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   تعلق می گيرد"دوستم"مکاتب ترک ھا به 
 که سال ھا در خدمت کی جی ستمدو. بعداز تجاوز امريکا به افغانستان، ترکيه ھم وارد صحنۀ سياسی افغانستان گرديد

بعد از سقوط شوروی، پان . بی بود، به يک بارگی روی دور داد و در خدمت سازمان جاسوسی ترکيه قرار گفت

ترکيه بعد که ھمين بود . ترکيسم وپان تورانيسم زير بنای سياست خارجی ترکيه شد که تا شمال افغانستان ھم امتداد يافت

 قوای امريکا و ناتو، فعاليت ھای سياسی و فرھنگی خود را در شمال افغانستان آغاز کرد و از اشغال افغانستان توسط

  .توسعه داد

اری نموده که بتواند در آينده نفوذ اين کشور را تثبيت ذًترکيه در افغانستان خاصتا در شمال کشور به قدر کافی سرمايه گ

تأسيس مکاتب يکی از . تعلقات نژادی، ترکيه شمال افغانستان را انتخاب نمود و دوستم را در خدمت گرفتروی . نمايد

رکيه تصميم گرفته تدولت  بعد از کودتای نافرجام در ترکيه،. اری نموده استذطرح ھائيست که ترکيه در آن سرمايه گ

ترکيه ھراس دارد که مکاتب ترکيه در افغانستان . ار دھد قردوستمکه در اختيار  است که مکاتب خود را يا ببندد يا اين

سرانجام تصميم دولت ترکيه اين . شود شده و به مراکز پرورش تروريستی ضد ترکيه مبدل "گولن"آلۀ دست حاميان 

اين حالت باعث خواھد شد که نقش .  که نفر خاص شان است، بگذارددوستماست که ادارۀ مکاتب خود را در اختيار 

ترکيه در مزارشريف ھم .  در شمال افغانستان باال برود که برای عطاء و يارانش بسيار گران تمام خواھد شدمدوست

  .، عطاء را سخت عصبانی خواھد ساختدوستممکاتب متعددی تأسيس نموده که ادارۀ آنھا در دست 

ای افغانستان تصميم می گيرند، نه ھمين دليل است خارجيان بر. دولت مستعمراتی کابل از خود اراده و حاکميت ندارد

  .خود افغانھا

  

  

  

  

  

 

 


