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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن
 maqalat@afghan-german.de 

  ٢٠٠٧ دسمبر ٢٨لئون فرانسه،                                                                     دوکتور روستار تره کینويسنده
 

  اخراج دو ديپلومات اروپائی از افغانستان
    

ه اصطالح ب» مغاير امنيت ملی « اداره کابل تصميم گرفت که دو ديپلومات اروپايی را به اتهام ارتکاب اعمال 

  . اعالم و ار افغانستان اخراج کند » نان اگراتا « معروف حقوق بين المللی 

پخش اين خبر واقعيت های تلخ پشت پرده را که دست اندر زمينه سازی ادامه جنگ و آتش افروزی در افغانستان 

  . است ، آشکار ميسازد 

اما ازين هم شگفت انگيزتر جلوگيری از . گيز است دارد ،تعجب بران» امنيت ملی « تعبيری را که اداره کابل از 

تالش مامورين ملکی و نظامی خارجی مستقر در افغانستان در استقامت دريافت يک فورمول صلح از طريق تماس با 

  . مخالفين مسلح توسط اداره امنيت ملی ، وزارت داخله و بخصوص خارجه حکومت کابل است 

 کشور خارجی در افغانستان ، حاکميت دولتی محدود و حکومت ٣٦ سياسی واقعيت اينست که با حضور نظامی و

عرصه سياست خارجی که تحت : کابل الاقل در دو ساحه از اعمال مشی مستقل مبتنی بر حاکميت ملی بی بهره است 

  .الزامات ستراتژی ائتالف بين المللی قرار دارد و ساحه امنيت ملی 

شش سال گذشته از هزار و يک مورديکه طی آن قوت های خارجی دست به درد آور اينست که حکومت کابل طی 

کشتار مردم بيگناه ملکی زده اند و افغانستان را به النه ده ها هزار اجنت استخباراتی تبديل کرده اند ، با سبک سری 

صلح است با طرح و بی اعتنايی ميگذرد ، اما روی مورديکه حاکی از تالش صادقانه دو تبعه خارجی به قصد تآمين 

  :مکث مينمايد " تهديد امنيت ملی"پر طمطراق 

 و قصبات، تخلف از قوانين جنگ،  نقل وانتقال پخپل سر سربازان ءعمليات بدون کنترول نظامی ،  بمباردمان قرا

 خارجی در قلمرو ملی، ايجاد زندان ها از طرف قوت های خارجی در داخل و نهايتآ نقص حاکميت ملی ، تهديد به

و " طبعی"اين اعمال . خشک و خالی وزارت خارجه نميشود" احتجاجيه"امنيت ملی تلقی نميگردد و حتی شامل يک 

اما وقتی دو ديپلومات خارجی که در جنگ کثيف . آن"  تهديد"تلقی ميشود نه" امنيت ملی"جزء الينفک تآمين 

، به قصد مذاکره با مقاومت مسلح )تلفات نيم مليون افغان که هيچ  ( افغانستان هر روز از اتباع خود قربانی ميدهند

  . وارد معرکه ميشود، با عکس العمل آتش افروزان مواجه ميشود

گروه های ستيزه گر در شرايطی که بدرستی از ضعف، بی صالحيتی و فقدان وجهه مستقل و ملی حکومت کابل آگاه 

اين تقاضا با ظاهر کم و .  به صلح بايد از طريق حکومت کابل انجام شوداند، مدعی شده اند تا مذاکرات در رابطه

 سال ٦دشمنان صلح باالی حکومت کابل طی : بيش اصولی خود دنيايی از توطئه ضد صلح را در قبال خود دارد 

الی اين بناًء اعمال نفوذ با.  حکومت کابل در محاصره گروه های جنگی قرار دارد. سرمايه گذاری جنگی کرده اند

  . حکومت به قصد نقب گذاری زير داعيه صلح آسانتر از تآثير باالی اتباع خارجی دارای رسالت صلح است 

اخراج دوديپلومات خارجی که با حسن نيت روی : کار را روی استقرار صلح بايد از درون اداره کابل آغاز کرد 

ه اول انگيزه قوی سازمان ملل متحد و ائتالف نظامی بين تآمين صلح در افغانستان کار را آغاز کرده اند ، بايد بدرج

  . المللی در جهت اتخاذ تدابير الزم به قصد طرد دشمنان صلح از حکومت کابل قراربگيرد 
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  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن
 maqalat@afghan-german.de 

واقعيت اينست که تا وقتيکه اداره کابل از وجود عناصر ماجرآ جو، ستيزه گر و جنگ افروز که روی ادامه جنگ 

سياسی کرده اند ، پاک سازی نشود ، نميتوان اميد چندانی به پيشرفت مذاکرات صلح مثآل سرمايه گذاری طويل المدت 

  .  از طريق جرگه امن برد 

  »پايان « 

 


