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Sarp dağlar, geçit vermez, karı – kışı bitmez dağlar…
Dön bak, dön etrafına bak…
Taş, toprak!
19. yüzyıldan beri bir kavganın odağı…
Rus – İngiliz ile savaştı…
Hindistan’ı, sonradan Pakistan’ı…
Artık…
İki kardeş millet, ayırdı dini görüşleri onları…
Hayat anlayışları!
Halbuki din…
Rabbin tavsiyeleri, uygula hayata geçir dedikleri…
Rabbi anlamadan, dediklerini…
İnsan…
Dinini hayatta, yaşamda tatbik edebilir mi?
Dünden bugüne ne değişti?
Allah, Peygamber aşkı için söyle dünden bugüne ne değişti?
İnsanda…
Bende(!)
Geberiyordum ya geberiyordum dün, öldüm öldüm dirildim…
Bugün…
İyiyim ne oldu ne değişti dünden bugüne?
Bilmeli, ile bilmeli…
Illeee…
Anlamalı insan, anlamalı, beyne DANK ETMELI…

Bilmeli…
Nedeni, nedenleri!!!
35 milyon nüfuslu*, 650 bin kilometrekare büyüklüğünde…
İki…
Evet iki önemli kültürün etki alanında, bir tarafında Persler, diğer tarafında Hintliler
olan bir devlet…
Soğuk Savaş döneminde Rus istilasına uğramıştır…
Rusların Vietnam’ı!
Evet, süper güç dahi olsan…
Her canlının ölümü tadacağı gibi elbette insandan olan, her insanın yaşadığını
yaşayacak…
Yenilgiye uğrayacak!
1919 yılında bağımsızlığına kavuşan bir ülke…
İngilizlerden kurtuldu AMA büyük Napolyon ne demişti?
“Coğrafya, ülkelerin, toplumların kaderini belirler!”
Buna benzer bir cümle sarf etmişti!
Ve Rus…
Ezelden beri dertleri, derinnn…
Özlemleri…
Buzul olmayan denize bir çıkış noktası…
Tekrar hatırlatmakta fayda var, BADEMLER…
Pezevenk…
Bir orospunun çocuğu…
Üç tarafı deniz olan ülkemizde tek Türk limanı bırakmadı…
Hepsini sattılar…
Onların deyimi ile özelleştirdiler!
Evet…
Afganistan’ın Ruslar için bir stratejik önemi var, stratejik…
Askeri…
Hani bademler çarptı ya Türk’ün askerini yerden yere…
Asker…
Toplumların yaşımda, HAYATI!
BILMELI, ille bilmeli VE dikkate almalı muktedir rejimleri…
Siyasi görüşlerini…
DIKKAT DIKKAT DIKKAT
Bu sözlerimi özümse emi; siyaset ekonomik gidişatı belirler ki…
Dürüst değilse, ilke sahibi, vatansever…
Siyasetçi…
Ekonominin kendisi, aracı para esir alır siyasetçiyi!
Sözde ideolojik kardeşine, komünist hükümete yârdim etmek amacıyla girdi Rus…
Afganistan’a, yaşadı hezimeti…
Niyeti, niyet her zaman önemli, niyeti tabi sıcak denizlerdi…

