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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     غوث جانباز: ترجمه   ٢٢-١١-٢٠١٠ ني
 

  شده اند؟نآيا همکاری ها تنگا تنگ : روسيه و ناتو
 )ويکتور پالستون: نويسنده(

 
اتحاد شوروی از افغانستان، ناتو در تالش است تا ننگين  خروج بعد از دهه  دو: "چندی قبل نوشت Newsweekمجلۀ 

 نيروهای امنيتیآموزش مواد مخدر و  قاچاق با  مبارزه از قبيل تا در مسائلبکشاند روسيه را مجددأ به اين کشور
  ."افغان از آن استفاده نمايد

ای خويش در افغانستان گويا انتظار دارد تا ناتو کميت قوای خو را در اروپای هيته ميشود که روسيه در بدل همکار گف
  .شرقی محدود سازد

 مواد مخدر و آموزش نيروهای امنيتی انونیغيرق مبارزه با ترافيک برایبه افغانها ت از مساعد صرف  اگر حرف 
 د از آنکه رهبران اتحاد شورویمخصوصأ بع.  مخالفتی وجود نميداشتتهبدر ميان ميبود، ال)  پوليس همهقبل از(

اما تأريخ روابط اتحاد ... دشمنان آنها رها کردند "آغوش"  بدون هرگونه وقاحت همرزمان ديروز خويش را درسابق
ش وميان روسيه و ناتو به گ "دوجانبهروابط "ن روسيه با ناتو و خبرهای که اکنون در بارۀ شوروی و فدراسيو
  .د داشتنچی نتايجی در قبال خواه "نزديکی ها"  اين همهکهکنيم  تا فکر ددارميميرسند، ما را وا

اعضای خود را به طرف  ات  کشور ما کوشش ميکرد تا ناتو را معتقد سازد  اخيربيائيد به ياد بياوريم که طی چند سال
، اين پيمان صلح آميز اند اهداف  که با ما موافقت ميکرد و اطمينان ميدادگفتاررهبری ناتو در . شرق ازدياد نبخشد

  .ولی اندکی بعد ما شاهد آن بوديم که کشورهای عضو ناتو ديگر کامأل در سرحدات ما جا گرفته اند
روسيه را به  پايگاه های نظامی  ايجاد از طريق ميخواهدکه ناتو!) تداللبا اس( سپس ما تالش نموديم تا ثابت سازيم

   . تعداد اين پايگاه ها از آنوقت بدينسو سه برابر گرديده استو چه؟. محاصره درآورد
 معاهدۀ تسليحات عادی را درپس از سقوط اتحاد شوروی مسکو چند مرتبه به رهبران کشورهای ناتو پيشنهاد کرد تا 

ما همچنان تقاضا نموديم تا سالح های کشورهای اروپائی که جديدأ به عضويت پيمان .  به امضأ برساند روسيه بااروپا
 در شرايط کنونی تفوق قوت های ناتو نسبت به نيروهای روسيه در اروپا .پذيرفته شده اند نيز شامل اين معاهده گردند

  . مرتبه باالتر است۵ الی ۴از 
، جنرال های ما ظاهرأ غضب شده بودند، اما چندی  ناتو قوای هوائیۀ يوگوسالويا از طرفحين بمباری های بی سابق

 خويش را به روسيه برای ديدار از تطبيقات نظامی قوای مسلح روسيه " های جديدهمکار"همين جنرال های ما ... بعد
  . دعوت نمودند

 ولی دشمن اساسی باقی مانده است،ابق به عنوان روسيه کمافی السدر دکترين نظامی ناتو و اياالت متحدۀ امريکا، 
ناتو  اکماالت آهن روسيه برای انتقال مايد تا از ميدان های هوای و خطوطمسکو بدون چون و چرا به آنها پيشنها مين

  . هزاران تن از اتباع خود را از دست داديم سال جنگ٩مان افغانستان که ما طی ه در . نمايدبه افغانستان استفاده
 امريکا در بارۀ محو البراتوار های -آنهايی که از ورای تلويزيون های روسيه با مسرت از عمليات مشترک روسيه

مواد مخدر از  قاچاق افغانستان حضور قوای ناتو در طولدر ند بايد به خاطر داشته باشند که مواد مخدر گذارش ميده
  ؟!ی ميماند کسی دقيق گفته نميتواند در سرزمين ما باقآن اراينکه چه مقد.  پنج بار افزايش يافته استبه اين کشور

.  با شادمانی خبر ميدهند که واحد های نظامی ناتو شروع به خريداری تخنيک نظامی روسيه کرده اندتسليحاتیتجار 
يعۀ گذارش ميدهند که قسمت های از اين تسليحات سپس زراين شادمانی ديگر برای چی است؟ : سوال به ميان می آيد

 جنگ در اوسيتيای  درکشتی ها و طياره های امريکائی برای مسلح ساختن دوبارۀ اردوی گرجستان انتقال ميابد تا
  . از آن استفاده صورت بگيردجنوبی عليه قوای ما

افزون بر اين همه خبر ميدهند که وزارت دفاع روسيه خريداری های سالح، وسايل اکتشافی، وسايل مخابراتی، 
حرف از گذار روسيه به ستاندرد های . ی و کشتی ها را از کمپنی های خارجی شدت بخشيده استتخنيک زره

انگليسی و  (نشان زن؛ سالح های اتوماتيک "ميسترال"ع خريداری کشتی های کوماندوئی نو: نظامی ناتو ميرود
 مناسب برای ، ايتالویبوی که در روسيه توليد نميشوند؛ خريداری يک هزار ماشين محار۵،۵۶با کاليبر ) آلمانی

 اما بايد به خاطر داشت که تسليحات خارجی با نظام ادارۀ .دستگاه های ترصد و مخابرهعمليات در شرايط صحرائی؛ 
  . مطابقت و هماهنگی ندارد هيچگونهاردوی روسيه

تاندرد های قبول برخی از صاحبنظران مسائل نظامی به اين گمان هستند که در ترکيب اردوی روسيه واحد های با س
ايجاد ميشوند، که از آنها متعاقبأ در ترکيب  قوای ناتو استفاده خواهد شد، مثأل به ) حتی با سيستم اکتشافی(شده در ناتو 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه کسب  بی سابققوتروسيه در پيمان ناتو  ل شمو احتمال در بارۀ خبرها   برعالوه.گونه قطعات آيساف در افغانستان
  .نموده اند

جنگ در : "لچسپی را به چاپ رسانيده استمضمون د Scoop يکی از نشريه های زيالند جديد به نام در اين ميان
 نظامی را تأمين مينمايد و همزمان به اياالت متحدۀ تافغانستان برای نيروهای ناتو آمادگی طويل المدت و عمومي

  ".د نمايد را در سطح جهان ايجا نظيرنظامی بی شبکه های امريکا ياری ميرساند تا 
ما با آنهای که  "همکاریروابط " افغانها در بارۀ  باالخرهو. شامل شودشبکه ها خدا نکند که روسيه در ترکيب اين 

  .خويش ميپندارند و در قلمرو آنها ميجنگند چی فکر خواهند کرد "اساسیدشمن "هنوز هم کشور ما را 
  

  پايان
  

 داکتر ، پروفيسور ديپارتمنت شرق شناسی پوهنتون دولتی نوسيبيرسک،والديمير نيکيتيچ پالستون:  در بارۀ نويسنده 
  تاريخ
  سايت افغانستان رو: منبع
  ?Россия и НАТО: Не слишком ли тесное сотрудничество:  ان مضمون به زبان روسیوعن

 ٢٠١٠ نومبر ١٢: تاريخ نشر
  

 
   
 

  


