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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ١٧
 

 !خواھش  افغانستان از روسيه
  

 غير زند تا حمايت کشور ھای منطقه و جھان را در تحکيم حاکميت حکومت وحشت ملی به ھر سو دست و پا می

سفر ھای غنی به چين، پاکستان و ايران و تقاضای کمک .  قانونی اش جلب کند و عمر اين نظام فاسد را طوالنی سازد

نظام فاسد افغانستان . سوی صلح، ھمه نشانه از سراسيمگی نظام استه از ناروی، قطر و عربستان در کشاندن طالبان ب

  .وی ھم طالب کمک شودخواھد که از  روسيه ميراث خوار شور اکنون می

صالح الدين ربانی وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل حين اشتراک در کنفرانس سازمان ھمکاری شانگھای  به 

صالح الدين ربانی و پدرش برھان . روف وزير خارجۀ روسيه داشتوارتباط امنيت و ثبات در منطقه، ديداری با ال

  .وی سابق داشته اندالدين ربانی روابط تنگاتنگ با روسيه و شور

شخص برھان الدين ربانی و احمد شاه مسعود سال ھا در خدمت دستگاه ھای  استخباراتی کی جی بی سابق و اف اس 

روف،  صالح الدين ربانی وزير خارجه دولت مستعمراتی کابل از مسکو ودر جريان مالقات با ال. بی کنونی بودند

  .وادار به ھمکاری در برقراری ثبات در افغانستان بسازدخواھش نمود تا پاکستان را 

شد که عذر و زاری دولت مستعمراتی کابل نزد پاکستانی   از  دويدن ھای زعامت فاسد افغانستان به ھر سو معلوم می

. دوجود دار"  قديمیۀحسن"بين کشورھای ما مناسبات { روف در جواب ربانی گفت وال. ھا به کدام نتيجه نرسيده است

روف از تجاوز سوسيال وال. }ھر کاری را انجام خواھيم داد، تا با شما در امر با ثبات ساختن کشور شما کمک نمائيم

 دوران ءتواند جز امپرياليسم شوروی حرفی نزد که آيا دوران تجاوز و اشغال افغانستان توسط قوای شوروی ھم می

مين أی معتقد اند که چنين تقاضا ھا از کشور ھای مختلف برای ت اکثر تحليل گران سياس؟باشد، يا خير" حسنۀ قديمی"

کشور ھای مورد نظر . ثريت ندارد، زيرا افغانستان اشغال شده سياست خارجی مستقل و تعريف شده نداردؤصلح زياد م

  .دھند  قايل نشده و صرف روی نزاکت ھای ديپلماتيک جواب مثبت میوقعھم به تقاضای ھای کابل  

دانند که نظام ھای تحميلی و  کشور ھای جھان می. مراتی کابل نه حاکميت داخلی دارد و نه حاکميت خارجیدولت مستع

  . رقصند ل اشغالگران میھُدولت ھای مستعمراتی از خود اراده ندارند و به د

  

   

  

 

 


