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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 ۲۰۱۷/۰۶/۱۱                                                    غوث جانباز                              

 
سازدیم زیتجه نینو حاتیخود را در تاجکستان با تسل ینظام گاهیپا هیروس    

 
است اقدامات معینی را برای دفع مصمم  رسانه های روسی زبان خبر میدهند که وزارت دفاع فدراسیون روسیه

 انتقال فعالیت های تروریستی از افغانستان به حوزۀ آسیای مرکزی روی دست بگیرد.  
سخنرانی در اجالس وزرای دفاعی کشورهای عضو سازمان   وزیر دفاع فدراسیون روسیه حین وگی شویگسیر

ر راستای مقابله با انتقال فعالیت های همکاری های شانگهای در آستانه گفت : " مسکو گامهای معینی را د
تروریستی از خاک افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی  برمیدارد. روی این ملحوظ ما احضارات و آمادگی های 
نظامیان خویش را در پایگاه های نظامی ما مستقر در تاجکستان و قرغزستان باال می بریم، آنها را با اسلحه و 

 ه تر مجهز میسازیم. " تخنیک معاصر و پیشرفت
شویگو همچنان خاطر نشان ساخت : "به همین هدف ما به قوای مسلح کشورهای حوزۀ آسیای مرکزی کمک های 

 نظامی مبذول داشته و سعی میکنیم تا ظرفیت های محاربوی آنها بدین ترتیب در سطح باال قرار داشته باشد. " 
طبیقات مشترک نظامی ارکانهای حربی ضد تروریستی نیز با قابل یاد آوری است که طی ماه مارچ سالجاری ت

 نیروهای جنگی تاجکستان به راه افتیده بود. 
به قول رسانه های روسیه، قرار است در ماه سپتمبر سالروان تطبیقات مشابه با اشتراک قطعات نظامی کشورهای 

 عضو " سازمان قرار داد امنیت دسته جمعی " سازمان دهی گردد. 
دفاع روسیه در قسمت دیگری از اظهاراتش گفت : " بخش دیگری از فعالیت های تطبیقاتی مشترک ما با وزیر 

" چندی قبل به پایان رسید. در جریان تطبیقات متذکره که  2017ضد ترور  –تاجکستان تحت عنوان : " دوشنبه 
ۀ نابود سازی دسته های در همجواری مستقیم با سرحد افغانستان صورت گرفت، تمرینات محاربوی و نحو

 تروریستی، فعالیت های کشف هوائی و تشدید حفاظت از مراکز مهم پیاده گردید. " 
در عین حال، محمد اولغجایف مسوول مطبوعاتی قوای سرحدی کمیتۀ امنیت دولتی تاجکستان اعالم داشت که فعالً 

 داشت اوضاع در افغانستان محسوس نمی باشد. نیازی برای استحکام سرحد میان تاجکستان با افغانستان با در نظر 
به قول اولغجایف نیروهای امنیتی تاجکستان  توجه جدی خود را به انکشاف اوضاع در ولسوالی امام صاحب 

جون سالجای در آنجا عملیات شدید به راه  5والیت کندز که در امتداد سرحد با تاجکستان موقعیت دارد و از تاریخ 
 ه و از آن نظارت بعمل میاورند. افتیده معطوف داشت

بدینسو اوضاع  در  2016اما علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان به نوبۀ خویش خاطر نشان میسازد که از سال 
آنسوی سرحد به این پیمانه  به وخامت نگرایده بود. رحمان اعالم داشت که تهدید تعرض، بنیادگرائی و تروریزم از 

هنگ یافته و مشترک را از کشورهای مستقل و مشترک المنافع میطلبد. پیدایش دسته خاک افغانستان اقدامات هما
های داعش در افغانستان، آمیزش آنها با گروه طالبان، القاعده، امنیت کشورهای سازمان مستقل و مشترک المنافع 

ر حوزۀ آسیای میانه در را به خطر انداخته است. به باور امام علی رحمان : " تاجکستان بیش از هر کشور دیگر د
 برابر رخنۀ این تهدیدها قرار دارد، چون به به یک نوع منطقۀ حایل در راه نفوذ آنها مبدل گردیده است. 

از جانب دیگر کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ چندی روز پیش اعالم داشت که منازعه در افغانستان هر چه بیشتر 
های تروریستی و دیگر واقعات خونین مختلف در آن یکی پی هم  صورت ابعاد پیچیده تر اختیار مینماید، عملیات 

 میگیرد، تأمین و حفظ امنیت در این کشور هر چه بیشتر تحت سؤال میرود. 
به قول پیتیر ماوریر، رئیس کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ " در افغانستان در شرایط فعلی خطوط درست و شفاف 

یت و تفکیک نمود. این منازعه رفته رفته تمام کشور را هر چه بیشتر در بر منازعۀ مسلحانه را نمی توان تثب
میگیرد. لیکن با آنکه اوضاع در کشور فاقد ثبات است، اما هنوز هم چانس حل و فصل معضل از طریق اقدامات 

 سیاسی وجود دارد. 
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