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   ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۶ جوالی ١٨
  

 !انھمنوعساير  و ھموطن با سخنی

 :"ترکيه کودتای "مورد در من ٔپياده و ساده تحليل يک ھم اين

  )٠باشد می تحميلی و ضدانقالبی ارتجاعی، ٔپديده و حرکت يک باشد، که شمائلی و شکل ھر در کودتا(

 

 .است داده سوق شدن اسالميزه طرف به سرعت به را "ترکيه" کودتا، اين نمودن عملی و طرح با "اردوخان رجب"

 مورد در  "مجرب" تحليلگران اين .باشند می سياسی تحليلگر ھزاران دارای افغانستان و ايران ھای کشور خوشبختانه

 اين هانبو درميان .اند نموده درافشانی و نظر اظھار ، سيرتف و تحليل نوع ھزاران "ترکيه" ساختگی و نمايشی کودتای

 و بود نزديک حقيقت به مسؤوليت، با و بين واقع تحليگران به متعلق علمی و سياسی تحليل چند فقط و فقط ھا تحليل ھمه

 .بس

  .باشد می مبتکر و محيل سياستمدار يک اما و تبھکار و آدمکش اخوانی يک "اردوخان" که دانند می ھمه

 چپ طوراخص به و سياسی مخالفان سرکوب برای "اردوخان شخص توسط و "سيا"سازمان دستور به "ترکيه کودتای"

 که دانند می ھمه .است گرفته صورت  "ترکيه" قطعی ساختن اسالميزه و سياسی قدرت تحکيم و ھا سيکيوالر و ھا

ً فرضا اگر .نمايد عمل خودش ميل و مراد وفق بر که تواند نمی دستورآنان بدون و بوده "سيا" عامل"اردوخان"

 باداران و گشته محروم آنان تسليحاتی و مالی ھای کمک از شک بدون ، نمايد عمل بادارانش ميل خالف "اردوخان"

 جھت در را یئکودتا ،"ترکيه" ارتش و دولت در شان یداخل ھای مھره توسط تا سازد می مجبور و واداشته بدان را

 ،"مبارک حسنی" ،"قذافی"،"صدام"سرنوشت به را طرفدارانش و وی بيندازند، راه به "اردوخان" نابودی و سرکوب

  .سازند دچار شان، حواريون و "مارکوس" ،"نوريگا جنرال" ،"پنوشه جنرال " ، "الحق ضيا" 

 جاسوس فاشيست، "اردوخان" اند؛ کشيده شان رخسار بر نيز را چپ ماسک آنان از بعضی که افغان تحليگران متأسفانه

 توسط که را ه ایعوامفريبان و  تقلبی ، تصنعی کودتای گويا و کرده قلمداد ترکھا مردمی و ملی رھبر را "سيا" عامل و

 حواريون و خود جتماعیا و سياسی بقای برای "اردوخان" شخص ۀذريع و مھندسی "اردوخان" خارجی باداران

 عمل و حرکت يک ، گرديد عملی و اجراء ، انداخته راه به اش، امپرياليستی بادارانضمانت منافع  چنان ھم و اخوانی

 و سوسياليزم دشمن و دمکراسی ضد استخوان مغز تا ھای اخوانی و دانسته دموکراسی موازن و ھا معيار خالف
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 که تواند نمی یئنيرو ھيچ" که اند شده مدعی و خوانده دمکراسی طرفداران و یمردم نيروی ، را" ترکيه"سيکيوالريزم

  ؟".گردد پيروز ملت ٔاراده مقابل در

 فاشيستی، ، ارتجاعی دولت يک "ترکيه "دولت که اند نگشته واقف حال به تا "تحليگران" که است تأسف جای

 و سفاک رژيم اين پشتيبان يگانه و نيست خوردار بر "ترکيه"ملت ٔقاطبه پشتيبانی از که بوده اخوانی و اسالميست

 و جھان و منطقه ھای اخوانی و بومی ھای اخوانی د،دار ی طول يد ؛"ُکرد" قھرمان خلقھای کشی نسل در که آشام خون

  !باشند می ھا امپرياليست

 حکومت و دولت از ، طبقاتی و مليتی تعلقات بنابر يکسو از خوانند، می ......و مبارز را شان خود که ديگری ای عده

