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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١١/٠٧/٢٠١٠                             محمودشاه محمود  
    

  چپاول مليارد ها دالر کمکهای خارجی به افغانستان
  توسط افراد بلندپايه دولت 

 
به  افراد بلند پايه دولت متهم  وزير ماليه حکومت کرزی برخالف ادعای مردم افغانستان وجامعه جهانی کهاخيرًا

  دولتاو ادعا نمود که گويا. جلوه دادمعکوس ا  هستند قضيه ر اختالس مليارد ها دالر ازکمک های جامعه جهانی
مليارد دالر ١٩بقيه  ورده ومصرف نموده است وآدرطول چندسال صرف يکمليارد دالر را ازکمک های جهانی بدست 

حاليکه با در نظر داشت حقايق انکار ناپذير اين ادعای او فقط خاک به چشم  در .را خارجی ها خود مصرف نموده اند
 مليون ٧۵٠ است زيرا نظر به امار وارقام ارايه شده حکومت عايدات ساالنه دولت افغانستان صرف مردم انداختن

 نصف باقيمانده بودجه عادی از اقتصاد داخلی است که می تواند نصف بودجه عادی دولت را تامين نمايد و دالر از
 بدون شک مبلغ شش مليارد دالر براين اگر رقم فوق را ضرب هشت سال کنيم بنا. کمک های خارجی تمويل ميگردد

اينکه بودجه  ورده است صرف نظر ازآطريق کمکهای خارجی بدست  را حکومت برای تامين بودجه عادی از
تا اکنون به ملياردها  کامال متکی به کمکهای خارچی بوده و %١٠٠انکشافی دولت که چند برابر بودجه عادی است 

سرای شهزاده   مليون دالر را از٢٠٠ دولت ماهانه  کهي ل درحا،نجاستسوال اي. ورده استآدالر بدين بهانه بدست 
را پوره نمايند خصوصا  مصرف خود خرچ و به وزارت خانه ها توزيع مينمايد تا  خريداری نموده وپول افغانیکابل 

کدام  دولت از,  پول کمکهای خارجی است به غير ازمصارف نظامی که هرماه بطور روز افزونی رو به ازدياد 
طريق  که از یه دولت در چپاول مليارد ها دالراين يک حقيت آفتابی است که افراد بلند پاي ًءبنادرک بدست مياورد؟ م

 شهر های لندن، نيورک،  ر دارند که خريداری خانه های لوکس دی به افغانستان آمده است دست قویکمکهای خارج
راکز مهم تجارتی دنيا در دوران حکومت آقای کرزی غيره شهرها وهمچنان سرمايه گزاری در م دوبی و ،واشنگتن

 .توسط اين افراد شاهد اين مدعا است
 سايت سالم وطندار نشر گرديده است معطوف ميدارم که در ر اين ارتباط توجه شما را به مضمون زير که د به

 د ها دالر کمک خارجی که در بی شرمانه منکر دريافت مليار,مقايسه با اظهارات اخير وزير ماليه که با کتمان حقيقت
  :پرده از فساد گسترده اين دولت مافيائی برميدارد  گرديده است،طی اين چند سال به دولت سرازير شده

 
  ی کاهش يافتاارزش دالر در مقابل پول افغانی به طور بی سابقه  

عامله می شد، ولی دوباره  پول م٩٥ افغانی و٤٥ کابل برای چند ساعت يک دالر امريکايی ۀامروز در سرای شهزاد
  . پول افزايش يافت٢٠ افغانی ٤٦در اواخر روز ارزش يک دالر به 

در اوايل صبح امروز قيمت :  کابل به سال م وطندار گفتۀحاجی محمد ظاهر يکتن از صرافان در سرای شهزاد
 افغانی ٤٥ايی در واليت هرات  کاهش يافت که يک دالر امريکۀاسعار خارجی در مقابل پول افغانی به طور بی سابق

  . پول تفاوت را نشان می دهد١٠نظر به سرای شهزاده ی کابل و  پول معامله می شد ٨٥و 
و يک دالر امريکايی به  اما در عصر امروز دوباره نرخ اسعار خارجی نسبتًا ارزش خود را دوباره به دست آورد