Yardım bahane, hele o sıralar komşu İran’da yaşanan sözde İslami devrim, rejim
değişimi…
Rusların dertlerini pekiştirdi!
Hint Okyanusuna “doğrudan – dolaylı” giriş ne demek kardeşim ne demek?
Allah hepsinin belasını versin, topunun…
TÜMÜNÜN…
Sözde yüce dinimizi kullanarak güç sahibi olmaya çalışanların…
DIKKAT…
Ve bu yazacaklarım istisnasız HEPSI, tüm örgütler, tüm oluşumlar için geçerli…
BAKMIYOR…
Millete, coğrafyaya, hepsi aynı BOKUN SOYU çünkü…
Aralarında birlik yok, BIRLIK…
Sözde hepsi Peygamber Efendimizin ümmeti…
Ayrılmışlar mezheplere, katlediyorlar birbirlerini…
Yüce duygudur dini inanç, kabul etmez, kabul etmemeli şahsi menfaatleri…
DIKKAT…
Bu ezelden beri böyleydi, ezelden beri BU YÜZDENDIR bir ihtimal…
Efendimiz…
Ümmeti esas alıp milleti ret etti!
Belki…
Bilmiyorum böyle mi, şahsi bir düşüncemdir…
Çünkü sürüyü bir araya getiremezsin yerlerse birbirlerini!
Veee…
Siyaset bu ya, menfaatler dizini…
Ülke, ülkeye açıktan açığa olmasa bile düşman…
Düşman saydığı ülke içinde olmazsa BIRLIK olmazsa ISTIKRAR…
Komşu…
Komşuyu gıdıklar.
Yara varsa ki var…
Kaşır, kanayana kadar!
Olmamış mıdır kurtuluş savasımızda aynısı…
Yaşamıyor muyuz günümüzde benzerini ülkemizde?
Afganistan’da da…
Aynen de öyle olmuştur, Hintlisi, Pakistanlısı, batılısı…
Rus’u…
Her biri bir çeteyi esas aldı, besledi…
Kırdırdı ite, iti…
Bu arada, bu bir Osmanlı stratejisi…
MücahIT…
Sözde Müslüman, özde bir katil, az mı can aldı…
Alınan can sadece düşman canı mıydı, salt yabancı mı esas alındı?
ÜLKÜ…

Vatandı, ÜLKÜ yüce dinimizdi…
Bir varoluş mücadelesi…
Gerçekten öyle miydi?
Ve tarih…
Ve yaşananlar, yaşanmışlar bunun pekte böyle olmadığını gösterdi…
Bak bir ülkene, ülkücülere…
Sözde vatanperverlere…
Menfaat kardeşim, para özellikle…
Bir zamanlar ülkü olanı, ülkü sayılanı…
Değiştirir yüz seksen derece, birdenbire gidersin ters yöne!

DIKKAT…
Burayı çok iyi anla ki anlayasın Hint – Pakistan çekişmesini…
Pakistanlılar…
Afganistan’ı bir geri çekilme sahası olarak görüyor ve ona göre davranıyorlar1…
> Askeri bir geri çekilme sahası <
Muhtemel bir Hint – Pakistan savaşında (özellikle dağlar, düşün PKK’yı) bulunmaz bir
“Hint kumaşı”
Hintlileri…
Bu tür bir gerilla mücadelesi maddi, manevi perişan eder…
Ayrıntısına girmek istemiyorum, dedim ya çeteler, guruplar…
Her ülke kendi menfaatleri doğrultusunda kendine yakın olan Afgan yerlilerini iktidara
getirmek istiyor. YINE DIKKAT, buraya dikkat etmenizi rica ederim…
Bu devletlerin karşılıklı çekişmesi…
1994’te…
Kur’an2 (din) öğrencilerini meydana getirdi…

