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 2021جوالی    15پنجشنبه       فریده نوری                                                                       

 گرا سبب تشویشبرگشت دوبارۀ شورشیان بنیاد

 روس ها گردیده است

 ملن از پیشروی طالبان در افغانستان، بی ثباتی منطقۀ آسیای مرکزی  یکر

 و تولید سلول های تروریستی در آن مناطق ترس دارد 

 ( Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند )

 ( Paul GOGOخبر نگار: پُل گوگو )

 مترجم: فریده نوری 

 ادامۀ گذشتهبه 

دوشنبه پنج جوالی وقتی کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجکستان اعالن نمود که برای یکهزار عسکر  

افغان اجازه  گذشتن  از سرحد را دادند تا به تاجکستان پناهنده شوند، این تخلخل سرحدات برای  

 روسیه سوال برانگیز گردید.

تا به حال ازبکستان توانسته است  طالبان قرار دارند.  زیرا در مقابل تمام سرحد جنوبی تاجکستان  

در داخل قلمرو خود کنترول مبارزین افغان را داشته باشد. باالخر ترکمنستان که در حدود هشت  

 صد کیلو متر با افغانستان سرحد دارد.

 از چندین روز به این طرف تحلیگران نظامی روس در رسانه های روسی می نویسند:  

 تشکیل و بوجود آمدن سلول های تروریستی در آسیای میانه گردد؟ اگر این بی ثباتی سبب  

فعال مخصوصاً   و  دینامیکی  تبادالت  اما  ندارد،  مشترک  به همرای روسیه سرحد  کشور  سه  این 

، و همین کارگران تاجک هستند که به مسکو  ر خود یعنی روسیه دارند وکارگران تاجک با همسایه د 
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شان را با تبادلۀ   خود  کالن را می دهند و همچنان اقتصاد کشور به تحقق بخشیدن پروژه های  ۀاجاز

 د.  نمی بر اسعار بلند 

نارضایتی شان را  ، که  الکن بعضاً توسط دفاتر مهاجرت روسیه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند 

 پروپاگند تروریست ها باالی شان بدون تأثیر نمی ماند. از طرف دیگر   . هم می کند افر

ستان بسیار فعال می باشد و می کوشد که در بین پناهندگان افغان، جهادیست های  استخبارات ازبک

که در داخل چوکات تروریستی مانند تحریک اسالمی ازبکستان، دولت اسالمی و القاعده فعالیت  

 داشتند شناسایی نمایند. 

 دیدار از مسکو: 

یک هیئت طالبان از   دیدار تشویقروس ها از پیشروی طالبان تشویش داشته و همین تشویش باعث  

(  Serguei Lavrovی لَوروف )به تاریخ هشتم جوالی و به دعوت سرگ دفتر قطر به روز پنجشن

 وزیر امور خارجه روسیه از مسکو گردید. 

روس    به   خستین سخنرانی خود ندر کنفرانس مطبوعاتی به روز جمعه شیخ شهاب الدین دالور در  

 ها  اطمینان داد: 

به صو به شما    از  رت قطعی تخطی و نقض »ما  ما  نداریم، و همچنان  میانه را  سرحدات آسیای 

که با تمام قوا می کوشیم که دولت اسالمی )داعش( هیچگاهی در افغانستان مستقر    اطمینان می دهیم

 نشود«. 

افغانستان و  ی لوروف به دولت  این دیدار از مسکو آخرین دیدار نخواهد بود. چند ساعت قبل سرگ

، یقیناً بدون امیدواری، زیرا مالقاتیکه توسط  نماینده طالبان پیشنهاد نمود تا گفتگو را از سر بگیرند 

 راه اندازی شده بود به ناکامی انجامید.  قبالً  دیپلومات های روس 

ؤقت  کرملین از مدتی به این سوء کوشید تا دولت افغانستان و طالبان را متقاعد به ساختن یک دولت م

   ماند.  بسازد، مگر بی نتیجه  ،تا رفتن به طرف یک انتخابات نو

ی لوروف با مهمانان طالب در اطرافش مورد انتقاد  دیدار طالبان به روز جمعه  به دلیل عکاسی سرگ 

 مهمانانش رسماً تروریست نامیده می شوند.  ،قرار قانون روسشدید قرار گرفت زیرا 

ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان با هم تفاهم ندارند تا یک اتحاد مشترک را تشکیل دهند و همین  

 دلیل روسیه را مجبور می سازد که در مورد هرکدام جدا جدا اقدام نماید. 

تمرینات و آموختن وسایل    مربی های اردوی روسیه به ازبکستان فرستاده شد تا نظامیان محلی را 

 نقلیۀ گروهی و استعمال و استفاده از پرتاب بمب را یاد بدهند. 
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اشد و روسیه نمی تواند خطری از این ناحیه  ن می ب یاما وضع تاجکستان زیادتر باعث تشویش کرمل 

زیاد    د و تعدا  ررا قبول نماید، زیرا در تاجکستان کالنترین پایگاه نظامی روسی، با پنج هزار عسک

 و همچنان استیشن مشاهدات فضایی روسیه نیز مستقر می باشد.   هلیکوپتر های جنگی

رک اجرا می نمایند  شاجک تمرینات معساکر و هلیکوپتر ها از چندین روز به این طرف با عساکر ت

 شامل می باشد.نیز که در این  تمرینات تمارضی، خنثی ساختن کاروان تروریست ها 

از طرف دیگر تاجکستان اعالن نمود که بیست هزار عسکر در جنوب کشور شان مستقر نموده  

   است. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.3-&permmsgid=msg

f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3cd&view=att&disp=safe 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.1-&permmsgid=msg

f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3ew=att&disp=safecd&vi 

 

 

    ___________________________________________________ 

 خپلواکی:  –یادداشت استقالل  

کنترول طالبان است. لینک    حاوی سه ویدئو از وحشت و دهشت طالبان در مناطق تحت مضمون فوق  

وحشتناک است و  دلخراش و  ویدئوی سوم که نهایت  از نشر  برای هموطنان گذاشتیم، اما  دو ویدئو را  

 وان هموطن ما است، خودداری کردیم. سربریدن یک ج  ۀ صحن

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3cd&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3cd&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3cd&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3cd&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3cd&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fcb8b1a84e&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1705243265498207181&th=17aa3db717a5d3cd&view=att&disp=safe

