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 روابط دفاعی افغانستان و روسيه
 است تا بتواند روابط دولت مستعمراتی کابل از چندی قبل بدين سو به يورش ھای جھانی و منطقه ئی خود آغاز کرده

از زمره، درين اواخر تماس ھای بين . سياسی و دفاعی اش را وسعت بخشيده و برای خود مشروعيت سراغ نمايد

نستان ابراز ا دفاعی افغی نيروتمندی خود را در تقويه افغانستان و روسيه صورت گرفته که به موجب آن روسيه عالق

تی افغانستان است و ھراس دارد که مبادا روزی گروه ھای تروريستی که  روسيه سخت نگران وضع امني. داشته است

ابعاد . در افغانستان عمل می نمايند، وارد صحنۀ آسيای مرکزی شده و امنيت اين منطقه و حتا روسيه را تھديد نمايند

 کجا به افغانستان اجازه میروابط دفاعی افغانستان و روسيه تا حال تعيين نشده است، اما قابل تأمل است که امريکا تا 

 که بين غرب و روسيه آغاز گرديده ی"جنگ سرد نو"با درنظر داشت . دھد که از روسيه تقاضای کمک نظامی نمايد

 . است، ممکن  روابط دفاعی افغانستان و روسيه از حد تعيين شده توسط امريکا فراتر نرود

ًوابط سياسی، اقتصادی  و قسما دفاعی خود را با بعضی کشور امريکا به دولت مستعمراتی کابل اجازه داده است که ر

تا . البته که با توسعۀ  روابط افغانستان با ساير کشور ھا، منافع امريکا نبايد به ھيچ  وجه صدمه ببيند. ھا گسترش دھد

يک کشور اشغال . ين  کشور  اشغال شده حکمروائی کامل داردااين لحظات، امريکا آقای بال مانع افغانستان است و در

پس اين اشغالگر است که حدود  روابط خارجی وصالحيت معاھدات بين الدولی . شده نه حاکميت دارد و نه صالحيت

اين اصل در زمان تجاوز و اشغال . کشور اشغال شده را تعيين می کند و حق حاکميت محدود را برايش ترسيم می نمايد

 پرچمی به جز اطاعت از –نظام ضد ملی خلقی . ليسم شوروی ھم صادق بودافغانستان توسط نيرو ھای سوسيال امپريا

  . دساتير مسکو، راه ديگری در پيش نداشت

روسيه بعد از شکست . رسد  دفاعی بين روسيه و افغانستان به گوش می–ين  روز ھا زمزمۀ ھمکاری امنيتی ادر

ه عالق.  به رقابت برخيزدی غربی شده و با قدرت ھاافتضاح آميزش، آرزو دارد که دوباره در تياتر افغانستان داخل

شايد ھم منافع . مندی روسيه به افغانستان بعد از بحران اوکراين و فشار اقتصادی غرب بر اين کشور بيشتر گرديده است

  .روسيه ايجاب نمايد که از تنگنای سياسی تحميلی غرب خارج گردد و نقش فعال تری در جھان بازی نمايد

 دو کشور را با مقامات اينتی  از افغانستان به روسيه رفته تا چگونگی ابعاد روابط دفاعی و امنيتی أقبل ھيچند روز 

ت  به مسکو سفر أ مشاور امنيت ملی دولت مستعمراتی کابل در رأس يک ھي"حنيف اتمر". روسی مورد غور قرار دھد

 زمانی عضو "اتمر". برای روسيه نيستای ناشناخته  فرد "اتمر". نموده  و با مقامات روسيه تبادل نظر کرده است
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 پرچمی تابع سوسيال امپرياليسم شوروی جد و –، در تحکيم نظام مزدور خلقی "کی جی بی" بود و در زير نظر "خاد"

ام آی " افغانی از روسيه تقاضای ھيلوکوپتر ھای ھيأت. کرد و ھدايات شوروی را به مرحلۀ اجراء می گذاشت جھد می

 به روسيه زمانی دولت مستعمراتی ھيأتسفر . ا نموده که در فضاء و اراضی افغانستان قابل استفاده خواھد بودر" ٣۵

 آمادگی خود را در کمک به افغانستان در مجادله با تروريسم و ترويج مواد مخدره "پوتين"صورت گرفت که قبل بر آن 

  .و تأمين امنيت در افغانستان اعالم کرده بود

نبايد ار نظر دور داشت که روسيه نگران امنيت خود است و نمی گذارد که کشور ھای آسيای مرکزی به آسانی  اين را 

شود، روسيه نخواھد گذاشت که امنيت  که سرحدات غربی روسيه توسط ناتو تھديد می در آوانی. در دام تروريسم بيفتند

ھمچنان روسيه آرزو دارد که امريکا را که يگانه . ددر سرحدات شرقی آن با کشور ھای آسيای مرکزی به مخاطره افت

ه بازيگر مھم  در افغانستان  است به مبارزه بطلبد و تکتيک امريکا را در تخريب شوروری در افغانستان عليه امريکا ب

روسيه به مندی ه بنابران عالق. کار ببندد که اين البته بستگی به شدت جنگ سرد بين دو قدرت جھانی در افغانستان دارد

  .افغانستان دوباره مورد نظر  پاليسی سازان کريملين است و شايد ھم به تقاضای افغانستان جواب مثبت بدھند

 عده ای ازصاحب نظران معتقدند که ھمکاری دفاعی روسيه و افغانستان در تقابل با امريکا قرار خواھد گرفت و خشم 

تواند با کشور  اين عقيده اند  که افغانستان کشور مستقل است ومیعده ای ديگر ھم به . واشنگتن را باعث خواھد شد

