
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ١٨
 

 جنگ سرد مسکو و انقره در شمال افغانستان
 توسط نيرو ھای ٢۴ی سو از روز سرنگونی طيارۀ جنگندۀ روس. روابط ترکيه و روسيه رو به وخامت گذاشته است

.  گسترش يافته که اکنون افغانستان را ھم دربر گرفته استھاضد ھوائی ترکيه در فضای سوريه، تنش بين  اين کشور

. عمال اجانب يعنی عطاء و دوستم حاکميت دارندتن از تمرکز کشمکش، شمال افغانستان تعيين شده، جائی که دو 

تنھا عنصری که در آن قدرت و صالحيت ندارد، . ت  ھای مبدل گرديده استافغانستان به يک جايگاه کشمکش قدر

  . دولت مزدور کابل  است

ھر کنج افغانستان محل زور آزمائی کشور ھای بيگانه شده و اين بار شمال افغانستان در پيکار انقره و مسکو گير افتاده 

ر به ھدايت باداران ماورای اند نظن منطقه مسلط دو تن از خبيث ترين انسان ھا يعنی عطاء و دوستم که در آ. است

دوستم در گذشته يکی از مھره ھای مھم کی . سرحدات به جان ھم افتاده و نزديک است که شمال کشور را به آتش بکشند

 آورد و در یژادی، دوستم به ترکيه رونبعد از اضمحالل  شوروی و با در نظر داشت تعلقات . جی بی در افغاسنتان بود

  . درآمد"ميت"خدمت سازمان جاسوسی اين کشور

 طی عقد قرار داد ھای مخفی با مسکو "احمد شاه مسعود"ضد شوروی و ھمراه با رھبر خود " جھاد" عطاء از زمان 

با وجود سقوط شوروی منافع روسيه در افغانستان ھنوز ھم پا برجاست و از . در استخدام کی جی بی قرار گرفته است

تصادمات اخيری که بين حاميان دوستم و عطاء در . اصر ضد ملی مربوط خود ھنوز ھم حمايت و استفاده می نمايدعن

شمال افغانستان صورت گرفت، نشاندھندۀ اين واقعيت است که نبرد روسيه و ترکيه در افغانستان ھم گسترش يافته که 

  .ابعاد جديدی به خود گرفته است

دو روز بعد دوستم حمايت ". ھيچ کسی قدرت برطرفی او را ندارد"ا غنی، عطاء اعالم کرد که  چند روز قبل در تقابل ب

 خيانت اتفاقی نيست، بلکه انگيزۀ سياسی و بيرونی ۀگفتار ايندو پديد. کامل خود را از غنی و دولت مرکزی اعالم نمود

  .   دارد که اين دو را در روياروئی قرار داده است

ھمچو . ياسی و استخباراتی، دولت مستعمراتی کابل صرف سيل بين است و از خود صالحيت نداردين گير و دار سادر

  .  بايد منھدم شود و جايش را به نظام مردمی دھدیدولت بی صالحيت

  

 