 مردمی و ملی ضد ھای عملکرد و" ليونی غنی" چو ھم جاسوسی و خائن وطنفروش، شخص از باالخص کابل پوشالی

 ميخ مخترعان ،"عبدهللا عبدهللا" ناموس بی و دزد آدمکش، خائن، ناخلف، ٔبچه غالم ديگر جانب از و کرده پشتيبانی وی

 محقق"ھمچو قرن ھای گشتاپو و ھا ھالکو و ھا چنگيز به معروف ھا، انسان فرق بر پاشيدن داغ روغن و کوبيدن

 الفاظ ترين شديد با را .......و جاسوس و طلب فرصت الخمر، دايم کش، نسل"دوستم رشيد"، "پاره ... خليلی" و "ارهبزن

 ديگر و انتصابی "ۀرائياج رئيس"، دستنشانده جمھور رئيس با ھمنواء  "مبارزان"ھمين ديگر طرفی از .کوبند می

 فاشيستی دولت از و ساخته برمال را شان نفرت "ترکيه"کودتای اصطالح به از، حکومتی و دولتی ٔرتبه بلند مقامات

 را  "ترکيه"کشور و خوانند می افغانستان مردم مسلمان برادر و دوست را "اردوخان"شخص کرده پشتيبانی آنکشور

 ، وطنفروشان که گردد می ثابت و شود می ديده وضاحت به جا اين در.کنند می ادقلمد ما مردم و کشور تاريخی دوست

 منافع دارای کشور، ساکن مختلف ھای مليت مربوط ھای نما مبارز و ھا نما انقالبی طلبان، فرصت مرتجعان، ، خائنان

  .بس و دارند یه ئسليق اختالفات ھم با مواقعی در و تنھا و اند مشترک

 و فاشيستی دولت اما و نيست ترک و افغان ملت دو بين تاريخی مراودات و ھا دوستی در شبھه و کش کوچکترين جای

 توسط "باستان بلخ"حکمرائی و اشغال زمان در .باشد می افغانستان و افغان ٔخورده سوگند دشمن "ترکيه" اخوانی

 مزار"،"ترکيه" ارتجاعی دولت تیتسليحا و مالی ھمکاری به ھايش )جم گلم( "جمع گليم" و "دوستم عبدالرشيد"

 ........و "مولوی"، "آرش" ، "کاوه" ، "زردشت" مشھور ٔزادگاه ھای کرانه و ھا گوشه ، اطراف ديگر و "شريف

 تمامی خالف "ترکيه "کشور کبرای سفارت .شد آورده در اھتزاز در "ترکيه" اسالمی و ارتجاعی کشور ھای درفش

 توسط ھمه و ھمه "بلخ" مدارس  .يافت گشايش "شريف مزار" در المللی، بين موازين و اھ معيار و ديپلوماتيک تعھدات

 شد می خوانده شاگردان توسط دروس آغاز از قبل  "ترکيه" کشور ملی سرود .شد می تدريس ترکی معلمان و استادان

 ھای اسالميست و ھا شؤونيست توسط "بلخ" اشغال و مستقيم غير تجاوز و فرھنگی مستقيم تجاوز از ذاتشه ب اين....و

  .کند می حکايت ما کشور حريم بر ،"ترک"

 و پرسونل از تن ھا صد ،"ناتو "عضو"ترکيه" فاشيستی کشور ، امريکا آنان رأس در و "ناتو" تجاوز زمان در

 کشور انیوير و مردم کشتار در امروز به تا که فرستاد افغانستان مردم کشتار برای را سربازانش و نظامی متخصصان

  .باشند می مشغول ما

 پشتيبانی "ترکيه" امپرياليزم به وابسته شؤونيستی و فاشيستی اسالمی دولت از که ھائی افغان از آنعده بر ننگ و شرم

  !نمايند می عوامفريبی و ميمونبازی ؛ آنان کلونياليستی و استعماری ، شؤونيستی منافع برای و کنند می

  !"ترکيه" امپرياليزم به وابسته اعیارتج فاشيستی، دولت بر مرگ

 !ُکرد و ترک خلقھای رھائيبخش مبارزات باد زنده

 