Dünyanın başına bela…
Müslümana daimî bir üzüntü kaynağı çünkü bu Kur’an öğrencilerinden birçok türevi
dünyaya yayıldı(!)
Taliban!
Birlikte hatırlayalım lütfen, Taliban örneğin Osama bin Laden’e sığınma, örgütlenme
imkânları tanımıştır. Taliban’ın daha neler neler yaptığını hatırlatmama gerek yok
değil mi?
>>> Sınırlarımızda, Tayyip desteği ile de Taliban’a yakın sözde din savaşçıların can
aldığını biliyorsunuz değil mi? <<<
Yine…
IŞID’ın3, Taliban’ı büyük ölçüde örnek aldığı rivayetler arasındadır kiii…
IŞID’ın…
MIT Tırlarından bildiğimiz üzere Kahpedoğan tarafından desteklendiğini biliyoruz…
Bilginiz olsun diye, sadece bir fikriniz…
2017 yılında SADECE Kabul ’de 1300 insan (sivil) öldürülmüştür!
Artık saadete gelelim…
Bundan böyle LÜTFEN haberlerde ipek yolu, kelimelerine çok dikkat ediniz…
Örneğin III. Havalimanı, hani taşınması nisana kalan AMA açılışı ta ne zamanlar
yapılan…
Ben…
Bir harfi bile nedensiz yazmam!
Evet…
Dağ, taş deme, senin olan dağ ve taş senin için değersiz olabilir AMA…
Başkaları için O dağ, taş çok değerli olabilir…
Güzergâh!
Bakınız Türkiye’ye…
Güzel ülkemize, çilekeş ülke…
Kadersiz, bahtsız topraklar…
AMA…
Bizim, bizim. Türk’ün…
Asla olmaz bir başkasının, Türkiyelinin!
Yazmışımdır…
Çokça Çin’i, örnek göstermişimdir Hindistan’ı…
Tabii HAYVAN anlamaz yazdığımı, hele bademler hiç anlamaz…
Afganistan, bulunduğu coğrafya…
Ekonomik önemi. Hatırladınız mi “bizim” bademler birdenbire Afrika’ya ilgi duymaya
başlamıştı…
Çok oluyor…
Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Nide’ye!

Çin…
Afrika’da üsler kurmaya başladı, haliyle önce ticari, sonra askeri…
“Bizimkiler” bu trene atlamak istedi, geçti…
Pazar çoktan paylaşıldı.
Trene meraklı ya “bizim” öküzler…
Öküzün trene baktığı, bizim milletin, AKP’lilerin demokrasi trenine inip bindiği gibi…
Kara tren…
Çoktan kaçtı!
Hindukuş Dağları…
Olabilir bir ölüm tuzağı!
O dağları aşmalı, elektrik, gaz…
Ve İpek Yolu için raylar döşenmeli…
Yatırım yapmalı, yatırım. Çil çil para…
Olmasa…
Ah olmasa ülkelerin menfaatleri, örneğin Trump efendi4…
Bu arada, unutmadan bir tavsiye…
Merak ediyorsan coğrafyayı, oradaki > vahşi < yaşantıyı…
Joseph Kessel…
Bir yazar; Atlılar (Die Steppenreiter) romanını tavsiye ederim, var…
Kütüphanemde ama dijital değil!
Ancakkk…
Dikkat, Pakistan’a kaçan Taliban’ı ne etmeli?
Hindistan, Pakistan’ı teröre destek vermekle suçluyor, hatırlayınız LÜTFEN Israil ve
Filistin’i…
Sahi okudunuz mu Zeynep Hanım’ı?
G.tünü yırtıyor birisi, O kıllı g.tünü Sisi’ye, neden?
Müslüman kardeşler, hep yazmadım Ortadoğu’da Kahpedoğanın mı en büyük
destekçilerinden birdir o çete!
Yok konuyu dağıtmadım, dikkat ettiyseniz hala konun içindeyim…
Bir davet edilmedi söz konusu toplantıya…
İki…
“Az evvel” astılar kan ve zihniyet kardeşlerini(!)
Evet, Israil…
Yok savunmuyorum onları ya oradaki sözde İslami örgütlenmeler…
Filistinlilere verdikleri zararlar?
Anlayacağın…
Etki ve tepki, unutma emi bu dünya al gülüm ver gülüm dünyası!
Neyse biz yine dönelim konunun özüne…
Ve Filistinliler ve Afganlar ve Türk ve Türkiyeliler gibi…
Yani dini inançların, hayat anlayışının, çağdaş yaşamı etkilediği her yerde olduğu
gibi…
Toplum…

