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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٣١
 

  می آوردیافغانستان به روسيه رو
  

 معاون "دوستم"ًال توسط مقدمات اين کار قب. دولت مستعمراتی کابل تصميم دارد که از روسيه اسلحه خريداری نمايد

 در زمان شوروی يکی از عمال کی جی بی بود که با در نظر داشت ارتباط قبلی "دوستم".  فراھم شده است"غنی"اول 

  .قيمت اسلحه را امريکا پرداخت خواھد کرد. تواند روسيه را در مورد ارسال اسلحه به افغانستان قناعت دھد اش می

 موافقت نموده اند که يک قسمت از اسلحۀ مورد ضرورت خود را "اشرف غنی" شمول عمال دولت مستعمراتی کابل به

خواھد بود که به اراضی و ) Mi-35  (٣۵اين اسلحه شامل توپخانه و ھيلوکوپتر ھای ام آی . دست آورنده از روسيه ب

 به روسيه آماده شده "وستمد"زمينه سازی تقاضای اسلحه از طريق سفر . اقليم افغانستان قابليت تطبيق خواھند داشت

  .بود

 رئيس جمھور چيچنيا ديدار نمود تا از طريق وی بتواند حسن نيت زعامت کرملين "رمضان قادروف"دوستم ھمچنان با 

 يکی از عمال روسيه است که "قادروف". را به ارسال اسلحه به افغانستان در مبارزه عليه طالبان و داعش جلب نمايد

مقامات نظامی امريکا .   خريد اسلحه از روسيه استۀامريکا يگانه تمويل کنند. نزد مقامات کرملين وزن داردحرفش 

  :متقاعد شده اند که خريداری اسلحه از روسيه به افغانستان از دو نگاه بھتر است

 از ارسال اسلحۀ امريکا که نظر به نزديکی مصافه، مصارف ارسال اسلحۀ روسيه به افغانستان به مراتب کمتر اول اين

روی ھمين دليل، امريکا موافقت . که اردوی افغانستان آشنائی کامل با طرز کار اسلحۀ روسی دارند دوم اين. خواھد بود

با آمدن اسلحۀ روسی، تياتر افغانستان بار ديگر به روی نظاميان روسی باز خواھد شد، زيرا . خود را ابراز داشته است

با وجود شيوع جنگ سرد، . لحه متخصصان نظامی روسی خواھی نخواھی به افغانستان خواھند آمدھمراه با ارسال اس

عکس .  افغانستان ھمکاری خواھند کرد، اما ابعاد اين ھمکاری ھنوز تثبيت نشده استدرامريکا و روسيه با يک ديگر 

وجه است، زيرا يکی از روش ھای بازدارندۀ العمل احتمالی پاکستان به ارتباط ارسال اسلحۀ روسيه به افغانستان قابل ت

  . پاکستان در افغانستان ضعيف نگھداشتن اين کشور است

  .  آسيپ پذير خواھد ساختهافغانستان بار ديگر وارد رقابت ھای جھانی خواھد شد، اما نبود زعامت ملی کشور را ھميش

  

 


