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Unutulan Soydaþlarýmýz: Afganistan Türkleri

Afganistan&rsquo;ýn bugüne kadar geçirdiði siyasî geliþmeleri kýsaca anlatýr mýsýnýz?

M.Ö. 500&prime;de Ýran hükümdarý Dara&rsquo;nýn ordularý Afganistan&rsquo;ý iþgal ederek güneye, Ýndus Vadisine inmeye
Bunu takiben Makedonyalý Ýskender çýktýðý doðu seferinde Ýranlýlarý yendikten sonra burayý da iþgal etmiþtir.

M.S. 50- 125&prime;e kadar Türk asýllý Sakalar
(Ýskitler), M.S. 125-480 arasýnda Türk olduklarý sanýlan Kuþanlar,
480&prime;ten sonra Afganistan&rsquo;ýn hâkimleri yine Türkler olmuþtur. Bu devirde
Ak-Hunlar (Halaç Türkleri) buraya gelip yerleþmiþlerdir. Ak-Hunlar
devleti Gök Türklerin saldýrýlarýna karþý koymak için harcadýklarý çaba
yetersiz kalýnca hâkimiyeti kaybetmiþler ancak burada Halaç Türkleri
olarak yaþamaya devam etmiþlerdir.

7. asrýn sonlarýna doðru Araplarýn
gelmesiyle burada Ýslâmiyet çok hýzlý bir þekilde yayýlmýþtýr. 9. asrýn
ikinci yarýsýnda Samanîler bölgenin büyük bir kýsmýnda hâkimiyet
kurmuþlardýr.

10. asrýn sonlarýna doðru Türkler Sebük
Tekin önderliðinde buradaki Gazne þehri merkez olmak üzere Gazne
Devleti&rsquo;ni kurdular. Gazne Devleti, Halaç Türkleri ile birleþerek
ordusunu daha da kuvvetlendirdi, ayriyeten Efgan kabilelerinden de
ordularýna süvari alarak kýsa zamanda bölge ahalisi arasýnda büyük bir
kaynaþmayý saðladý. Bilhassa Gazneli Sultan Mahmud (999-1030) zamanýnda
Türk Ýslâm nüfusu bugünkü Afganistan&rsquo;da iyice yerleþmiþ ve Hindistan&rsquo;a
kadar yayýlmýþtýr. Bu dönemde Gazne þehri güzellik ve medeniyet
bakýmýndan dünyadaki sayýlý þehirler arasýnda yerini almýþtýr.

1040 yýlýnda Gazneli hâkimiyeti, yerini,
baþka bir Türk devleti olan Selçuklulara býrakmýþtýr. Sultan Sencer
(1119-1157)&rsquo;in ölümünden sonra Gurlular kýsa bir müddet için bölgeyi
kontrol altýna almýþlardýr.
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 24 May, 2018, 17:46

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

12. asrýn sonlarýnda yine bir Türk
devleti olan Harzemþahlar hâkimiyeti ele geçirmiþlerdir. 1220&prime;den sonra
Moðallar bölgeyi istilâ edip bir buçuk asra yakýn ülkeye hâkim
olmuþlardýr.