En azından iki parçaya bölünmüş vaziyette, birlikten, dirlikten söz etmek mümkün
değil…
Birliğin, dirliğin olmadığı bir yerde…
Köklü toplumsal sorunlara çözüm bulmak mümkün mü???
Bir hayal edin vaziyeti, hak vermiyorum, kesinlikle hak vermiyorum Hint hükümetine,
neticede onlar VE dikkat yakında orada da seçimler var, muhafazakar diyeceğim
yetmeyecek, onlarda bir yerde kökten dinci bir “iktidar” ve iktidarda kalmak için her
şey her yol mubah. Tailban bu IŞID tipleriyle savaşıyor, evet dinci dinci ile savaşıyor,
birbirlerini katlediyorlar. En ilginci…
HANI…
Trump iddia ediyor ya IŞID bitti diye, Suriye’den kaçan IŞID, Pakistan’da toplanıyor5!
Ve bu durumda bir ülke, insan hayata kalmak durumunda…
Para…
Para bir şekilde bir yerden gelecek ki devlet olsun insan olsun ayakta kalsın…
Devir, devran dönsün, “düzen” ki düzenden söz etmek mümkünse sürsün…
Öyle değil mi?
Bilmem biliyor musunuz, tahmin edersiniz herhalde…
TÜM ASYADA…
Afganistan en küçük büyümeyi gösteren ülke. Hindistan’ın, Mumbai kentinden
Oman’ın, Çabahar kenti üzerinden Kabul’e planlanan bir deniz ve kara yolu, Trump’in
Iran ambargosu vetosuna takıldı.
Anla ya anla küreselleşen dünyayı anla…
Nerelerden nerelere…
Ağlanıyor karı gibi pezevenk, ağlanıyor diyor kıskanıyorlar bizi, çekemiyorlar…
Yıkmak istiyorlar başarılı hükümetimizi…
Halbuki perde arkasında neler dönüyor haberiniz yok!
Yeri gelmişken yazmış olayım…
Bakın burası ülkemiz açısından çok önemli…
PKK ve diğer irili, ufaklı terör gurupları…
Fark etmez en sağından en soluna, dincilerine, fark etmez yani…
Hani beka, beka deyip duruyorlar ya, onlar kendi g.t dertlerinde…
Kimin umurunda Türkiye?
Mafyayı, nasıl ki üstü çok kapalı anlatmaya çalıştım Mafya örgütleneme ve çalışma
sistemlerini…
Terör guruplarının lojistiği, çalışmaları oldukça farklı…
Biri aktif, yani faal diğeri…
Yatar, yatabilir bir nevi kış uykusuna, bir bakmışın aniden duruverir karşında(!)
Dinci…
Gizler kendini, kendinden yeterince emin olduğunda çıkar karşına!!!
Bu yüzden toplumun, devletin bu iki oluşuma yaklaşımları…
Özellikle dincilere karşı çok farklı olmalı. Onlarla mücadelede farklı yol ve yöntemler
izlemeli.

