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  بسته شدن دو قونسلگری تاجيکستان در افغانستان
 

دليل بسته . فيض آباد و قندوز بست دولت متمايل به مسکو تاجيکستان دو قونسلگری خود را در ،گزارش ھا حاکيست

ن اوضاع معتقد اند که شايد ابيان شده است، اما ناظر" امنيتی"ًين دو منطقه ظاھرا اشدن قونسلگری ھای تاجيکستان در

اين حادثه نشان دھندۀ نفوذ روسيه بر تاجيکستان بوده که از ناحيۀ . داليل سياسی ھم درين تصميم تاجيکستان شامل باشد

  .نيت در سرحدات افغانستان و تاجيکستان و تحريکات امريکا عليه مسکو در ھراس استخرابی ام

تاجيکستان به دولت مستعمراتی کابل اطالع داد که نسبت تشديد و صعود بی امنيتی دو  قونسلگری خود را در مناطق 

اين . ف ھمچنان باز نگھدارددوشنبه تصميم دارد که قونسلگری خود را در شھر مزارشري. فيض آباد و قندوز می بندد

کند، زيرا تجاری که در واليات بدخشان و  تصميم دولت تاجيکستان يک اندازه درد سر برای تجار افغانی خلق می

تصميم دولت تاجيکستان يک جانبه است و . قندوز مصروف تجارت اند، حال بايد غرض اخذ ويزه به مزارشريف بروند

  .ثير منفی بر عملکرد دولت مستعمراتی کابل نداشته استأکدام ت

 بدون ترديد که امنيت در قندوز و فيض آباد منتھا درجه به وخامت گرائيده و مخالفان دولت تاجيکستان يکجا با گروه 

ود که تاجيکستان به اين تصور ب. ھای مخالف دولت افغانستان بعضی اوقات فعاليت ھای مشترک را به راه می اندازند

مخالفان قونسلگری ھای اين کشور را ھدف قرار داده و اعضای آن را خواھند کشت،  لذا تا خوب شدن وضع امنيتی، 

 معاون وزرات دفاع روسيه آناتولی آنتونوفاست که  قابل يادآوری. بھتر خواھد بود که ھر دو قونسلگری را ببندند

ان و برای جلوگيری از متضرر شدن تاجيکستان از اين صدمات، با توجه به وخامت اوضاع امنيتی در افغانست: "گفت

   ."مسکو حاضر است به اين کشور نيروی نظامی و سالح بفرستد

شود که تصميم تاجيکستان در بسته کردن دو قونسلگری اش در افغانستان، تنھا نظر دوشنبه نيست، بلکه  پس معلوم می

  . ودجزء ترجيحات مسکو در آسيای مرکزی ھم خواھد ب

 

 

 
 