Bölgenin 14. asrýn sonlarýndan itibaren
yeniden Türk hâkimiyetine girdiðine þahit oluyoruz. Parçalanmýþ bir
þekilde Asya&rsquo;nýn muhtelef bölgelerinde devam eden Moðol hâkimiyeti, Orta
Asya&rsquo;da kalan Türk boylarýný bir araya getirerek kendi adýný verdiði
kuvvetli bir devleti ortaya koyan Emir Timur tarafýndan yýkýlmýþtýr.
Timurlu Devleti 1405&prime;e kadar devam etmiþtir. Emir Timur&rsquo;un torunu Þahruh
1477&prime;ye kadar Türkistan&rsquo;ýn büyük bir bölümünde hüküm sürmüþtür. Þahruh
baþkent olarak Herat&rsquo;ý seçmiþtir. Þahruh&rsquo;tan sonra Sultan Hüseyin
Baykara 1506&prime;ya kadar buraya hâkim olmuþtur. Bu dönemde ünlü Türk þair
ve düþünürü Emir Alî Þîr Nevâî yetiþmiþ ve büyük hizmetleri olmuþtur.
Þahruh ve Sultan Hüseyin Baykara zamanlarýnda Herat þehri sayýlý kültür
ve medeniyet merkezlerinden biri hâline gelmiþtir. Türk edebiyatýnýn en
parlak ve verimli çaðý Nevaî&rsquo;nin eserleriyle Herat&rsquo;ta oluþmuþ ve buradan
batý ve Doðu Türkistan&rsquo;a, Osmanlý ve Azerî topraklarýna kadar
yayýlmýþtýr.

Sultan Hüseyin Baykara&rsquo;dan sonra
Zahireddin Muhammed Babür hâkimiyeti ele alýp þimdiki Afganistan&rsquo;ýn
baþkenti olan Kabil&rsquo;i kendine baþþehir seçmiþ ve devletini Hindistan
yarýmadasýna kadar geniþleterek Türk-Ýslâm medeniyetini kalýcý bir
þekilde yaymýþtýr. Mirza Babür&rsquo;ün ölümü ile oðullarý devletin
sýnýrlarýný Hindistan içlerine kadar geniþletmiþ ve bugünkü Afganistan,
Nadir Afþar (diðer bir Türk hükümdarý) istilâsýna kadar daima onlarýn
kontrolünde kalmýþtýr.

18. asrýn baþlarýnda Babürlülerin zaafý ile bugünkü Afganistan&rsquo;ý kuvvetli kabileler idare etmeye baþlamýþtýr.
Görüldüðü üzere bu dönemde bu topraklar (Türkistan) medeniyetlerin
beþiði olmuþ ve bir çok þair, devlet adamý ve edip yetiþtirmiþtir. Bu
dönem, Türkler açýsýndan çok önemli olup bazý kendini bilmez
tarihçilerin, Türklerin yakýn tarihte Afganistan&rsquo;a baþka ülkelerden
geldiði tezini yalanlamaktadýr.

1747&prime;de Nadir Afþar&rsquo;ýn ölümüyle
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komutanlarýndan olan Ahmad Han Duranî Afgan kabilesini etrafýnda
toplayarak doðum yeri olan Kandahar&rsquo;ý ele geçirip bugünkü Afganistan&rsquo;ýn
temelini atmýþtýr.

