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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٢٧
 

 تن فروشی دختران افغان در ترکيه
بت فقر و تنگدستی خود شود که دختران افغان در ترکيه که اکثر شان محصل اند نس  شنيده می ایخبر ھای تکان دھنده

اين خبر استخوان سوز وجدان مردم با وجدان را . ين طريق امرار حيات می نمايندارا در معرض فروش قرار داده و از

از خيرات نظام دست نشاندۀ امريکا، دختران افغان مجبور شده اند که خود . می آزارد و قلب ھا را به لرزه در می آورد

 بر سر قدرت  عبدهللاوغنی دو کثافت، . دست آوردنده  نانی بۀيه بفروشند تا ازين طريق لقمرا در کوچه و بازار تر ک

ميليارد ھا دالر به غارت رفته و در جيب دزدان می افتد، اما از . می جنگند ، اما از حال ھموطنان خود خبر ندارند

  . پرداخت مصارف بورسيۀ دختران محصل در ترکيه اباء می ورزند

ی قصدی مقامات دولت دھد که نسبت بی توجھ  دلخراش از حال دختران محصل افغان در ترکيه نشان میگزارش ھای

ختران محصل شکايت دارند د.  به فحشاء پناه ببرنددست آوردن لقمه نانی ه مزدور کابل، آنھا مجبور شده اند که برای ب

 به ء برای فحشاًااين دستگاه کثيف ما را قصد. بدبختی آنھاست اين ھمه ۀل ھموکه  رياست تربيت بدنی افغانستان مسؤ

اين دستگاه کثيف دولت مستعمراتی کابل ما را به نام تحصيل و اعطای بورسيه به ترکيه . ترکيه می فرستد تا آلوده گرديم

به خود فروشی دارد، اما ھرگز به ما پول مصارف خرچ و خوراک و ليليۀ ما را نمی پردازد تا ما مجبور  ارسال می

  .شويم

با . خاينانۀ عمدی باشد که می خواھند ما را بی فرھنگ و آلوده سازند حر دختران محصل می گويند که شايد اين ط

ين راستا به باداران امريکائی  ا به سرعت باال رفته  و مزدوران داخلی ھم درشاءتجاوز امريکا به افغانستان، ترويج فح

  . شدن را حاصل نمايند) مرده گاو(کتلست کمک می نمايند تا  افتخار 

لعنت دو جھان به ھر دوی شما نامردان .  است که بر سر چوکی می جنگند عبدهللاوغنی قبل از ھمه، افتخار متوجه 

  . واقعی

 

 


