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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ٢٩
  

  :افغانستان
 محل انتقام گيری روسيه از ناتو

  

 به روی خطوط مواصالتی ه مسکو رابروسيه تصميم گرفته است که خاک روسيه و کشور ھای آسيای مرکزی متمايل 

اگر طرح روسيه در تگنا .  جنگ سرد روسيه با ناتو بعد از اوکراين حال به افغانستان سرايت کرده است. ايساف ببندد

قرار دادن امريکا و ايساف در افغانستان موفق شود، امريکا و ايساف  به درد سر ھای جدی در نقل و انتقال تجھيزات 

 . خود مواجه خواھند شد

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان و شکست طالبان، روسيه خطوط فضائی و زمينی خود را در اختيار تجاوز کاران 

امريکائی و ناتو گذاشت و به نيرو ھای متجاوز ناتو اجازه داد که تجھيزات نظامی خود را از طريق اين کشور و کشور 

در واقعيت روسيه امريکا و ناتو را در تجاوز به . برساندھای متحدش در آسيای مرکزی غرض تجاوز به افغانستان 

  .افغانستان ياری بخشيد تا بدين نحو بتواند انتقام شکست خود را بگيرد

ناتو تصميم دارد که روسيه .  بحران اوکراين برای روسيه  اين حقيقت را آشکار ساخت که نبايد به ناتو زياد اعتماد  کرد

کشتار و ويرانی . دور گردن روسيه ببندد و اين کشور را حلق آويز نمايده ندازد و کمربند اين پيمان را ببي ی پازرا ھم ا

دستور  اکنون ميدويوف صدراعظم روسيه . غير قابل پيمايش در اوکراين، نيات واقعی ناتو را برای روسيه تثبيت نمود

اگر طرح . ق قلمرو روسيه به افغانستان قطع گرددداده است که ترانزيت تخنيک و تسليحات نظامی ايساف از طري

د شد و ميليون ھا دالر خساره خواھد نميدويوف عملی گردد، تجاوزکاران امريکا و ناتو به مشکالت جدی مواجه خواھ

ارسال تجھيزات از طريق بندر کراچی پاکستان، امريکا و ايساف را مجبور به پرداخت دو چند مصارف انتقال . کشيد

سسات مربوطۀ خارجی را ازين تصميم روسيه مطلع ساخته ؤ روسيه ملل متحد و ساير مۀوزارت خارج. نمودخواھد 

 . است

  در افغانستان نه میهرھبری دست نشاند. افغانستان بار ديگر در محراق جنگ سرد روسيه و امريکا قرار گرفته است

تصميم از آن بيکانگان است نه از رھبری فاسد دولت . تواند و  نه قادر است که با اين حالت دست و پنجه نرم کند
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