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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
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 Political  سياسی

 
  استاد اکبر قريشی

  ٢٠٢٢می  ٠٧
  

  رفته اندهي مردم افغانستان قاچاق به ترکن قاتال، دزدان،نانيخا

 
 بر قرار شده  ودر طول ساليان زيادی   روابط   ھا پدر ترک  اتاترک کمالی از زمان مصطفهيترک وافغانستان  روابط  

 در ساحات نظامی و اقتصادی  امان هللا  خان  روابط  سياسی  با ترکھا  را گسترش داده و. ھر دو کشور  دوستانه بود 

  .و فرھنگی   با ھم ھمکاری می کردند

  .يستی  بود که  استقالل  افغانستان را به  رسميت شناختترکيه دومين کشور  بعد از اتحاد شوروی  سوسيال

 اردو  استفاده کرده و  يک تعداد ۀ برای نو سازی اردو از صاحب منصبان ترکی برای تعليم  وتربي خان امان هللا

فرستاد نظاميان را  برای تحصيل  به ترکيه فرستاد  ومتعاقب آن يک تعداد  دختران را برای آموزش ھای طبی به ترکيه 

  .تا در شفاخانه ھای که به کمک  ترکھا  ساخته شده بود به خدمت  گماشته شوند

در زمان  تجاوز روسھا   ترکيه از مجاھدين افغان  و منفور ترين باند  آن حزب گلبدين  حمايت می کرد و  بنا بر   

ترک زبان ما را از پاکستان به ترکيه منتقل ِن ترکيسم  و دفاع از ترک زبانھا تعدادی  از ھموطنان قالينباف    پاۀانديش
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نام ه  مانند پاکستان که در ھر دو کشور  صنعت  قالينبافی دستی  وجود نداشت  ب راکرد  و قالين  ھای افغانی   توليد شده

  .وارد کردنداين صعنت   در کشور به  سختی ۀخود در  بازار ھای  اروپا صادر کردند که ضرب

نظامی ترکيه در قتل ھموطنان ما زير فرمان ناتو  افراد  به افغانستان  بعد از امريکا  زيادترين  در زمان تجاوز امريکا 

  . فعال بود که دوبار ھم  قومندانی  قوت ھای  ايساف  را  به عھده داشتند

 کياتپلمي حضور دقرهنا ناتو، ی اعضاگريخالف د بعد از فرار ناتو  گفت ھور ترکيه مان  رئيس  جخرجب طيب  اردو

  .خود در کابل را حفظ خواھد کرد

  ميدان  ھوائی کابل موافقت کردند که  نيروھای  امنيتی  خود را  در ۀ وھم چنان بنا بر درخواست طالبان برای ادار

  . ميدان ھوائی مستقر  بسازند

و برای نابودی سوريه نات مطلع  ھستند ھزاران داعشی   را ترکھا  با ساير اعضای هکه از عراق  وسوريه   ھم تا جائی

  .نھا به افغانستان را نبايد از نظر دور  داشتآال قته بودند که احتمال انتمسلح  ساخ

بعد از  سپردن قدرت  به طالبان  عده ای از ھموطنان  ما به ترکيه ھم مھاجر شده اند که بر عالوه آنھا عده ای از 

   . به ترکيه  رفته اند قدرتمندان ، دزدان و لواطت کاران جھادی ـ اسالمی ھم

سا ؤ  ر، جنرال  ھای ماشينی،دزدان ولواطت  کاران جھادی ـ اسالمی  با دالر ھای دزدی شده  به شمول  وزرای سابقه

رقصاندن  زنان روسپی را مانند     بچه بازی و،و وکيالن  پارلمان  ھمه در استانبول  جمع شده اند  و بساط  عياشی

، فساد خانه ھا  پارلمان و وزارت خانه ،در ارگ   ناتو  در افغانستان حضور داشت  ودوران  خرمستی خود که ھنوز

 که  سر وصدای مردم  ترکيه ھم باال شده است   اند خود را شروع  کردهۀھای شان باز بود  در ترکيه ھم  اعمال  گذشت

  .کشيده شدبی ناموسان تا پارلمان ترکيه   اين  دزدان وۀوقضي

رای سابقه  وقومندان  وز اند که  برمالساخته را بولن در شھراستا پيشگان  افغان  فسادِتي جناهي ترکنالي از وکیتعداد

 سبوکي ف ویتي انترن ھای تي که درسادھند یرا انجام م شنيع مل رقصانده باز عرا  ی شبانه زنان روسپھای فراری 

 هھستآھسته آ عي فجااين  ھستم خاموش ين امنيتی  نھا خواسته  اند که چرا ما ومسؤولآ.  ھا نيز نشراست افغان ِ خودیھا

 .  وما از آن جلوگيری نکرده ايم رودی  شده ماديز

ن  اين  امتھم . ياد آوری گرديد  بچه  بازی تا رقصاندن  زنان از و صورت گرفتهناقشه م موضوع نيدر پارلمان سر ھم

»  هللا گل مجاھد« پارلمان ۀو وکيل  سابق »ی رحيم«   قومندان  سابق پوليس ،  سابقۀ   وزير صحيحاعمال شنيع 

  . معرفی گرديده استوتعداد ديگر   

ی که  در اروپا وترکيه  ھستيم  از دولت  وپارلمان ترکيه  خواھش می کنيم اين ئن  واقعی  وافغانھاا ما مھاجر

  .ز اين برباد ندھندن واقعی  را بيشتر ااجنايتکاران را به محاکمه  بسپارند تا آبروی  پناھنده ھا ومھاجر

  

 


