
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 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

            
 ۸۰/۸۰/۲۸۰۲                دیپلوم انجینر کریم عطائی

 ۸۰/۸۰/۲۸۰۲ ،شپیگل آنالین

 کنفرانس افغانستان در توکیو
 و کوچک میلیاردها برای امید کم

 

 "متیاس گیباور" از توکیو راپور می دهد:
 

کمی قبل از آغاز "کنفرانس افغانستان" در توکیو کشورهای ناتو موافقه کردند: کابل می تواند بعد از خروج قوای خارجی نیز بر 

تا حال به هیچ یک از وعده کمک های بزرگ مالی حساب کند. تنها آلمان ساالنه تقریبا ً نیم ملیارد می پردازد. در حالیکه کرزی 

 های خود پابندی نداشته است.

 

باالی ادامٔه کمکهای مالی جامعٔه بین  ۲۸۰۲توکیو: حکومت افغانستان می تواند برای سال ها بعد از خروج عساکر خارجی در سال 

  ،ناتو و چندی دیگر از پارتنرهااعضای  ،المللی حساب کند. کمی قبل از کنفرانس بین المللی در مورد آیندٔه این کشور در توکیو

همین اکنون در مورد میلیارد ها دالر کمک اقتصادی برای کشور بحران زده موافقه کرده اند. در حلقات هیأت ها از اقال ً چهار 

بعد از  ،بعد از اضالع متحده و  جاپان سومین کشور پولدهندٔه صندوق –میلیارد کمک مالی در سال سخن در میان بود. تنها آلمان 

 ملیون یورو کمک اقتصادی و کمک اعمارمجدد تادیه می دارد. ۲۳۸نیز تخمینا ً  ۲۸۰۲خروج پیشبینی شده در سال 

 

 ،سفر کرده اند Dirk Niebelو همکار وی  Guido Westerwelleدر گرد همآئی توکیو که برای آن روزشنبه وزیر خارجه 

آلمان و  ،اضالع متحده ،رای کابل درک می گردد. در مقدم آمادگی کنفرانسصریحا ً یک نوع "کنفرانس شرنگس خریطٔه پول" ب

تعهدات بیشتر صورت پذیرد. وزیر  ،دیگر کشورهای ناتو در سطح جهانی تبلیغ می کردند تا  برای کمک های پولی به افغانستان

ظمی و هرج و مرج مبتال گردد.                            این کشور تهدید می شود دو باره به بی ن ،بدون یک چنین کمک ،خارجٔه آلمان می گوید

در همه کشور های ناتو شک و تردید زیاد درمیان است که وضع در دامنٔه هندوکش بدون قوای  ،باوجود تعیین قبلی تاریخ خروج

امید واری شکنند خواهد  ،غربی چه نوع انکشاف خواهد یافت. با وجود میلیارد ها برای مصارف قوای نظامی و اقتصاد این کشور

 بود. آرزواین است تا کم ازکم اندکی ثبات در این کشور تأمین گردد.

 

 احتیاج شدید
تصویر احتیاج شدید افغانستان به کشورهای متمول جهان است.  همچنان بیش از ده سال بعد از دخول قوای بین المللی  ،ارقام بزرگ

تخمینا ً  ،حکومت حامد کرزی در موقعیتی قرار ندارد تا یک بودجٔه مستقل دولتش را ترتیب نماید. همه مؤسسات ، ۲۸۸۰در سال 

رجی تمویل می گردند. در پهلوی میلیارد های جدید که کشور های کمک دهنده در توکیو می خواهند بدون استثنا از کمک های خا

کشورهای ناتو قبال ً در کنفرانس سران در شیکاگو در ماه می تقریبا ً همین مبلغ را ساالنه صرف برای مصارف و  ،وعده کنند

ه کابل بعد از خروج  ناتو بیش از هشت میلیارد دالر ساالنه کمک ب ،توسعٔه قوای امنیتی قبول کردند. نتیجتا ًبه صورت مجموعی

ما امید می کنیم » تقاضاکرد:  ،قبل از کنفرانس از کشورهای که تا حال به افغانستان تعهد مالی نداشتند Westerwelleمی گردد.  

