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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ١١

   در مسکو"ربانی"

  
ر ظاھر امر با مقامات دولت  وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل سفری به مسکو داشته است تا دصالح الدين ربانی

 ھمچنان رھبر اسمی جمعيت اسالمی است که از کمک شوروی ربانی. روسيه پيرامون موضوعات امنيتی صحبت نمايد

مبارزه با تروريسم و ھمکاری با سازمان اقتصادی شانگھای از مسايل مورد بحث . و روسيۀ سابق برخوردار شده است

ث موقف روسيه در قبال آيندۀ گروه ھای جمعيت اسالمی و شورای نظار بوده کن مھمترين موضوع بحل. خواھد بود

  . خواسته است که  دوباره قشقه تازه کند ربانی.است که از سال ھا قبل با روسيه در داد وگرفت بوده اند

 را ربانیبه روسيه ، صاحب نظران را به موشکافی وادار ساخته است که دليل اصلی مسافرت صالح الدين ربانی سفر

ربانی به منظور مذاکرات پيرامون مسايل حاد "وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل اعالم داشته است که . بدانند

اما تحليلگران مسايل افغانستان ". سياسی مانند مبارزه با تروريسم و امنيت منطقه با مقامات روسيه مذاکره خواھد نمود

آمدن . مراتی کابل اکتفاء نکرده و قضيه را در جائی ديگر می بينندصرف به اظھارات وزارت خارجۀ دولت مستع

ی امريکا به اين دو  اسالمی و شورای نظار و بی توجھ، نزديکی مسکو با طالبان، موقف رو به ضعف جمعيتحکمتيار

تان بی عالقه روسيه در مورد افغانس.  را وادار ساخته است که نزد يار قديم برود و خواستار حمايت شودربانیگروه، 

که جنگ سرد بين امريکا و روسيه در حال گسترش  ًنيست و جريانات کشور را از نزديک زير نظر دارد، خاصتا اين

جمعيت اسالمی و شورای نظار با مسکو روابط نزديک  داشته که معاھدۀ . است که افغانستان را ھم شامل خواھد شد

يکی از داليل سفر .  به روسيه مؤيد اين ادعا استھان الدين ربانیبر با شوروی سابق و سفر احمد شاه مسعودمخفی 

ً ھم دريافت موقف روسيه نسبت به جمعيت و شورای نظار است که اگر روزی کامال از نظر ھا می صالح الدين ربانی

  .افتند و امريکا جانشينی ديگری پيدا کند، روسيه تا کجا از ياران  قديم حمايت خواھد کرد

  .   در صدد خيانت بيشتر است تا چند روزی ديگر در قدرت باقی بماندهخاين ھميش

 


