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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٠۴
 

 ھمکاری امنيتی افغانستان، روسيه و ايران
  

تتاح بند سلما به افغانستان می صدر اعظم ھند برای اف. فعاليت ھای زيادی درين روز ھا در افغانستان در جريان است

رھبر طالبان به قتل رسيده و .  کشور ھای ايران، روسيه و افغانستان پيرامون مسايل امنيتی داخل صحبت شده اند. آيد

بی امنيتی افغانستان بدون کمترين ترديد، رھبران کشور ھای ھمسايه را در . جانشين وی به فکر حمالت انتقامی است

که اھميت  آيا موضع گيری ھای جديد سياسی و منطقه ئی برای انزوای پاکستان است، يا اين. ه استاضطراب قرار داد

   ھم برای افغانستان دارد؟یژيک ديگريسترات

موران شورای امنيت ملی کشور ھای افغانستان، روسيه و ايران ديداری در کابل داشتند تا پيرامون مسايل امنيتی أم

 در افغانستان کشور ھای منطقه را سخت ورخطا ساخته و در صدد اند که  چطور جلو حوادث سياسی. صحبت نمايند

نزديکی مسکو با طالبان يکی از ھمان داليل است که .  صدور بی امنيتی را از افغانستان به کشور ھای خود بگيرند

ديدار مشترک تا حال افشاء نشده است، الکن از خالل تبصره ھای جزئيات اين .  قربانی آن شد"مال اختر منصور"

شود که نمايندگان ھر سه کشور در مسايل مربوط به تروريسم، قاچاق مواد مخدره و تھديد  مطبوعاتی معلوم می

مورد  متوجه پاکستان است که عملکردش در افغانستان جلسهشود که لبۀ تيز اين  اما فکر می.  صحبت نموده اند"داعش"

  .انتقاد  شديد  قرار گرفته است

 ھنوز با منافع  کشور ھای آسيای مرکزی گره خورده است، از رخنۀ داعش به تاجکستان و تاش  روسيه که منافع

يکی . ازبکستان و بی ثبات ساختن اين کشور در ھراس است و می کوشد که چشمۀ آن را در خود افغانستان خشک نمايد

ايران از ناحيۀ سرحدات .  شد"مال اختر منصور"با طالبان ھمين بود که سرانجام سرخور از داليل نزديکی مسکو 

شرقی خود با افغانستان و سرحدان جنوبی خود با پاکستان در ھراس است که مبادا داعش و ساير گروه ھای تند رو سنی 

تان اشغال شده صدمه نبيند و زدوبند که منافع امريکا در افغانس تا جائی. مذھب مزاحمتی برای اين کشور خلق نمايند

    . ھا مخالفتی نداردجلسهبا اين نوع ھم امريکا  ،ھای پشت پرده عليه آن صورت نگيرد

  . به ھمان اندازه حرکت می کند که امپرياليسم برايش تعيين کرده است. دولت مستعمراتی کابل زياد از خود اراده ندارد

 

 
 


