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  امينی-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠١
  

  به ترکيه آدم می فروشد"دوستم"

 

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل، مصروق قاچاق "اشرف غنی" معاون اول "دوستم"درکابل شايعه است که 

مقامات دولت مستعمراتی . ريزند ن طريق خودش و ھمراھان ميليون ھا دالر به جيب میانسان به ترکيه بوده و ازي

ھا چيزيکه باقی مانده آدم فروشی بود که اين ھم به تنکابل تا حال ھر گونه اعمال ناجايز را مرتکب شده بودند، 

 . مرحلۀ اجراء درآمد

،  با يک تعداد از "دوستم"عالوۀ ه د و برداشود که سفارت ترکيه در کابل در بسياری فساد ھا دست  گفته می

ترکيه از نفوذ قابل مالحظه ای در افغانستان برخوردار . موران عاليرتبۀ ديگر ھم روابط پنھانی قايم کرده استأم

  .است و خصوصاٌ در سمت شمال کشور پادشاھی می چالند

.  دادودستد دارد و ھم با افراد مربوط به جانيان داعشی و طالبی"دوستم" دستگاه استخباراتی ترکيه ھم با گروه 

سفارت . تواند کاری انجام دھد دولت مستعمراتی از فعاليت ترکيه در افغانستان آگاه است، اما نمی خواھد و يا نمی

 ھزار دالر به ترکيه از ھر ويزه به مبلغ دو ھزار دالر اخذ می کند، اما افراد دوستم آن ويزه را به چھار اال شش

طبق شنيدگی، نظر به .  ھا می افتد"دوستمی"تفاوت بين خريد و فروش در جيب . شخص متقاضی می فروشند

تفاوت  پول درين معامله به .  ويزه به افغان ھا اعطاء کرده است٢۶٠٠٠، سفارت ترکيه بيش از "دوستم"سفارش 

.  بيشتر در ترکيه اقامت دارد تا در افغانستان"دوستم". افتدرسد که در خزانۀ قاچاقيان انسان می  ميليون ھا دالر می

  .دھد و کمپيوتری فرمان صادر می کند او از ترکيه تيليفونی ھدايت می
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دولت مستعمراتی افغانستان آنقدر فاسد و بيکاره است که حال سفارت خانه ھای خارجی مصروف داللی و خريد و 

ستان در زنجير بردگی امپرياليسم بسته است، حال کشور به مراتب بدتر که افغان تا زمانی. فروش انسان شده اند

  . خواھد شد

 

  

  

  


