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در افغانستان چه می گذرد؟
٢٩٩
گرم نمودن تنور »جنگ« وحشيانۀ جاری با سالح روسی
طيارۀ حامل ده ھزار قبضه کالشينکوف روسی روز چھارشنبه  ۵دلو در ميدان ھوائی بين المللی کابل بر زمين نشست.
اين اولين محمولۀ نظامی روسيه بعد از تجاوز قشون »سرخ« به افغانستان می باشد .قرار است انتقال سالح بيشتر
روسی در ميادين »جنگ« جاری افغانستان در آينده نيز ادامه داشته باشد .اين سالح ھا را جاسوس چند سره به نام
"حنيف اتمر" مشاور امنيت »ملی« دولت پوشالی کابل از "الکساندر مانتيتسکی" سفير روسيه در افغانستان تسليم شد.
به گفتۀ سفير روسيه تاکنون عالوه بر اين محمولۀ نظامی ،روسيه به تعداد  ۶٣بال ھليکوپتر نيز به نيرو ھای امنيتی
دولت پوشالی کابل »کمک« کرده است.
با گذشت بيشتر از چھارده سال از ھجوم وحشيانۀ اشغالگران غربی به سردمداری امپرياليسم جنايتکار امريکا ،روسيه
به عنوان رقيب سر سخت امپرياليسم امريکا ،اوضاع افغانستان را محتاطانه نظاره گر بوده و احتماالً ارسال اين محمولۀ
بزرگ تسليحاتی و ادامۀ اين »کمک« ھا بيانگر تغيير سياست روسيه در اوضاع جاری افغانستان است .يکی از انگيزه
ھای ارسال تسليحات نظامی از جانب روس ھا به ميادين »جنگ« جاری ،می تواند اين باشد که روس ھا از نفوذ رو به
گسترش داعش در افغانستان نگران اند ،چنان که اين نگرانی در آوازه ھای از »کمک« روس ھا به طالبان در جنگ
عليه داعش که چندی قبل سر زبان ھا گرديده بود ،بيشتر مشھود می باشد .بازيی که روس ھا به راه انداخته ،از يک
طرف دولت پوشالی کابل را »کمک« تسليحاتی می نمايند و از جانب ديگر طالبان جنايتکار را ،بسيار خطرناک به نظر
می رسد.
سرازير نمودن تسليحات نظامی از سوی کشور ھای امپرياليستی و غير امپرياليستی به سر زمين اشغالی افغانستان
بيشتر از چھل سال است که جريان دارد و در اين مدت ده ھا ميليون اسلحۀ مختلف النوع سبک و سنگين در وجب وجب
خاک سوختۀ اين سرزمين پخش گرديده است .از زمان يلغار چکمه پوشان ارتش شوروی تاکنون ميليون ھا افغان کشته
و ميليون ھا افغان ديگر زخمی و يا معلول و معيوب گرديده و کماکان اين سريال خونين قتل و کشتار و ويرانی خانه و
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کاشنۀ توده ھای زحمتکش و ستمديده با انتقال تسليحات نظامی ادامه داشته و معلوم نيست پايان اين سريال غم انگيز به
کجا می انجامد.
پس از  ١٩۵۴و حاکميت دار و دستۀ خروسچف -برژنف ،روس ھا ھيچ گاھی افغانستان را به چشم کشور ھمسايۀ
مستقل در سياست ھای خارجی خود محاسبه نکرده ،از آن تاريخ به بعد ھميشه تالش نموده تا با مداخله ھای سياسی و
نظامی ،منافع افغانستان را زير پا کرده و آن را منحيث کشور وابسته و مزدور به خود نگھدارد ،مخصوصا ً با تجاوز
قشون »سرخ« و نصب نوکران منفور حزب خلق و پرچم واضحا ً نشان داده که ھيچ گاھی منافع افغانستان برای آنھا
مطرح نبوده است .امروز ھم اگر »کمک« ھای نظامی از سوی دشمن ديرينۀ خلق بزرگ افغانستان به دولت مزدور و
پوشالی کابل صورت می گيرد ،احتماال ً برنامۀ بس بزرگ در عقب آن پنھان گرديده که در آينده ھا اين برنامۀ شوم،
آشکار خواھد گرديد.
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