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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ٣١

  فعاليت ميليشيائی  در شمال افغانستان
  

يکی از علل، .  بدانندافزايش نارامی ھای اخير در شمال افغانستان باعث شده که مردم علت صعود خشونت ھا را

 ھزار تن ميليشيا ٣٠٠شود که حد اقل  گفته می. موجوديت ميليشيا ھائی است که از کشور ھای آسيای مرکزی می آيند

  . در نواحی سرحدات شمال افغانستان فعاليت دارند

فغانستان، بلکه امنيت کشور ميليشيا ھا فعاليت ھای گسترده ای را در شمال افغانستان به راه انداخته که نه تنھا امنيت ا

 نظامی ميليشيا ۀنظر به بعضی گزارشات سه مرکز آموزشی برای تربي. ھای آسيای مرکزی را ھم به مخاطره افگنده اند

شود که دست ھای غير مرئی در عقب تشويق فعاليت ھای ميليشيائی وجود  گفته می. سيس شده استأھا در سرحدات ت

.   در رفت و آمد اندها بين سرحدات افغانستان با تاجکستان و ترکمنستان است که ھميشتمرکز بيشتر ميليشيا ھ. دارد

دانند که از حمايت کشور ھای خارجی ھم  ناظران امور منطقه،  روابط تنگاتنگ ميليشيا ھا و طالبان را بعيد نمی

بين امريکا و رويسه، امريکا  سعی دارد که با در نظر داشت بحران اوکراين و اوج جنگ سرد . باشند برخوردار می

بنابران، يک عده از . روسيه را در ساحات اقتصادی و سياسی در مضيقه قرار دھد و برايش درد سری خلق نمايد

لمان را در عقب فعاليت ھای مليشيائی در اصاحب نظران دست نامرئی سی آی ای، استخبارات عربستان سعودی و 

روسيه از نارامی ھا و بی امنيتی ھا در آسيای مرکزی در ھراس است که مبادا دامنۀ آن . دانند میشمال افغانستان بعيد ن

با در نظر داشت  روابط نرديک امنيتی و نظامی بين تاجکستان و روسيه، مسکو از . به داخل فدريشن روسيه ھم برسد

  . تواند بی تفاوت باقی بماند جريانات سرحدات شمال افغانستان  نمی

 بی ۀبرد و فاقد يک نظام ملی و مردمی است، بيشتر فشار و ضرب سر میه نستان کنونی که در بی نظمی کامل بافغا

بتواند امنيت کشور در حال کنونی، دولت مستعمراتی کابل فاقد عزم و ارادۀ ملی است که . امنيتی را احساس  می  نمايد

  .    مين نمايدرا تأ

  

    

  

 

  