  . رسيد٢٠ و٤٦
پول خريده ميشود ١٠ افغانی و٤٦اکنون يک دالر امريکايی : حاجی زيرک يکتن ديگر از صرافان شهر کابل گفت

  . پول ميباشد١٥ افغانی و٤٦وفروش آن 
را به بازار عرضه ميکند و  ميليون دالر امريکايی ٦٠ تا ٥٠آقای زيرک گفت مقامات بانک مرکزی در هر هفته مبلغ 

ا از بازار خريداری می نمايد و اين يگانه دليلی است که سبب ميشود تا قيمت دالر در در عوض آن پول افغانی ر
   .برابر افغانی کاهش بيابد

از سوی ديگر به دوران افتادن بيشتر پول افغانی نسبت به گذشته درمعامالت دليل ديگر بلندرفتن ارزش افغانی 
 در حاليکه سال ،ر سراسر افغانستان در دوران است مليارد افغانی د١١٩خوانده شده است، در حال حاضر حدود

  .بازار ها در گردش بود  ميليارد افغانی در٩٠ گذشته تنها
  

تنها ليالم دالر از سوی اين بانک در بازار ها باعث : ايمل هاشور سخنگوی دافغانستان بانک به سالم وطندار گفت
از اين رو بيشتر داد . اضای مردم به پول افغانی بيشتر استپاين امدن نرخ دالر دربرابر پول افغانی نمی شود بلکه تق

  . ارزش دالر در برابر پول افغانی پاين ميايد معامالت به پول افغانی صورت ميگيرد و ستد و
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از طرف ديگر افغانستان در حال بازسازی قرار دارد کمک های کشور های کمک کننده به افغانستان وارد ميشود 
  . ن سبب می شود ارزش دالر پاين بيايدآ عرضه می شود که عرضه بيشتر دالر بيشتر به بازار

  برای نرخ مبادله صورت نميگيرد چون اساسًا ليالم دالر عمده تًا،سخنگوی دافغانستان بانک به سالم وطندار گفت
  .سياست پولی بانک مرکزی پول را درجريان هدف قرار ميدهد

 خارجی پيامدهای منفی نيز در پی دارد، چون کسانی که به دالر معاش می ارزش شدن پول افغانی در مقابل اسعار با
خارجی از پايين امدن  انجو ها داخلی و گيرند از اين ناحيه متضرر می شوند و شماری از کارمندان در موسسات و

  .ارزش دالر در برابر پول افغانی شکايت دارند
به سالم وطندار گفت چون نرخ دالر در حال نوسان است کار می کند يکی از انجو ها درکابل که باشندگان يکتن از 

خارجی که معامالت شان به پول دالری است با مشکال ت  اين مساله سبب می شود تا آن عده از موسسات داخلی و
  .اقتصادی مواجه شوند

  
  پول دالراست وشناسان مسايل اقتصادی به سالم وطندار گفت که در حقيقت پول اصلی ماراستاد مسعود يکتن از کا

 بر اين اساس قيمت ها افزايش پيدا ميکند که اين خالف قانون .ارزش افغانی بر اساس ارزش دالری حساب ميشود
  . عرضه وتقاضا است

 متناسب بين ارزش قيمت ها وجود دارد يعنی زمانی ارزش پولی يک کشور بلند می رود اً  معکوسۀرابط: وی گفت
   .حاليکه قيمت ها برخالف ارزش پول افغانی باال رفته استبايد قيمت اجناس پايين بيايد در 

   .به گفته ی سيد مسعود درحال حاضر انفالسيون پوشيده در کشور وجود دارد
صادرات در کشور  به عقيده کارشناسان مسايل اقتصادی زمانی ميتوان به پول افغانی ارزش حقيقی داد که توليدات و

   .رکزی با سياست پولی ميخواهد تا به پول افغانی ارزش غير حقيقی بدهدوجود داشته باشد در غير آن بانک م
  

  پايان
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