Ahmad Þah&rsquo;ýn ölümünden sonra yönetimi
ele geçiren Timur Þah (1772) babasý ayarýnda devlet adamý olamadý. Timur
Þah&rsquo;ýn vefatýyla da oðlu Zaman Þah yönetimi ele geçirdi. Bu da ülkeyi
idare edemeyince 19. asrýn ilk çeyreðine kadar Afganistan iç karýþýklýða
boðuldu. Dost Muhammed Han&rsquo;ýn iktidarý ile bu karýþýklýk son buldu. Bu
dönemde birinci Afganistan-Ýngiliz harbi gerçekleþti. (1839-1842).
Baþkent Kabil Ýngilizler tarafýndan iþgal edildiðinde Dost Muhammed Han
Türkistan&rsquo;a (kuzey) geçip Özbek hanlýklarýndan destek toplayarak
Afganistan birliðini saðlamýþ oldu. Dost Muhammed&rsquo;in ölümü ile 1868&prime;de
Þîr Ali Han iktidara geçti. Þîr Ali Han&rsquo;ýn vefatý ile iktidara geçen
Yakup Han&rsquo;ýn kýsa ömürlü iktidarý Abdürrahman Han&rsquo;ýn iktidara el koymasý
ile son buldu. Bu dönemde ise ikinci Afganistan-Ýngiliz savaþýna ve
ardýndan da Habibullah Han&rsquo;ýn iktidarýna rastlanmaktadýr (1910-1919).
Habibullah Han&rsquo;dan sonra Emanullah Han iktidara geçti ve bunun zamanýnda
üçüncü Afganistan-Ýngiliz savaþý gerçekleþti (1919). Bu savaþ sonucu
Afganistan baðýmsýzlýðýna kavuþtu ve dünya ülkelerince resmen tanýndý.
1921&prime;de ilk Afganistan-Türkiye dostluk anlaþmasýnýn imzalanmasý da
Emanullah Han döneminde gerçekleþmiþtir. Emanullah Han&rsquo;ýn uygulamak
istediði reformlarý hazmedemeyen halk ayaklandý ve buna direnemeyen
Emanullah iktidarý Habibullah Kalakanî&rsquo;ye (Gayri Peþtun), o da Nadir
Han&rsquo;a býrakmak zorunda kaldý. 1929&prime;da baþlayan Nadir Þah iktidarý, onun
1934&prime;te suikaste uðramasýyla son buldu. Yerine 18 yaþýndaki oðlu Zahir
Han geçti. 40 yýl süren Zahir iktidarý 17 Tem muz 1973&prime;te amcaoðlu Davut
Han ve yanlýlarýnýn darbesiyle son buldu. Davut Han hükûmeti Marksizm,
Leninizm yanlýsý Nur Muhammed Tarakî ve arkadaþlarýnýn darbesi ve Davut
Han&rsquo;ýn öldürülmesi ile son buldu.

Bu uzun dönemde Türkler bir çok defa
iktidara karþý baþkaldýrmýþlar ve hepsinde de mevcut yönetimler
tarafýndan hunharca toplu katliâmlara maruz kalmýþlardýr. Ýktidarýn çoðu
asimilâsyon politikalarý uygulayarak Türk bölgelerine kendi ýrklarýndan
olan Peþtunlarý yerleþtirmiþlerdir. Böylece Türkleri daha iyi kontrol
edeceklerini düþünüyorlardý ve onlarýn, Afganistan içerisinde eriyip
gideceklerine inanýyorlardý. Türk lehçeleri resmî dairelerde yasaklanýp,
Türkçe konuþanlar aþaðýlanýyordu. Türk tarihi mevcut yönetimler
gizlenmeye çalýþýyordu. Ancak bütün bunlara raðmen Afganistan Türkleri
olabildiðince dil ve kültürlerini muhafaza edip tarihlerini de öðrenmeye
çalýþmýþlardýr.

Nur Muhammed&rsquo;in 9 ay süren iktidarý,
yardýmcýsý olan Hafýzullah Emin tarafýndan öldürülmesi ile son buldu.
Hafýzullah&rsquo;ýn binlerce aydýný (özellikle Türk aydýnlarý) hapishanelere
atmasý ve toplu katliâmlara maruz býrakmasý gibi haþin davranýþý ve
dikte edilmiþ zulümleri Afganistan halkýný ayaklanmaya sevketti. Bu
ayaklanmalar sonucunda Ruslar devreye girerek Emin&rsquo;in yerine Babrak
Karmel&rsquo;i getirdiler. Karmel de önceden hazýrlanmýþ plânlara uyarak
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Aralýk 1979&prime;da Kýzýl Ordu&rsquo;yu yardýma çaðýrdý. Kýzýl Ordu&rsquo;nun karadan ve
havadan Afganistan&rsquo;a girmesi ile halk daðlara çýkarak vataný kurtarmak
amacý ile mukaddes cihada baþladý. Kýzýl Ordu yýllarca bütün gücüyle
mücahitlere saldýrmasýna raðmen baþarýlý olamadý ve Ruslar taktik
deðiþtirmek zorunda kaldý. Bunun için de Karmel&rsquo;in yerine eski bir
istihbarat þefi olan Dr. Necibullah&rsquo;ý getirdiler. Bu dönemde mevcut
yönetim sözde barýþ politikasý izlemeye baþladý. Kýzýl Ordu, amansýz
direnç karþýsýnda amaçlarýna ulaþamayýnca Afganistan&rsquo;ý terk etmek
zorunda kaldý ve Þubat 1988&prime;de son Kýzýl Ordu askeri Afganistan&rsquo;ý terk
etti.

