
  تا بروکسل لندن از کنفرانس
در یک و کاهش کمک هاي خارجی برون شدن نیروهاي خارجی به خاطر پروسۀ  از سوي دیگر ات بود برگزاري انتخاب حالقرار داشت که از یک سو در  ی مشکلیم در وضعیت 2014در سال  انستانافغ

  .رانی قرار داشتححالت بسیار ب

که تمام همکاران بین المللی دولت افغانستان به شمول سازمانهاي کمک کننده در افغانستان در ان  برگزار شدیک نشست بین المللی در لندن  ،افغانستان  کمک ها درچگونگی مدیریت براي  در آنزمان  

واجه بوده و حضور نیرو هاي بین المللی با کاهش قابل مالحظه اي روبرو که با کاهش کمک هاي جهانی مشان این بود که افغانستان  دیدگاهو امید جامعه جهانی  نمودند در آن مقطع زمانیاشتراك 

است داراي چه دورنماي   .خواهد بود

باره افغانستان به دولتمردان و  برگزاري نشست لندن در 

امیدواري را بوجود آرود که  مردم افغانستان این 

کمک هاي بین المللی به این  افغانستان تنها نبوده و 

  .یابد کشور تداوم می

بسوي این کنفرانس و  در این وضعیت رفتن  

هاي بین المللی  شرکاي توجه  جلب درست آن ، مدیریت 

یک مدیریت درست نیازمند  براي ادامه کمک هاي شان 

دولت وحدت ملی به رهبري  بود که این مسئولیت تازه را 

غنی به دوش داشت که  جاللتماب محمد اشرف 

گذشته را به شکل  ناگوار خوشبختانه توانست شرایط 

حدود هفتاد کشور به شمول  درست مدیریت کرده و در 

  .سازمان هاي بین الملل را قناعت بدهد که کمک هاي شان را به افغانستان تداوم بخشند

محمد اشرف غنی، رئیس . وگو کنند می خارجی از این کشور، بحث و گفتاند تا در مورد آینده افغانستان پس از خروج نیروهاي نظا المللی در لندن گرد هم آمده نمایندگان هفتاد کشور و سازمان بین

  .ندجمهوري و عبداهللا عبداهللا، رئیس اجرایی حکومت افغانستان به همراه یک هیات بلندپایه دولتی در این نشست شرکت کرد

در افغانستان برگزار شد که در آن بار دیگر کشورها و نهاد هاي کمک کننده تعهد مجدد نمودند که همکاري نشت لندن در آستاه پیان عملیات رزمی نیرو هاي ائتالف بین الملی به رهبري آمریکا و ناتو 

  .و کمک شان را به افغانستان ادامه دهند

وحدت ملی ترسیم مینود و از سوي دیگر به جامعه جهانی این نشست لندن به میزبانی دولت هاي افغانستان و بریتانیا برگزار شد که این نشست از یک سو فرصت تازه و افق جدید را براي دولت نوپاي 

  .کنند فرصت را مهیا میساخت که بر تعهدات دراز مدت شان با دولت و مردم افغانستان و پشتیبانی از یک افغانستان با ثبات و متکی به خود تاکید

  دستاورد هاي کنفرانس لندن  و بروکسل براي افغانستان

یک امیدواري جدید را مبنی بر تداوم استراتیژیک به این کنفرانس بنگریم ، نشست فوق براي افغانستان دستاورد هاي زیادي داشت از یک سو به دولت وحدت ملی و مردم افغانستان اگر از یک منظر 

حدت ملی از جامعه بین المللی خواست که افغانستان را فراموش نکنند زیرا کمک ها و حمایه جامعه جهانی از افغانستان بوجود آورد و از سوي دیگر محمد اشرف غنی رییس جمهوري دولت و

 .موجودیت یک افغانستان با ثبات و امن به نفع جامعه بین المللی می باشد

ابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و بسیاري دیگر جان کري، وزیر امور خارجه آمریکا، دیوید کامرون،نخست وزیر بریتانیا، نواز شریف نخست وزیر کشور پاکستان، ضمیر کگفتنی است که  

