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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ نومبر ٠٨
 

  را قربانی خواھد داد"دوستم"ترکيه 
ا محل محفوظ برای خود رود ت از شھر به شھری و از کشور به کشوری ديگر می.  آرام نمی گيرددوستمدرين روز ھا 

 در حال خراب شدن است و می ترسد که مبادا به اتمرً و دارودستۀ ارگ خصوصا غنی با دوستممناسبات . پيدا کند

چندی قبل استعمال  و گروه ارگ که عبدهللا، غنی عليه دوستمحرف ھائی .  مواجه گرددحبيب هللا کلکانیسرنوشت 

 در دوستمدر حمله ای که عليه . کرسی نشينان کابل به نقطۀ آخر رسانيد را با دوستمچندان خوب نمود، روابط ن

ن رو مياز ھ. شود که دست کشور ھای بيگانه به شمول ترکيه ھم در آن شامل بود غورماچ صورت گرفت، تصور می

  . دوباره به روسيه و کشور ھای آسيای مرکزی رو آورده استدوستم

دور می افگنند تا ه بياموزند که باداران خارجی روزی مزدوران خود را بشوند  افراد مزدور صفت ھرگز حاضر نمی

که مصرف يک مزدور به پايان می رسد، کشور ارباب با صد حيله و بھانه  زمانی. دست آورنده نوکران جديدی ب

 پراگنده ی  گزارش ھا.که نابودش می کند دور می اندارد و يا اينه مزدور دير مانده را که ديگر قابل استفاده نيست، ب

توطئه ای که در غورماچ .  را از صحنه بردارنددوستممی رساند که شايد  ترکيه، امريکا و کابل تصميم گرفته باشند که 

ترکيه در . دھد  چيده شده بود، عاليمی از ھمکاری استخباراتی ترکيه را با کابل نشان میدوستم بين بردن زبرای ا

 از نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار است و دستگاه استخباراتی اين کشور به قدر کافی در افغانستان باالخص در شمال

شود  با اين عرض و طول دستگاه استخباراتی، ناممکن پنداشته می.  را معاونت کرده استدوستمافغانستان فعال بوده و 

ردن داعش در شمال افغانستان زير نظر اگر طرح امپرياليستی برای آو.  آگاه نشده باشددوستمکه ترکيه از طرح قتل 

بعد از حادثۀ .   شخص ملی نيست، اما سلطۀ ھميشگی خود را در شمال می خواھددوستم.  بايد نابود شوددوستماست، 

 درين روز ھا دوستمشود که  شنيده می.  به ازبکستان و قزاقستان سفر نمود، الکن احساس امنيت نکرددوستمغورماچ، 

.  ا از آنھا در مقابل سپردن احتمالی اش به محاکم بين المللی به ارتباط جنايات جنگی اش حمايت بخواھدبه روسيه رفته ت

  . داند که به چه سرنوشتی دچار خواھد شد  را به کابل بياروند، اما او میدوستمتالش درين است که 

 بياموزد ين، ربانی و مسعود و نجيبترکی، ام بايد از سرنوشت نکبتبار دوستم.  تعجب نخواھد داشتدوستمسرنگونی 

  . و اال به ھمان نحو نابود خواھد شد

 

  