Bu dönemde de deðiþen bir þey olmadý.
Yine hem mücahit saflarýndaki Türkler hem de devletin kontrolü altýnda
yaþayanlar hep ikinci sýnýf vatandaþ muamelesi gördü. Dinlerine,
dillerine ve kültürlerine saygýsýzlýk yapýldý ve hak etmedikleri
hakaretlere maruz kaldýlar. Yani deðiþen sadece baþtaki oyunculardý ve
seleflerinden miras aldýklarý politik senaryolarý oynamaya devam
ediyorlardý.
Kýzýl Ordu miraþçýsý olan Necip iktidarý, Türkistan (Kuzey
Afganistan)&rsquo;ýn ayaklanmasý ile 40 gün gibi kýsa bir sürede düþtü (Nisan
1992). Yýllardýr þehirlere giremeyen Pakistan&rsquo;daki mücahit liderleri,
Afganistan Türkleri sayesinde bir hafta gibi kýsa bir sürede baþkent
Kabil&rsquo;e geldiler. Ne var ki, Pakistan&rsquo;da da devamlý kavgalý olan bu
liderler bu tutumlarýný Afganistan&rsquo;da da sürdürdüler ve onlarý dört
gözle bekleyen halký hayâl kýrýklýðýna uðratarak onlarýn periþan
olmalarýna neden oldular. Savaþ baþka bir boyut kazanarak þiddetli bir
þekilde devam etti. Bu defa koltuk kavgasý için mücadele baþladý.
Kabil&rsquo;de bunlar olurken Kuzey&rsquo;de refah hâkimdi. Türk yönetimi eðitime,
askeriyeye ve pek çok özel sektör kuruluþlarýna yatýrým yapýyordu.
Afganistan&rsquo;da rakipsiz kalmýþtý. Çoðu gruplarla adaletin temini için
mücadeleye giren Türkler hepsinden zaferle ayrýldýlar. Çünkü onlarýn
yolu hak yolu idi. Ne var ki Türkleri rahat býrakmayanlar vardý. Çok
önemli komutanlar peþ peþe teröre kurban gidiyordu. Bu geliþmeler çok
düþündürücüydü. Bu olaylar 1997&prime;deki þokla doruk noktasýna ulaþtý.
Türkler birbirine girince davetsiz misafirler olan Ýslâm&rsquo;ýn yüz karasý,
Vahabizm kuklasý bedevî Taliban grubu Türk þehirlerine giriverdi. Türk
köyleri, kasabalarý, þehirleri yaðmalandý. Bir çok gencin namusuna leke
sürüldü, aydýnlarý katledildi, okullar yakýldý ve bu defa Afganistan&rsquo;da
Pencabî askerler boy göstermeye baþladý. Ne yazýk ki bu acý durum hâlâ
devam etmektedir. Eðer bu cani grubun önü kesilmezse öncelikle komþu
ülkeler olmak üzere bölgeyi büyük bir tehlike beklemektedir.

Biraz da Afganistan&rsquo;ýn beþerî durumu hakkýnda bizi aydýnlatýr mýsýnýz?

Afganistan&rsquo;ýn
Yüzölçümü: 654.000 km2
Nüfusu: 22 milyon (saðlýklý bir nüfus sayýmý yapýlamadýðý için bu tahminî bir rakamdýr).
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Komþularý: Kuzeyde Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan, Doðuda Doðu
Türkistan, Keþmir ve Pakistan, Güneyde yine Pakistan, Batýda Ýran.
Etnik yapýsý: Türkler, Tacikler, Peþtunlar ve bazý küçük topluluklar.
(Oranlarla ilgili net bir rakam elimizde olmayýp Türk nüfusu % 30-40
olarak tahmin edilmektedir).