  . ھای مختلف در جھان ھر گونه معاھده ببندد و ھيچ کشور حق اعتراض را ندارد

که افغانستان بدون استيذان امريکا ھرگز نمی تواند در يک توافق  اول اين. از نگاه من ھر دو جانب در اشتباه اند

ُھمچنان بعد و ارزش سياسی و نظامی يک معاھده برای امريکا . وھمکاری دفاعی و امنيتی با ساير کشور ھا داخل شود

داند که چه سالح ھائی از   میدولت مستعمراتی ھيأت. ی رسمی يک پروتوکول بين دو کشورامھم است، نه محتو

خريداری چند ھيلوکوپتر و يا .  و روسيه تحکيم يابدروسيه خريداری شود و تا کدام حد روابط دفاعی بين افغانستان

 سام و يا جت ھای یکه افغانستان تقاضای راکت ھا اما ھر زمانی. کليشينکوف غضب امريکا را تحريک نخواھد کرد

 را نمايد، آنوقت حساسيت امريکا ظاھر خواھد گرديد و بر چين پيشانی اش افزوده ٢٩ و ميک ٢٧جنگندۀ سوخوی 

  .خواھد شد 

اکنون افغانستان ھم در اشغال امريکا و ناتو .  سال اخير ھرگز آزاد و مستقل نبوده است۴٠که افغانستان در   دوم اين

صرف ساده لوحان مسلکی به اين عقيده اند که افغانستان مستقل است و . است که از خود استقالل  و حاکميت ملی ندارد

حال حاضر دولت مستعمراتی کابل  با کمبود تسليحات ابتدائی نظامی در . دولت مستعمراتی از خود آزادی عمل دارد

قابل ياداوری .  ديگر تأمين کندھای کشوراز   اين کمبودھا را از طريق روسيه و يا بعضی  حویمواجه است و بايد به ن

فی امريکا را در است که ھند نيز  ھليکوپترھای نظامی در اختيار اردوی  دولت مستعمراتی گذاشته که عکس العمل من

  . بر نداشته است

چندی قبل رھبران تحريک طالبان با مقامات روسيه ديداری . روسيه به ارتباط اوضاع جاری افغانستان بی عالقه نيست

 در شمال افغانستان شوند تا اين "داعش"مسکو می خواست که از طالبان اطمينان بگيرد که سد راه فعاليت ھای . داشتند

تماس روسيه با طالبان . منيت کشور ھای آسيای مرکزی مجاور به افغانستان را به خطر مواجه سازدگروه نتواند ا

. دھد مخالف دولت مستعمراتی کابل،  دليل اضطراب مسکو را از نابسامانی و ضعف دولت مرکزی در کابل نشان می

 روسيه خنثی ساختن فعاليت ھای  و رھبراندولت مستعمراتی ھيأتشود که يکی از مباحث قابل بحث بين  گفته می

مقامات روس درين ساحه اظھار آمادگی کرده و .   و مبارزه با اين گروه دھشت افگن در افغانستان بوده است"داعش"

داند که نيرو  روسيه به ناکارآئی اردوی افغانستان آگاه است و می.  اطمينان ھمکاری داده انددولت مستعمراتی ھيأتبه 
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 سال اشغال کشور و حضور ١۵. نستان توانائی جنگ را با طالبان و ساير گروه ھای  مخالف ندارندھای امنيتی افغا

 ھا دالر نتوانست اردوی کشور را از نگاه کيفيتی تغيير دھد و امنيت سرتاسری ميليارداشغالگران امريکائی و صرف 

انستان در ساحۀ دفاعی و امنيتی ھمکاری نموده و مند است که با افغه ينرو مسکو عالقااز. را در افغانستان تضمين نمايد

  .  ًبا داشتن تجارب گذشته در افغانستان، اردوی دولت مستعمراتی را  قسما ياری دھد

ھراس درين . ئيد جنگ سرد را بين روسيه و ناتو باالخص در شرق ميانه و اروپای شرقی نبايد از نظر دور داشتزت

تا اين .  واشنگتن داخل شود و ثبات افغانستان را بيشتر متزلزل سازد–کش مسکو است که مبادا افغانستان ھم در کشم

ين کشور از اکند و می تواند رقبای خود را در لحظات پلۀ ترازوی امريکا درافغانستان به نفع واشنگتن سنگينی می

 مانند پاکستان و ايران از مسکو در افغانستان . الکن توانائی روس را ھم نبايد از نظر دور داشت. صحنه خارج سازد

نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار بوده و منابع غنی اطالعاتی در اخيتار دارد که  می تواند در صورت لزوم از آن ھا  

 کنونی سلول ھای خفتۀ خود را در افغانستان دارند و می توانند ھر "اف اس بی" و "کی جی بی".  بھره برداری نمايد

 کنونی در افغانستان فراوان  اند و نظر "اف اس بی" و "کی جی بی"عمال سابق . ھا را فعال سازندزمانی که بخواھند آن

مسکو به دقت امريکا و ناتو را در . به ھدايت مسکو قادر خواھند شد که  برای امريکا و ناتو درد سر خلق نمايند

دادن روسيه توسط غرب، ماشين آن به افغانستان زير نظر دارد که در صورت تشديد جنگ سرد و در مضيقه قرار 

  . حرکت خواھد افتاد و با مھارت دشمن را مھار خواھد کرد

بند قيودات ياين دولت تابع اوامر بيگانگان و پا. ژيکيدولت مستعمراتی کابل نه فھم سياسی دارد و نه عقل سترات

 با عکس العمل امريکا ،لحه از آن کشورروابط دفاعی دولت مستعمراتی کابل  با روسيه و تقاضای اس. استعماری است

  .که از ھدايات امريکا سرپيچی کند و از حد تعيين شده پا را فراتر بگذارد مواجه نخواھد شد، مگر اين

  

  

  

 

 

 

 
 


