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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٣
 

 ی سخنان پوتين از اوضاع خراب افغانستانامعن
 

مقامات روسيه ھراس دارند که . يش کردًپوتين رئيس جمھور روسيه اخيرا از اوضاع خراب امنيتی افغانستان ابراز تشو

مبادا نارامی ھای افغانستان به آسيای مرکزی کشانيده شده و امنيت اين منطقه را که ھنوز ھم به يک نحوی متعلق به 

يک عده از صاحب نظران نگران اند که شايد اين اظھارات پوتين در مورد خرابی . روسيه است، به مخاطره اندازد

  .ر افغانستان  آغاز مداخلۀ روسيه در کشور ما  باشداوضاع د" دايمی"

. ون نخواھد ماند نتايج زيان آور آن مصزجنگ سرد بين روسيه و امريکا دوباره در حال اوج گرفتن است و افغانستان ا

ل  سا١۴بيش از . بحران در اوکراين، سوريه و افغانستان، امريکا و روسيه را در روياروئی مستقيم قرار داده است

 امنيت کشور خراب تر می. ن امريکائی و ناتو فقط کشتار و ويرانی نتيجه داده  استااشغال افغانستان توسط متجاوز

بی ثباتی سياسی، افغانستان را ھم بھترين زمينه برای فعاليت مخالفان دولت . شود و مخالفان دولت نيرومند تر می گردند

 به روسيه وصل می) سی اس تی او(شور با پيمان امنيت دسته جمعی اين دو ک. تاجکستان و ازبکستان ساخته  است

بنابران، اظھارات پوتين .  که روسيه در مواقع الزم برای دفاع اين کشور ھا حق مداخله خواھد داشتاشوند، بدين معن

پوتين از . در افغانستان ھراس مداخلۀ احتمالی روسيه را مانند دھۀ ھشتاد تداعی می کنددر مورد خرابی اوضاع امنيتی 

موجوديت قوای ناتو در افغانستان انتقاد نموده و گفت که ناتو ھيچ گونه دست آوردی نداشته که باعث تحقق امنيت در 

  . افغانستان شده باشد

دولت . را تاريک می بينند  آنۀيجان خوف آور آورده که  آيندگفتار پوتين به ارتباط افغانستان، مردم ما را به ھ

مستعمراتی کابل ھرگز قادر به دفاع از خاک افغانستان نيست و توانائی مقابله با ھيچ گونه تجاوز را ندارد، زيرا خود 

 اول اين: تبايد اذعان نمود که يک سلسله جريانات زنجيره ئی مردم را بيشتر نگران ساخته اس. محصول تجاوز است

که، افراد نزديک به اف اس بی اظھار نظر  دوم اين.  که، دوستم چندی قبل از روسيه تقاضای کمک نظامی نموده بود

که، روسيه برای  سوم اين. کرده اند که کمک احتمالی تسليحاتی روسيه به افغانستان کوتاه ترين و منطقی ترين راه است

پھلوی ھم گذاشتن اين جريانات، تصوير سياسی دلھره آميزی از . ی می گيردکمک ھای اقتصادی به افغانستان آمادگ

  . دھد گفتار پوتين می

که افغانستان گورستان امپرراتوری ھاست،  ھمانطوری. مردم افغانستان نبايد از توطئه ھای استعماری غافل باشند

  . مشوق تجاوزکاران ھم است

 

 