Coðrafî olarak Afganistan, üzerinde sýra
daðlar bulunan yaylalardan meydana gelmiþtir. Bu sýra daðlarýn en
önemlileri memleketi batýdan doðuya ikiye bölen Safid Kuh (3, 500m.),
Kuh-i Baba ve Hindu-Kuþ (7, 697 m.) daðlarýdýr. Bu sýra daðlar 6,000 m.
yükseklikte Bedehþan bölgesinden Pamir yaylasýna ulaþýr. Bundan baþka
güneyde Safid Kuh ve Süleyman Daðlarý, kuzeyde Bend-i Türkistan Daðlarý
bulunur. Bununla beraber Afganistan&rsquo;da bazý ovalara rastlanýr.
Özbekistan ve Tacikistan sýnýrýný teþkil eden Amu-Derya nehri boyunca
500 km. uzanan Türkistan kesimi; Ýndus&rsquo;un bir kolu olan Kabil suyu
vadisi; batýda, Ýran&rsquo;a yönelmiþ olan Heri Rud (Tecend Derya) havzasý ile
tuzlu veya kumlu çöllerden ve steplerden geçtikten sonra Sîstan&rsquo;da
Hamun Çukuru&rsquo;na varan Hilmand suyu havzasý.
Bir tarým memleketi olan Afganistan&rsquo;da topraðýn az bir kýsmý
iþletilebilmektedir. Bunun en büyük sebebi kuraklýktýr. Tarýmýn yanýsýra
Afganistan halkýnýn en büyük geçim kaynaklarý ticaret, hayvancýlýk ve
hayvan ürünleridir. Türkistan bölgesi yer altý kaynaklarý (doðalgaz,
petrol, uranyum ve deðiþik kýymetli taþlar) açýsýndan zengin olup, ziraî
bakýmdan da en verimli topraklara sahiptir ve yine dünyaca ünlü
halýlar, Karakul derisi ve ilâç hammaddesi olarak kullanýlan bitki kökü
ihracatta ilk sýralarda yer almaktadýr.

Afganistan Türklerinin þu anki stratejik ve ekonomik durumu nedir?

Bilindiði üzere Sovyet askerlerinin
Afganistan&rsquo;dan çekilmesi ve daha sonra da Kuzey Bölgesi (Güney
Türkistan) silâhlý kuvvetlerinin bir araya gelmesi ile kuzeyde
Afganistan Millî Ýslâmî Hareketi kuruldu. Bu hareketin önderliðini ise
General A. Raþid DOSTUM üstlenmiþti. Yeterince silâhlý eðitim ve
beceriye sahip olan Türk askerlerinin geceli gündüzlü çalýþmalarý
sonucunda Türkistan bölgesinde bir huzur ve refah hâkim olmuþtu. Eðitim,
ekonomi, askeriye ve halkýn sosyal hayatý gün geçtikçe daha iyiye
gidiyordu. Bu hareket sayesinde Afganistan&rsquo;daki Türk varlýðý gerçeði bir
kez daha dünyaya kendini göstermiþti. Hem de muhteþem zaferleriyle dost
ülke medyalarýný uzunca bir süre meþgul etmiþti bu hareket. Ancak
hareket yönetimindeki bazý hatalar ve dýþ kaynaklý bazý geliþmeler
neticesinde o þanlý Türk Ordusu daðýlma sürecine girdi. Üst düzey
yönetimde meydana gelen çatlaklýk ve yabancý güç odaklarýnýn bu hareketi
parçalama çabalarý sonucu Afganistan Türkü bir kez daha çaresizlik,
esaret, zulüm ve iþkence ile karþý karþýya kalmýþtý. Taliban denen
Ýslâm&rsquo;ýn yüz karasý, insanlýðýn ayýbý ve zulüm-iþkence makinesi örgüt,
Türk bölgesine girdi (1997). Bu tarihten beri Afganistan Türkleri bir
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belirsizlik hayatý yaþamaktadýrlar. Daðýlmýþ hâlde bulunan askerlerimiz
daha çok kasabalar, köyler ve daðlýk kesimlerde zor þartlar altýnda
küçük gruplar hâlinde mücadelelerine devam etmektedirler. Bunlarýn
özellikle dýþarýyla haberleþme ve geçimleri hususunda sýkýntýlarý
bulunmaktadýr. Ekonomik durum ise daha vahim bir vaziyettedir. Devlet
daireleri tamamen kapalý olduðu için devletten maaþ alarak geçinenlerin
hiçbir geliri yoktur. Tarým ve hayvancýlýkla uðraþanlarýn da kuraklýklar
ve savaþlardan dolayý durumlarý pek içi açýcý deðildir. Diðer alanlarda
çalýþarak geçinenler de ülkedeki istikrarsýzlýk ve iþsizlikten dolayý
zor þartlarda yaþamaktadýrlar.