ثبات در » پرواز به شپیگل آنالین عالوه کرد: ویسترویلی قبل از «; که دیگر پارتنرها نیز در توکیو با وعده های مشابه کمک نمایند

با آنکه وزیر خارجٔه آلمان از کشور ها جدا گانه «. بلکه کار همه جمعیت های جهان می باشد ،افغانستان تنها کار غربی ها نیست

از این نگاه در  ،مئنبا آن هم تقاضای وی چین و روسیه را در بر دارد. از همه بیشتر کشور آسیائی با اقتصاد مط ،نام نمی برد

افغانستان شبکه بندی خوب دارد. لیک این کشور برای اعمار و امور امنیتی افغانستان تا حال عالقه نشان نداده است که نه تنها 

 وزیر خارجٔه آلمان به خوشی از تغییر آن استقبال خواهد کردبلکه دیگران نیز.

 

 ،ناتو محتاطانه خوشبینی داشتند. دریک تحلیل اوضاع از طرف حکومت آلمانکشورهای ناتو از به وجود آمدن پالن خروج  ،در کل

"ولی به صورت کل تا یک اندازٔه قلیل بهبود یافته است". به هرصورت ارقام تکاندهنده می  ،وضع امنیتی رضایت بخش نیست

حمله باالی قوای  ۴۹همچنان  ،القیحمله انف ۰۳۰ ،تبادلٔه فیر ۲۳۴باشند. در یک راپور وزارت دفاع صرف برای هفتٔه گذشته 

 ۳عسکر خارجی کشته شده اند و یک صد نفر به شمول  ۹ایساف با هاوان و راکت صورت گرفته است. تنها در هفته های اخیر 

 عسکر آلمانی مجروح گردیده اند.

 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_konfaranze%20afgh_tokio.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_konfaranze%20afgh_tokio.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_konfaranze%20afgh_tokio.pdf
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 جبران خدمت
از امریکا یا همکار فرانسوی وی  Hillary Clintonدرتوکیو این چنین جزئیات به گوش نمی رسد. از همه بیشتر وزراء به شمول 

Laurent Fabius بتپند. وزیر خارجٔه  ،می خواهند برای ریفورم دستگاه بکلی پر ازفساد اداری حکومت ،تاحدی چک در دست

ای قابل آلمان در ارتباط به وعده های آلمان می گوید: " ما انتظار می بریم که حکومت افغانستان در توکیو مقابلتا ً مکلفیت ه

کنترول را قبول نماید". چندتن از دیپلومات های آلمان واضحتر بیان می کنند: کمک های میلیاردی از خارج می تواند صرف با 

 کسی پول هم نخواهد داد. ،به دست آید. با کلمات: در صورتیکه کابل دست به کار نشود "quid pro quo"پرنسیپ 

 

رئیس جمهور کرزی  ،یقین نیست. قبل از آغاز کنفرانس تمویل کنندگان در توکیو ،تیجه می رسدآیا اینکه امید ریفورم در کابل به ن

آفتی برای  ،چند روز قبل گرچه یک بیانیٔه آتشین در عمارت پارلمان کابل ایراد کرد و فساد اداری را که وحشیانه پهن می گردد

ت شینده می شوند. لیست طویل وعده ها را که او در کنفرانس های همه افغانها دانست. لیکن این چنین اقرار ها از کرزی سالهاس

بین المللی همیشه تکرار می کند یکی از آن ها را در سالهای اخیر نیز برآورده نکرده است. در هر حال تا امروز ارگان عدلی 

 افغانستان هیچیک قضیٔه قابل توجه را از لحاظ فساد اداری نه ختم و نه شروع کرده است.

 

دیپلومات ها راضی بودند از اینکه قبل از شروع کنفرانس هیئت های بین المللی قسما ً به موافقات ضد و نقیض  ،اوجود ابهامب

رسیده بودند. همه کشورها قبل از روزها مذاکره کنندگان درجه دوم را به توکیو فرستاده بودند. بدون در نظر داشت توضیحات 

 ک ها برای کابل موافقت به عمل آمد. برلین در مذاکرات شدیداً در این شرایط ایستاد گی داشت.سیاسی با شرایط روشن در دادن کم

 

از انتخابات آزاد وعادالنه گرفته از طریق نظارت بهتر امورمالی و رهبری  –شانزده معرف را  ،این سند ،به صورت مشخص

با اعداد و ارقام پیشبینی گردیده تا تأمین شده باشد که کابل  ،هدف در بر دارد. قسما ً -بهتر حکومت کابل الی مبارزه با فساد اداری

در یک رهبری بهتر حکومت اقال ً در ظرف دو سال  ،به وعده های خود حقیقتا ً ایستادگی دارد. عالوتا ً باید پیشرفت مد نظر

 کنترول گردد.

 

 پایان
 


