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 ماهیت کنفرانس لندن تغییر کرده
 یابد اگر امنیت نباشد، اقتصاد پرورش نمی

 
فیصد  58قرار است کنفرانس لندن به تاریخ سوم دیسمبر دایر گردد. تا یک هفته قبل هدف و ماهیت این کنفرانس 

اقتصادی بود، خصوصاً به ارتباط موقف حکومت افغانستان، نه تنها تأمین و حصول تأیید مکرر کشور های اعطاء 
امل اجندای کنفرانس گردد. زیرا حکومت افغانستان کننده مدنظر بود، بلکه تقاضا داشت موضوع  تزئید کمکها نیز ش

بکسر بودجه و تقلیل عواید مواجه میباشد که اگر کمکهای  المللی تضمین نشود، شیرازۀ اردو و پولیس از هم می پاشد 
 و نظام جنگل رویکار می آید.

 
 ن بی امنیتی، خصوصاً دراما عدم تشکیل کابینه درین حکومت "شتر، گاو، پلنگ" از یک جانب و تزئید روز افزو

شهر کابل و در مراکز حساس آن، بشمول پالنهای سوِء قصد بجان معاون رئیس جمهور و هم قرار مسموع بجان 
شخص رئیس جمهور،  توجه حکومت کابل و هم کشور های کمک کننده و امریکا و ناتو را بیشتر و اولتر به مسایل 

داکتر اشرف غنی و نواز شریف باالی آنچه که مبارزه با تروریزم در امنیتی مبذول نموده است. توافق ضمنی بین 
حواشی سرحدات خوانده شده، اگرچه درین توافق سیاست همیشگی پاکستان برای مضمحل ساختن قیام پشتونها و 

  :صاحب دایمی سرزمین شان  شامل استت
 قدم اول در تحکیم امنیت شمرده میشود. 

کابل برداشته شد که قیود شبگردی عساکر را رفع و شمولیت عساکر و طیارات قدم دوم بازهم از طرف حکومت 
خارجی را در مبارزه با تروریزم بداخل افغانستان مجاز قرار داد. درین اقدام تیم اصالحات و قدرتمندان شورای نظار 

 سهم بارز داشتند چنانجه در بیانات رسمی شان به تکرار شنیده شده است. 
ر مهمتر از جانب امریکا برداشته شد که نه تنها قیود بر عملیات نظامی عساکر خود را در افغانستان قدم سوم و بسیا

تمدید نمود. این اقدامات  2318مرفوع ساخت، بلکه عملیات نظامی عساکر خود را برای یکسال دیگر تا اخیر سال 
اقتصادی افغانستان را در کنفرانس لندن که امنیتی در داخل و در ماورای افغانستان، فیصدی غور و توجه به مسایل 

فیصد  83باالی مسایل امنیتی و  %83تقلیل داده، یعنی در کنفرانس لندن  % 83بود، اکنون به  % 58تا دو هفته قبل 
 باالی مسایل اقتصادی بحث و تصمیمات گرفته خواهد شد. 

 
واضح است که اگر در یک کشور امنیت نباشد، اقتصاد آن پرورش نمی یابد. متأسفانه اُرگان  های امنیتی افغانستان 
تا کنون که دو ماه از تأسیس حکومت جدید میگذرد، هنوز هم توسط  همان عناصری به قسم سرپرست اداره میشود 

ال تصاحب قدرت بین دو تیم حکومت کنونی،  در حالیکه که در تخریب امنیت و دوام انارشیزم سهم بارز داشتند. جنج
سال اخیر بدست شورای نظار بود، این توقع را بسیار تقلیل بخشیده که در کابینۀ جدید اشخاص  10قدرت مافیایی در 

اند  ردارای تصمیم فوالدین در راس اورگانهای امننیتی قرارگیرند. اکنون نه تنها مردم افغانستان بلکه جهان در انتظا
 ببینند آقای داکتر اشرف غنی چه نوع وزیرانی باخود در کنفرانس لندن میبرد.

 
آنچه من درین مختصر میخواهم به مردم افغانستان به عرض برسانم اینست که پاکستان در وعده های خود برای 

باشد، همانا قیام طالبان میهمکاری در تامین امنیت در افغانستان صادق نیست، زیرا مرکز بی امنیتی درافغانستان که 
این مرکز نه تنها درپاکستان قراردارد، بلکه تمام اعمال ترور ودهشت افکنی آن توئسط حکومت پاکستان اداره میشود، 

ردید. مانور های و این ادعاء در بیانات اخیر مولوی فضل الرحمن و آقای عزیز مشاور خارجی نوازشریف مشهود گ

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_maahiete_conrfrence_e_london.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_maahiete_conrfrence_e_london.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تان در میدیای پاکستان و در امریکا )توسط هیأت نظامی پاکستان( همه برای اغفال رجال پاکسسیاسی و بیانات 
افغانستان است. تا کنون هیچ نوع صداقتی در بیانات و تصامیم پاکستان  دیده نشده، و بر خالف حمالت ترویستی 

 فیصذ تزئید یافته است.   11بداخل افغانستان 
حدود به مسایل امنیتی در افغاسنتان عالقمند میباشند که به آزردگی پاکستان از جانب دیگر انگلستان و امریکا تا آن 

نیانجامد. انگلستان حامی دایمی پاکستان بوده و این موقف انگلستان تا کنون تغییر نکرده است. اینها به افغانستان  
 ادامۀ تروریزم و بی امنیتی درکمک اقتصادی میکنند، اما در پهلوی آن در تأیید سیاست پاکستان دوام میدهند، زیرا 

افغانستان را مانع نفوذ هندوستان و دوام نفوذ پاکستان در افغالنستان تلقی کرده اند. یک علت رو یکار آوردن یک 
 فیصد توسط امریکا در افغانستان، دوام همین سیاست میباشد.  83حکومت ضعیف و 

د هم تزئید آنرا تصویب میکنند، اما برای دوام استعمار در سخن آخر اینکه در کنفرانس لندن کمکهای اقتصادی و شای
 افغانستان بزیر نام "اقدامات امنیتی" نیز تصامیمی اتخاذ خواهد شد.  
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