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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 از افغانستان در حال فرار اند؟ هایکائیامر ایآ

 
توافق نامۀ  چندی قبل امریکائیها اعالم داشتند که با طالبان معامله ای را انجام داده و باالخره به توافق رسیدند. )مراد 

 است(  2020فبروری   29
" )ترک نما، Leving,stayامریکائیها از اسالف خویش )انگلیسها( یک درس تأریخی را به خوبی آموخته اند : "... 

لیکن بمان...(.  با در نظر داشت همین درس تأریخی امریکا پرسونل نظامی و تخنیک محاربوی خویش را از افغانستان 
میدان هوائی اینکشور باقی می ماند، و آنرا تحت کنترول خویش خواهد   5کن در عین زمان در  بیرون خواهد ساخت، لی

داشت، شبکه های استخباراتی و ضد جاسوسی امریکا در افغانستان فعال خواهند بود، مشاوران و مربیان گوناگون در  
 .  رده های مختلف حاکمیت افغانستان مصروف مشوره و ارایۀ توصیه ها خواهند بود

آسیا( است : از افغانستان  –الزم به تذکر است که افغانستان در واقعیت شاهرگ براعظم بزرگ "ایروایشیا" )اروپا 
مسیرها به طرف ایران، جمهوریت های اسبق اتحاد شوروی در آسیای میانه، بحیرۀ کسپین، پاکستان و باالخره به هند 

ه نهایت با اهمیت بوده و امریکائیها آنرا ترک نمی نمایند. البته که در همجواری موقعیت دارد میبرند. منطقۀ متذکر
واشنگتن در حال حاضر در یک نوع دو راهی قرار گرفته است : "... یا خودش باید بماند، یا کس دیگری را به نیابت 

 خویش آنجا نگهدارد." 
دسترسی به منابع طبیعی، مخصوصأ  یک موضوع دیگر را نیز باید از یاد نبرد : در حال حاضر مبارزۀ شدید برای 

 ذخایر گاز و سایر منرالها ادامه دارد.  
ما از آنجا به اتحاد شوروی گاز تورید   1980داخل افغانستان شدیم، چند ماه بعد، یعنی در می    1979وقتی ما در دسمبر  

خایر آن عظیم ارزیابی می می نمودیم. گاز و نفت در هردو طرف سرحد میان ترکمنستان و افغانستان موجود بوده  و ذ
" در این کشور است. امریکائیها اهمیت خاص 235-موجودیت ذخایر "یورانیم  –شوند. لیکن ثروت اصلی افغانستان 

" در حال حاضر یکی از کمیاب ترین ماده های طبیعی به شمار 235-این ذخایر را بخوبی درک می نمایند. "یورانیم 
میخوانند تا از این ماده منبعد نباید در سرگلوله های تسلیحات هسته ئی و همچنان در میرود. دانشمندان علوم فزیک فرا

ستیشن های اتومی استفاده شود. فزیک دانان به آن نظر اند که این ماده باید برای راکتهای فضائی بین قاره ها حفظ شود.  
 این هم علتی دیگری است که امریکائیها این کشور را ترک نمیکنند. 

امریکا موافقتنامۀ را مدتی پیش با طالبان به امضاء رساند، لیکن مطمین باشید که هرگاه امریکائیها بخواهند از  بلی،
طریق همین طالبان نیز در افغانستان حضور خواهند داشت، در حالیکه ظاهرأ وانمود خواند ساخته که افغانستان را ترک 

حمالت را از خاک افغانستان توسط طالبان و هزاران عضو گروه داعش    نموده اند. ما )مراد رسیه است( در آینده تشدید
 که در آنجا قرار دارند، انتظار خواهیم داشت.  

 
 جنرال لیونید ایواشوف، رئیس عمومی اسبق همکاری های نظامی وزارت دفاع فدراسیون روسیه  

 مرکز مطالعات جیوپولیتیک روسیه" در حال حاضر، رئیس "
   https://www.youtube.com/watch?v=cK9KJ4ugJ4wمنبع : 

 ترجمه : غوث جانباز
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