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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ١١
 

 پول امريکائی، اسلحۀ روسی
  

  
   و وزير دفاع روسيهمدوست

   

روسيه سفر نمود تا از آن کشور تقاضای خريداری ًدوستم معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل اخيرا به 

دست ه که موافقت امريکا را ب تواند سر خود به اين  معاملۀ مھم اقدام کند مگر اين به يقين که دوستم نمی. اسلحه را نمايد

  . آورده باشد

که افغانستان ھم امريکا از يورش سياسی و نظامی روسيه در شرق ميانه و اوکراين به وحشت افتاده و ھراس دارد 

که مسکو  ًخصوصا اين. که امريکا توان مقابله با آن را ندارد دوباره محل کشمکش امريکا و روسيه قرار گيرد، جائی

خواھد که   به افغانستان کمک نظامی نمايد، بيشتر امريکا را نگران ساخته و میتاًقبال اعالم کرده بود که حاضر است 

  .  نمايدآن را در يک چوکات رسمی داخل

يکی ازين راه ھا . شود که امريکا حاضر شده با روسيه در افغانستان مدارا نمايد و از روياروئی بپرھيزد تصور می

. افغانستان قابل استفاده خواھد بودھای  مدرن روسی است که در کوھپايه ٣۵خريداری اسلحه و ھيلوکوپتر ھای می 

اری به مسکو را دارد، به روسيه فرستاده شد تا قرار داد خريداری اسلحه را زگی ھمين دليل دوستم که سابقۀ خدمترو

  .امضاء نمايد

:  سرگی شويگو، وزير دفاع روسيه در ديدار با دوستم، معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل گفت

خواھد، پس  د و روسيه ھم پول میمعلوم است که افغانستان پول ندار".  نيروھاي امنيتی افغانستان را تجھيز می کنيم"
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روشن ساختن سگرت امريکائی با گوگرد روسی به شکل ديگری در . يگانه مرجع  پرداخت امريکا خواھد بود

گرفت سياسی و نظامی آن ھم توسط دوستم که يک فرد کار کشتۀ  اين ھمه داد و. افغانستان بار ديگر  تجلی خواھد يافت

  .شاندھندۀ ديپلماسی فعال روسيه در افغانستان و منطقۀ جنوب آسياستکی جی بی در افغانستان بود، ن

ال  خلق شده است که آيا دولت مستعمراتی کابل آنقدر زرنگ است که بتواند توازن را نگھدارد؟ فراموش ؤنزد مردم س

 را واشنگتن تعيين  توازنمتصميم گيرنده امريکاست و توازن و عد. نشود که دولت مستعمراتی کابل از خود اراده ندارد

  . می کند نه کابل

  

 

 


