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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٣٠
 

 جنگ سرد امريکا و روسيه در اردوی افغانستان
دانند که روابط اين دو   ھمه می.شد، جنگ سرد امريکا و روسيه در افغانستان ھم آغاز شده است که  تصور می طوری

ًخصوصا در اروپا احتمال برخورد بين روسيه و ناتو بيشتر شده و با . رود کشور در سطح جھانی رو به تيرگی می

اکنون افغانستان ھم آماج نبرد سياسی و روانی اين دو کشور قرار . کمترين بی احتياطی، آتش جنگ  شعله ور خواھد شد

ًی می ورزد که نفوذ روسيه را در افغانستان خاصتا در اردو تقليل بخشد و وسايل نظامی روسی امريکا سع. گرفته است

  .قوای ھوائی افغانستان ھدف اولی است. را از دست اردوی کشور خارج سازد

را جانشين ھيلوکوپتر "  بلک ھاک٦٠يو اچ "گزارش ھا حاکيست که امريکا تصميم دارد ھيلوکوپتر ھای امريکائی نوع 

 ميليون دالر صرف نمود تا ھيلوکوپتر ھای روسی را از روسيه ٨٠٠ًامريکا قبال بيش از .  نمايد١٧ا روسی ام ای ھ

. خريداری نموده و در اختيار افغانستان قرار دھد، زيرا پيلوت ھای افغانی به سالح و طيارات روسی آشنائی داشتند

که ترمپ قدرت را در دست  ين امقامات پنتاگون تالش دارند قبل از. بارگی امريکا ھمه را متعجب ساختتصميم يک 

تعويض ھيلوکوپتر . گيرد، جريان تعويض ھيلوکوپتر ھا را تکميل نمايند تا مبادا ادارۀ ترمپ دستور ديگری صادر کند

مال ھيلوکوپتر ھای امريکائی آموزش ببينند و استفاده  به طرز استعافغانھا مصارف گزافی را ايجاب می کند تا پيلوتان 

ين اقدام امريکا، کوتاه ساختن دست و نفوذ روسيه در افغانستان و باالخص در اردوی ايگانه دليل در. از آنھا را بلد شوند

ت خود را روسيه ھم سعی می ورزد که امريکا را بيشتر در گودال افغانستان فرو ببرد و انتقام شکس. اين کشور است

  . جنگ سرد واقعی بين اين دو کشور در افغانستان اشغال شده در حال تکوين است. ين کشور از امريکا بگيردادر

ين تصميم گيری و معامله گری امريکا ندارد، زيرا يک دولت ادولت مستعمراتی کابل کمترين صالحيت و حرفی در

  . مزدور حق ابراز نظر ندارد

  

  

  

  

 

 


