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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ١۶
 

   در شانگھای"ُمدودف" با "عبدهللا"ديدار 

  
ن سازمان شانگھای به چين رفته  رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل که غرض اشتراک در اجالس سراعبدهللا عبدهللا

 عضو آنست از  سال ھا بدينسو از کمک ھای عبدهللاشورای نظار که .  صدراعظم روسيه ديدار نمودُمدودفاست، با 

مادی و استخباراتی  شوروی سابق و روسيه فعلی مستفيد شده و يک عنصر عمده در پاليسی مسکو نسبت به افغانستان 

  . ين فرصت بار ديگر قشقه تازه کرده استا با استفاده ازعبدهللاشود که  گفته می. رود به شمار می

روسيه و " صدراعظم روسيه که از قبل ترتيب داده شده بود، اظھار داشت که ُمدودف  حين ديدار با عبدهللا عبدهللا

قتصادی وسعت پيدا ھای ديگری چون انکشاف ا  افغانستان روابط خوبی دارند و ما اميدواريم که اين روابط در بخش

در کنار .  مشترک در برابر آن مبارزه شودۀگونه ھای مشترک نيز مواجه ھستند که بايد بدشواری اين دو کشور با . کند

اين صرف ". ھای مشترک نيز وجود دارد که بايد از آن ھر دو کشور بگونه مشترک استفاده کند ھا فرصتدشوارياين 

شود که ھر دو در مورد نقش روسيه در تقويت ائتالف  اما گفته می.  بودُمدودف با عبدهللاجنبه ھای تشريفاتی صحبت 

 ميليون دالر به ٢٠٠چه سايت ھافنگتن پست در امريکا نوشت که روسيه شايد نچنا. شمال افغانستان ھم صحبت کردند

ه شانگھای سفرنمايد تا ديدارش خواست که ب  میعبدهللاشود که  ار قراين معلوم می. ائتالف شمال افغانستان کمک نمايد

 اشغالگر شوروی تا اکنون روابط ۴٠ با قوای احمد شاه مسعوداز زمان عقد قرار داد مخفی .  ميسر گرددُمدودفبا 

  .تنگاتنگ مسکو و ائتالف شمال که شورای نظار رکن عمدۀ آن است، ادامه داشته است

سوی شمال کشور، مسکو در بحران افغانستان ه ن و داعش ببا حضور اشغالگران در غرب در افغانستان و يورش طالبا

  . بی تفاوت نخواھد ماند و کماکان عمال خود را در شمال کشور تقويت خواھد کرد

 