Afganistan Türklerini hangi oluþum temsil ediyor, lider kimdir?

Daha evvel de söylediðim gibi Afganistan
Millî Ýslâmî Hareketi General A. Raþid DOSTUM önderliðinde kurulmuþtu.
Bu hareketten önce ise Rahmetli Azad BEG önderliðinde 1982&prime;de kurulan
Ýttihadiye-i Ýslâmî Semt Þimalî Afganistan adý altýnda Türklerin kurmuþ
olduðu bir oluþum vardý. Bu iki oluþum 1992 geliþmeleri ile her ne kadar
tabanda birleþtiyse de üst düzey yönetiminde tam bir birleþme
saðlanamamýþtý. Yine de Azad BEG ve DOSTUM arasýnda sýcak görüþmeler
gerçekleþmiþti. 1997 geliþmeleri ile DOSTUM ve onunla yollarý ayrýlan
MALÝK HAN yurt dýþýnda yaþamaktadýrlar. DOSTUM ve MALÝK HAN 2000 yýlý
içerisinde imzaladýklarý bir anlaþma ile uyum içinde çalýþma sözü
vermiþlerdi. General Dostum, 3 Nisan 2001&prime;de Ýran&rsquo;dan Afganistan&rsquo;a
dönerek birliklerinin baþýna geçmiþtir. Malik Han ise hâlen Ýran&rsquo;dadýr.
Orada mücadelelerine devam eden bölge komutanlarý, halk ve biz gençler
Afganistan Türklerini bir an evvel tek çatý altýnda toplayacak, hem
siyasî hem de askerî alanda organize bir mücadelenin baþlatýlmasýný
temenni ediyoruz. Burada özellikle þunu belirtmek istiyoruz ki hiç kimse
Afganistan Türklerinin kaderiyle oynamamalýdýr, buna hakký da yoktur.
Afganistan Türklüðünün menfaati herkesten ve her þeyden önce gelir, her
þeyin üstündedir.

Taliban&rsquo;ýn Türklere karþý tutumu nedir? Ýþgal bölgesinde sürgünde ve mülteci durumunda olanlar ne durumdadýr?

