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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ١٧
 

 وضع امنيتی افغانستان و کشور ھای آسيای مرکزی
  

اين کشور ھا در .  قرار داده استخرابی امنيت سرتاسری در افغانستان، کشور ھای آسيای مرکزی را در حالت تشنج

  .دھند گذشته جزء اتحاد شوروی سابق بودند که ھنوز ھم کمربند امنيتی روسيه را تشکيل می

ً فعاليت طالبان خصوصا گروه نو برآمد داعش در شمال کشور، ھمسايه ھای شمالی افغانستان را نگران ساخته تا 

ين ترديد که روسيه ھم در بی ثباتی کشور ھای آسيای مرکزی بی تفاوت بدون کمتر. چگونه با اين تھديد مقابله نمايند

  .باقی نخواھد ماند و عکس العمل جدی از خود بروز خواھد داد

سفرای کشور ھای تاجيکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغيزستان و قزاقستان در کابل طی جلسه ای با مقامات دولت 

را در مورد وضع ناھنجار بی امنيتی در افغانستان ابراز داشته و گفته اند که مستعمراتی کابل، تشويش و نگرانی خود 

از نظرگاه سفرای کشور ھای آسيای مرکزی، ھدف اصلی ". قبال حوادث افغانستان بی تقاوت باقی مانده نمی توانند"در 

ر ھاست که بايد برای نابودی اين خطر کاری مشترک  تندرو در شمال افغانستان، تعرض به اين کشویرخنۀ گروه ھا

 ما می دانيم که اين ۀبله ما نگران وضعيت امنيتی افغانستان ھستيم و ھم"سفير قزاقستان اظھار داشت که . انجام داد

رئيس جمھور ما سياست . تروريستان تالش می کنند که به ھر رقمی که شده به کشورھای آسيای مرکزی ضربه بزنند

با توجه به وخامت گذاشتن وضع امنيتی در افغانستان، روسيه ھم آمادگی خود را ."  نی در کمک به افغانستان داردروش

ژی روسيه در مھار کردن  تروريسم در افغانستان يسترات. در ھمکاری با ساير کشور ھا به شمول امريکا اعالم داشت

 ھرگز حاضر نخواھد شد که کشورھای غربی و ناتو را در روسيه. بر مبنای حفظ منافع و امنيت روسيه استوار است

بحران متداوم اوکراين و . ال ببرندؤشرق و غرب و جنوب سرحدات اين کشور اجازه دھد که امنيت روسيه را زير س

ژی روسيه به ارتباط خطر امنيتی به اين کشور يتواند مثال خوبی برای عملکرد و سترات ملحق ساختن جزيرۀ کريميه می

 . لقی گرددت

اين بيگانگان اند که برای نظام مزدور کابل .  افغانستان اشغال شده  نه اراده دارد و نه ھم توان محفاظت از خود را

  . تصميم می گيرند

 

 

 