 .پور، معاون وزیر امور خارجه، شرکت کرد از ایران ابراهیم رحیم .از مقامات ارشد کشورهاي جهان در این گردهمایی شرکت کردند

 .جهانی، تعهدات خود نسبت به این کشور را تجدید کردندهاي شرکت کننده کنفرانس لندن براي بازتعریف رابطه افغانستان و جامعه  کشورها و سازمان

به بعد هم، به سطح فعلی خود ادامه یابد، و بعضی دیگر  2015شان با دولت جدید افغانستان، از سال  کنند سطح کمک و همکاري برخی از کشورها، مانند ایاالت متحده آمریکا اعالم کردند که سعی می

گفته می شد  کشورها و نهادهاي اشتراك کننده، قرار بود  در این نشست بر تعهد خود براي همکاري با افغانستان پس از  .از کشورها مانند چین و قزاقستان، تعهدهاي جدیدي براي کمک ارائه کردند

وزارت مالیه افغانستان به رهبري محترم اکلیل در این راستا  .د گرفت ني دست خواهوالیسی هاي موثر را رپکه  ندنمود ههبران حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی وعدر.خروج این نیروها تاکید کنند

رام میزان وابستگی هاي خود را به کمک هاي خارجی کاهش دهد طوریکه حکیمی پالیسی هاي موثر را روي دست گرفت تا افغانستان بتواند از منظر اقتصادي و مالی به خود کفایی رسیده و آرام آ

للی پول جمع آوري و وزارت مالیه افغانستان در طی بیش از یک دهه اخیر براي اولین بار توانست که عواید را به بیش از هدف تعیین شده توسط صندوق بین الم هشاهد هستیم این سیاست ها به بار نشست

این مساله نشانگر آنست که افغانستان در مسیر درست قرار داشته و در حال پیمودن مسیر هاي رسیدن به خود کفایی اقتصادي و ثبات . میلیون دالر این سازمان را بدست بیاورد 119ی کند و کمک تشویق

، قرار بر آن شد که  یک  داده بود بر اساس آنبراساس تعهداتی که در وارسا جامعه جهانی این پالیسی ها موثرحکومت وحدت ملی  باعث شد که جامعه جهانی را وادار به کمک نمایند .مالی می باشد

 .به منظور حمایت از نیروهاي امنیتی افغانستان کمک شود 2020میلیارد دالر از سوي اعضاي سازمان ناتو و سه و نیم میلیارد دالر دیگر از سوي ایاالت متحده امریکا در هر سال تا 

  .ملی  وعده هاي که به جامعه جهانی در وارسا داده بود در کنفرانس بروکسل با  دوست آورد شرکت نمود  حکومت وحدت

 .بود ه المللی به منظور کمک به افغانستان در چهار سال آینده، برگزار شد سازمان و نهاد بین 30کشور و  70گان حدود  کنفرانس بروکسل با شرکت نماینده

شهروندي و سند پاسخ دهی کومت وحدت ملی چند سند مهم به شمول استراتژي ملی خودکفایی، توسعه ملی زیربناها، توانمند سازي زنان افغانستان، توسعه شهري و میثاق در این کنفرانس سران ح

 .میلیارد دالر به این کشور بپردازند 15٫2، حامیان مالی افغانستان تعهد نمودند که براي چهار سال آینده.  ندمتقابل افغانستان و جامعه جهانی را نیز پیشکش کرد

اکنون باگذشت دوسال، افغانستان در محور . انداز روشنی وجود نداشت براي رابطه با امریکا نیز هیچ چشم. خصوص حمایت از نیروهاي امنیتی محدود بود دقیقا دو سال قبل حمایت دنیا براي افغانستان به

  .باشد این همه نشان از جدیت و تالش رهبري حکومت وحدت ملی در این حلقه از سیاست خارجی می. قرار دارداصلی کشورهاي اروپایی و امریکا 




