 
  .دوجانبه مراجعه گردد

  
  پايان

  
  
  
  

                
  

  