Gözün gördüğünü, faal olan ile bir şekilde mücadele edersin de…
Hani…
Yine gözle görülür, his edilir mücadelenin sonuçları AMA…
Gizliden gizliye hareket edeni, hele hele önemli…
Kilit noktalara bile yerleştirebilmişe kendi adamlarını, sahada…
Örneğin Güneydoğu Anadolu’da hem coğrafi bilgiye hem halk desteğine, en azından
bir kısmının desteğine sahipse…
Onunla mücadele etmemin zorluğunu takdir edersiniz herhalde!?
Ne demek istiyorum bu sözlerimle?
Konumuz terörle mücadele olmadığı için ayrıntısına girmeyeceğim ama şu kadarını
söylemiş olayım…
ÇOK ÖNEMLI…
Teröristi ki dincide buna dahil, ZERE kalmamacasına bitiremediğin takdirde…
Bu ZEHIR…
Yine yayılacak vücuda, yine sorun yaratacak…
En kötü ihtimal ile sonunu getirecek, benden söylemesi!
En güzel örneği yine Afganistan bize vermekte…
Tailban…
Uluslararası bir terör grubu olarak kabul ediliyor mu?
EDILIYOR…
Ne yazdım dün?
Taliban, Suriye’den kaçan IŞID ile son zamanlarda mücadele etmeye başladı mi?
EVET!
O halde ne b.k yemeye ABD, Taliban ile müzakere içinde?
Durrr aha bitmedi…
Daha anlatacaklarım var, YAZAMIYORUM daha açık…
Veri…
Bir artı bir artı bir ARTI düşünme(!)
Afganistan’ı örnek gösteriyorum, önümüzde Türkiye…
Yanlış anlaşılan sözde Atatürkçülük ve en önemlisi yanlış uygulamalar sonucunda…
DEVLETIN…
Toplumun denetim yetersizliği ile demokrasinin kendini koruma refleksleri…
Sivil toplum kuruluşları, özgür basın gibi…
VE eksiklikleri, denetimsizlikleri sonucu…
Bu zibidiler, zihniyet demedi, diyemedi mi?
“Doksan yıllık reklam arası sona erdi!”
2019 yılından itibaren CASA-1000 projesi…
Kırgızistan, Tacikistan’dan…
Afganistan üzerinden yüksek gerilim hattı, elektrik…
2015 yılında TEKRAR ele alınan ve Türkmenistan’dan, Afganistan üzerinden
Hindistan’a bir gaz hattı…
2019 yılında bitirilmek isteniyor…
VE en ÖNEMLISI…
Çin’in…
One Belt, One Road projesi (Bir Kuşak, Bir Yol)…
60 ülkeyi kapsayan bir proje, Tayyipistanda var içinde:

Ve yine İpek Yolu II kapsamında…
Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA)
Bir yol projesi…
Hani beraber yürüyorlar ya bu yolda, YOL…
Öyle değil böyle yürünür:

Veee Sayın Seyirciler, cici hanımlar ve beyler…
Lapis Lazuli koridoru (lâcivert taşı )
Afganistan’dan, Türkmenistan ve Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye giden bir ulaşım
hattı…
Ticaretin mihenk taşıdır ulaşım…
Kaliteyi belirler, yoğunluğunu(!)

DIKKAT…
Birleşmiş Milletler verilerine göre Afganistan’da, Afyon ticareti %63 arttı Ve sonunda
kendi sorduğum sorunun cevabını yine kendim vermek istiyorum…
EVET!
O halde ne b.k yemeye ABD, Taliban ile müzakere içinde?
Tabii sadece anlayana, yazdıklarımı Tayyipistana uyarlayabilene.
Rekabet…
Süper güçlerin rekabeti…
Amerika Birleşik Devletleri…
Talibani…
Afganistan’ın geleceği olarak görüyor!
Beygirin sırtındaki sinek gibi yaşıyorsunuz, dünyadan bir haber…
Benim bildiğim kadarıyla bir Hint atasözüdür:
“Filler tepişir, çimenler ezilir”
NOT: çok fazla ayrıntıya girmedim…
İlgilenenlere önemli ipuçları verdim, proje isimleri…
Kendileri araştırıp daha ayrıntılı bilgi edinebilir.
* Türk kökenli insanlarda yaşıyor oralarda, Çin’de olduğu gibi
1 olmayacak, mecburum biraz ayrıntısına girmeye. Sınır tabii, Afgan – Pakistan sınırı.
Pakistan dilie yakın bir lehçe kullanıyor oradaki halk tarafından, ağırlıklı olarak yine
aynı ırktan gelen insanlar. Bu yüzden Pakistan orayı kendinden görüyor
2 Ben Kur’an demiş olayım, asil tercümesi din öğrencisiymiş
3 Merak edenler Afganistan’da 2015 yılında kurulan IŞID – Chorasan (Türkçe nasıl
yazıldığını bilmiyorum. Bu Almancası, muhtemelen Khorasan, Korasan bilmiyorum
yani) örgütünü araştırabilir. Ayrıca, El-Kaide’yi incele
4 bilerek küçük yazdım
5 var ya bunu yazmakla başıma dert açtığımın farkındayım ama yok başka çaresi,
kimi gerçekler söylenmeli