Taliban örgütünden Türkler dýþýndaki
diðer etnik gruplar da rahatsýzlar, ancak özellikle de 1997 yýlý sonrasý
Taliban&rsquo;ýn Türklere karþý uyguladýðý soykýrým siyaseti had safhasýna
ulaþmýþ durumdadýr. Uyuþturucu-terörizm þebekesi Taliban örgütü
özellikle ilk aylarda Mezar-i Þerif ve diðer Türk yerleþim birimlerinde
binlerce insanýmýzý acýmasýzca katletmiþtir. Bu sindirme politikalarý
hâlen devam etmektedir. Türklere karþý uygulanan iþkence ve asimilâsyon
politikasý, camilerde uygulanan yoklama, zorunlu sakal býrakma, eðitim
kurumlarýnýn kapatýlmasý, kadýnlarýn bütün haklardan mahrum býrakýlmasý,
yurt dýþýna çýkýþlarýn yasaklanmasý, ülkeye girenlerin sýký bir þekilde
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 24 May, 2018, 17:46

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

sorgulanmasý ve çeþitli bahanelerle cezalandýrýlmasý, Türklerin
izlerini silmek uðruna tarihî eser ve medeniyetlerin yok edilmesi
Taliban örgütünün takip ettiði politikalardan sadece birkaçýdýr.
Sorgulanma hususunda ise en bariz ve düþündürücü bir örnek þudur: Geçen
yýl, 3 sene aradan sonra tatilini evinde geçirmek için Afganistan&rsquo;a
giden bir öðrenci arkadaþýmýza Taliban milisleri &lsquo;Türkiye&rsquo;de neler
yapýyorsun? Okul dýþýnda ne iþlerle meþgulsun? Orada kimlerle
görüþüyorsun? Ahat Andican (Prof. Dr. Ahad ANDÝCAN aslen Türkistanlýdýr.
Hâlen Ýstanbul Milletvekilidir kendisi) ile görüþüyor musun? Neden
Türkiye&rsquo;de okuyorsun?&hellip;&rdquo; vs. gibi sorgulamalardan, sakalý olmadýðý için
de birkaç hafta hapiste tutulduktan sonra pasaportuna el konulmuþ ve
çýkýþý yasaklanmýþtý. Sözünü ettiðim arkadaþýmýz daha sonra gecikmeli
bir þekilde (okul kayýtlarý bittikten sonra) Türkiye&rsquo;nin Pakistan
elçiliðinin yardýmý ve elinde bulundurduðu okul kimliðinin avantajý ile
yeniden Türkiye&rsquo;ye gelip, okuluna bir yýl ara verdikten sonra tekrar
baþlamýþtýr. Söz konusu arkadaþýmýzýn Ahat Bey&rsquo;in ismini ilk kez Taliban
canilerinden duymuþ olmasý sanýrým arkadaþýmýzýn ne kadar kendi hâlinde
biri olduðunu gösterir. Bu arkadaþýmýzýn sadece okulunu bitirmek için
ailesinden binlerce km uzakta uðraþ verdiðini ve her 3-5 bazen de 6
senede bir ailesini ziyaret edebildiðini belirtmek sanýrým konunun
anlaþýlmasý bakýmýndan faydalý olacaktýr. Bu sadece bir örnektir. Bu
uygulama bütün Afganistan Türkleri için yapýlmaktadýr. Üstelik Taliban
örgütünün bütün bunlarý Ýslâm þemsiyesi altýnda yapmasý üzücü ve mübarek
dinimiz adýna düþündürücü olaylardýr. Türklere karþý uygulanan bu
politikalar neticesinde yüz binlerce Türk ailesi evinden yurdundan
olmuþtur. Pakistan ve Ýran&rsquo;ýn mülteci kamplarý, komþu ülkeler ve bir
kýsmý da Türkiye&rsquo;de olmak üzere yüz binlerce Türk ailesi mülteci
pozisyonunda ve de okulsuz, hastanesiz sosyal hayattan yoksun bir
þekilde zor þartlar altýnda yaþamlarýný sürdürmektedirler. Babasýz kalan
çocuklarýmýzýn, evlât acýsýyla göz yaþlarý dinmeyen annelerimizin,
gelinlik giymeyi beklerken namusu lekelenen bacýlarýmýzýn sayýlarýný
tespit etmek ise imkânsýzdýr.

Afganistan Türklerinin Türk dünyasýndan beklentileri nelerdir?

