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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اپريل ١٨

  گسترش فعاليت ھای جاسوسی ترکيه در افغانستان
  

. رسد باراتی ترکيه به گوش میزمزمه ھا در کابل و بعضی واليات شمال کشور در مورد ازدياد فعاليت ھای استح

  . در افغانستان از  پاکستان، ايران  و ھند عقب نمانده ئیھای جاسوسی منطق ورزد تا در رقابت  ترکيه سعی می

درين دو واليت باالخص در . بيشترين فعاليت ھای جاسوسی ترکيه در واليات جوزجان و مزارشريف متمرکز است

دوستم . توانند خدمات ارزنده ای برای استخبارات ترکيه انجام دھند ی دارند و میجوزجان، دوستم و شرکاء نفوذ وسيع

با اشاعۀ .  بود که بعد از فروپاشی شوروی در خدمت سازمان جاسوسی ترکيه درآمد. بی. جی.يکی از عمال کی

و  ترک زبان ھا دور محور انقره بچرخند، دوستم ۀ ھمددوکتورين پان ترکيسم و پان تورانيسم که بر مبنای آن باي

طبق ھمين دوکتورين، ترکيه مکلف به حفظ منافع خود از .   در خدمت استخبارات ترکيه قرار دادندحاميانش خود را کالً 

بنابران، دوستم توانست بھترين اجنت . گيرد انقره تا مزارشربف  است که قسمت وسيع آسيای مرکزی را ھم در بر می

  کيه در شمال افغانستان باشدتر

 در افغانستان وسعت يافته است، ترکيه خود را در کارزار اسوسی پاکستان، ايران و ھند قبالً چون فعاليت ھای ج

لذاء  تالش دارد که  فعاليت ھای جاسوسی خود را وسعت بخشد و در . استخباراتی اين کشور چندان موفق نمی بيند

ژی يتعيين دوستم به حيث معاون اشرف غنی يک قدم تازه در جھت سترات. ده بازی نمايدحيات سياسی افغانستان نقش عم

در صورت تقرر اشرف غنی در کرسی رياست جمھوری افغانستان و ارتقای . استخباراتی ترکيه در افغانستان است

، . آی. اس.ی  آیدوستم به حيث معاون دست راست غنی، سازمان جاسوسی ترکيه در افغانستان در رديف رقبای جد

  .       واواک و  راو  قرار خواھد گرفت

 

 


