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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠٧
 

 نقش روز افزون ترکيه در افغانستان
ماورای اين منطقه ھای انه فراتر گذاشته و در ساير کشور را از حدود شرق ميیدولت ترکيه سعی می ورزد که پا

، ترکيه ھم ٢٠٠١از زمان تجاوز امريکا در سال . ًخصوصا در افغانستان اشغال شده نفوذ خود را بيشتر پھن سازد

 به ترکيه  محصالن افغانعزاما. م گرفته استًشامل سياست افغانستان شده و عمال در پروژه ھای تعليمی و تخنيکی سھ

ھکذاء، عده ای ھم روی .  برای نفوذ ترکيه در افغانستان مساعد ساخته استبرای تحصيالت عالی، زمينه را بيشتر

  . تعلقات نژادی  به انقره رو  آورده و بادار جديدی را برای خود انتخاب نموده اند

از . ان در ترکيه می خواھد نقش فعال تری نسبت به گذشته در افغانستان داشته باشدخگزارش ھا حاکيست که دولت اردو

شود که انقره به افغانستان چشم دوخته و می خواھد که مانند   آمد سياستمداران ضد ملی  و مزدور کابل معلوم میرفت و

ًدوستم که قبال .  نفوذ خود را درين کشور بيشتر نسبت به گذشته پخش نمايد،ايران و پاکستان از طريق بازی قطعۀ نژادی

عمال کی جی بی در افغانستان بود، بعد ار فروپاشی شوروی به ترکيه رو آورد و در خدمت دستگاه از زمرۀ 

اکنون، ھر لحظه که دلش بخواھد به ترکيه پناه می برد و خود را در اختيار آن کشور قرار . استخباراتی اين کشور درآمد

  . دھد می

 با وجودی. گرفت که شايد دامنۀ آن در افغانستان ھم سرايت نمايدرقابت عربستان و ترکيه را در شرق ميانه نبايد ناديده 

که ترکيه عضو ناتوست، مگر نقش وی در افغانستان بيشتر سياسی و فرھنگی است و روی اين ملحوظ دست باال پيدا 

ی را ين قسمت کشور پروژه ھای مختلف اترکيه شمال افغانستان را روی احساس نژادی انتخاب نموده ودر. کرده است

امنی را  ين است که تشديد رقابت ميان کشور ھای  رقيب برای نفوذ در افغاسنتان نا اھراس از. روی دست گرفته است

دولت مستعمراتی کابل مستقل نيست و از خود اراده ندارد که بتواند . بيشتر افزايش دھد و جنگ و ستيز را سبب گردد

  .خود تصميم بگيرد و عمل نمايد

  . ين جا مشق باداری و بردگی می نمايند اال شده مال ھر کشور متجاوز است که درافغانستان اشغ

 

 


