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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ١١
 

 اخطار غير مستقيم ازبکستان به افغانستان
  

اظھار تشويش نموده و گفته است گزارش ھا حاکيست که دولت ازبکستان از نفوذ روز افزون داعش در شمال افغانستان 

داعش در چند ماه اخير .  تواند که فعاليت ھای اين سازمان تروريستی را نزديک به  سرحدات خود تحمل کرده نمی

خواه طبق طرح قبلی و يا تصادفی به موفقيت ھای تروريستی در شمال افغانستان دست يافته که باعث نگرانی کشور 

 .کستان شده استی مانند ازبکستان و تاجئھا

ابراز نگرانی ازبکستان در حقيقت متوجه بی کفايتی دولت مستعمراتی کابل است که قادر به تأمين امنيت در داخل 

شود که نيرو ھای مخالف دولت چه در قالب طالبان و چه در قالب داعش ضربات  ھر روز مشاھده می. کشور نيست

مايند و نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل را به مسخرگی گرفته سھمگينی به مردم و دولت مستعمراتی وارد می ن

  .اند

 واليات  شمال افغانستان سوق داده شده است ی در گذشته تمرکز جنگ در شرق و جنوب افغانستان بود، اما حاال به سو

که از داخل افغانستان عليه نظام فعاليت ھای تند روان اسالمی اين کشور ھا  . که ھمجوار با ازبکستان و تاجکستان اند

ازينرو وزارت امنيت ازبکستان . ھای خود دست به تخريب می زنند، برای امنيت اين دو کشور نيز ھشدار دھنده است

به دنبال تشديد عمليات تروريستی در شمال افغانستان، قوای اختصاصی اين کشور در سرحدات مشترک "اعالم کرد که 

اين اعالميه يک نوع اخطار غير مستقيم به دولت بی کفايت ".  حالت آماده باش کامل قرار دارندخود با افغانستان  به 

  .مستعمراتی کابل است که توان برقراری امنيت را در داخل افغانستان ندارد

  قابل ياد آوری است که نفوذ روسيه بار ديگر در کشور ھای آسيای مرکزی احياء شده و رھبران کشور ھای  آسيای

داليل ائتالف موقتی دوستم و .  ًمرکزی خصوصا ازبکستان و تاجکستان از حمايت خاص مسکو برخوردار می باشند

  . عطاء نور ھم از ھمين دادوستد سياسی د رمنطقه الھام می گيرد

در شمال اين اخطار ازبکستان ھمراه با به راه انداختن ائتالف موقتی بين دوستم و عطاء نور مبين تحوالت نا مبارک 

  . افغانستان است

 

 

 


