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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ می ١۴

 

 دوستم و سياست خارجی

 
شود به سياست   اواخر، دوستم بيشتر در سياست فعال شده و حتا گفته میدرين. ھم ميھنان ما ھمه دوستم را می شناسند

دوستم در دستگاه کی جی بی شوروی . مند گرديده و افغانستان و ترکيه را با ھم نزديک ساخته استه منطقه ھم عالق

 مھره ھای رشد يافت  و بعد از فروپاشی شوروی، در خدمت استخبارات خارجی ترکيه قرار گرفت و اکنون يکی از

 . در افغانستان است»ميت«عمدۀ سازمان جاسوسی ترکيه

از زمان تجاوز امريکا به افغانستان و ھجوم کشور ھای متحد امريکا به خاک ما، ترکيه ھم وارد صحنۀ سياسی و 

يک قسمت از . ھر يک از کشور ھای متجاوز  يک منطقۀ کشور را برای خود انتخاب کردند. رقابتی افغانستان شد

درين جا ھا استخبارات ترکيه با تمام قوت دوکتورين پان . شمال افغانستان مانند مزارشريف و شبرغان  حق ترکيه رسيد

دوستم ممد اين دو دوکتورين است و از نزديک با دستگاه استخبارات خارجی . ترکيسم و پان تورانيسم را تبليغ می کند

  .ترکيه در شمال افغانستان ھمکاری دارد

امريکا . شود کند و از رھنمائی ھای استخباراتی ترک ھا مستفيد می  دوستم گاه گاھی علنی و يا مخفی به ترکيه سفر می

سوی غنی ه ی ازبکان افغانستان را بأاز طريق ترکيه دوستم را متقاعد ساخت که با اشرف غنی ھمکاری نمايد و ر

رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل " انتخابات"غنی در " نسبی"سوق دھد که ھمين امر ھم يکی از داليل موفقيت 

  .بود

بين " ژيکيمعاھدۀ سترات" امضای ۀرساند که رفت و آمد دوستم به ترکيه بود که زمين  شايعات مقرون به حقيقت می

  . ترکيه و افغانستان را چند روز قبل مھيا ساخت
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ژيست و سياست مدار ي کنونی ھر کس  به شمول دوستم ستراتدر افغانستان. تعجب نکنند"  تحول" ھم ميھنان ما ازين 

 يکی از ستون ھای استخباراتی ترکيه در افغانستان است که به افزايش نقش ترکيه در سياست اين ً واقعادوستم. شود می

 ۀت العام قريب  با واواک، آی اس آی و المخابراۀدستگاه جاسوسی ترکيه در افغانستان، در آيند. کشور پافشاری دارد

  .  سعودی به رقابت  قد علم خواھد کرد

شوند و سياست خارجی را رھبری می کنند، وای به حال آن مردمی  که  ژيست میيکه افرادی مانند دوستم سترات زمانی

  . برند  مزدوران اجنبی حيات به سر میچنين ۀتحت سيطر

 

  

 

 