Afganistan Türkleri 250 yýldan beri
diðer soydaþlarýndan ayrý, Afgan (Peþtun=Taliban) faþizminin pençesinde
yok olmaya mahkûm edilmiþti. Bu uzun yýllar boyunca yýlmadan üþenmeden
kimliðini, kültürünü, dilini, gelenek ve göreneklerini kýsacasý
BENLÝÐÝNÝ bütün olumsuzluklara, yalnýzlýða ve terk edilmiþliðe raðmen bu
faþist düþünceye karþý koruyabilmiþtir. Bu süreç içerisinde yüz
binlerce þehit vermiþtir. Ama her þeye raðmen mücadeleyi býrakmamýþtýr.
Daha evvel de belirttiðim gibi 1992 geliþmeleri ile her ne kadar kýsmî
bir baðýmsýzlýk nasibimiz olmuþsa da bu sevincimiz bazý iç ve dýþ
sebeplerden ötürü kýsa sürmüþtür. Gelinen nokta birleþme zamanýnýn
geldiði noktadýr. Bütün Afganistan Türklüðünün tek çatý altýnda
toplamasý gerektiði kaçýnýlmaz bir gereksinimdir. Taliban vahþetini
ancak birleþerek durdurabiliriz. Ancak bu süreçte dost ve kardeþ
ülkelere, özellikle de Türkiyemize büyük görev düþmektedir. Türkiye;
Pakistan ve diðer ilgili ülkeler nezdinde aðýrlýðýný hissettirerek
Afganistan Türkleri konusunu gündeme getirmeli ve bu vahþet zincirinin
kýrýlmasýnda kendi misyonunu üstlenmelidir. Savaþlar dolayýsýyla
eðitimsiz kalan Afganistan Türk gençlerinin diðer Türk ülkelerine
nazaran daha çok eðitime ihtiyaçlarý bulunmaktadýr. Yalnýz nedense
Taliban&rsquo;ýn ilerlemesi ile Türkiye&rsquo;nin Afganistan Türklerine ayýrdýðý
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üniversite kontenjanlarýnda düþüþ görülmekte, hattâ son yýllarda öðrenci
kabul edilmemektedir. Afganistan Türk gençlerine Afganistan ve diðer
ülkelerde eðitim olanaklarýnýn kesinlikle tanýnmamasý göz önüne alýnarak
Türkiye ve diðer Türk devletlerinin bunlara sýnýrlý sayýda da olsa her
sene belirli bir kontenjan ayýrmasý gerekmektedir. Bunlarýn yaný sýra
zor þartlarda Afganistan ve mülteci kamplarýnda sosyal hayattan tamamen
yoksun, din tacirlerinin türlü hakaret ve iþkencelerine karþýn ölüm
kalým sýnýrýnda hayatlarýný sürdüren Afganistan Türklerine gýda ve ilâç
türü ilk ihtiyaç duyulacak maddelerin götürülmesi hususunda yardým
kuruluþlarýnýn teþvik edilmesi gerekmektedir. Bunlarýn günümüzde
yapýlmadýðý veyahut yapýlamadýðý bir gerçektir. Biz Türkiyemizin de
içinde bulunduðu durumu biliyoruz. Ancak özellikle de son yýllarda Türk
dünyasý ile ilgilenen ve de devletçe desteklenen bazý sivil toplum
kuruluþlarý ve bazý devlet adamlarýmýzýn bütün bu sorunlarý çözmüþçesine
bölgede birilerini Türk yapma ve birilerini de Türklükten çýkarma
peþine düþmeleri Afganistan Türklerini fazlasýyla rahatsýz etmektedir.
Afganistan Türkleri (Güney Türkistanlýlar) mücadele için hayatta
kalmanýn birinci þartý olan yarým ekmeði zor bulurken söz konusu kiþi
veya kuruluþlarýn böyle gereksiz konularý tartýþarak zaman harcamalarý
doðrusu gereksiz ve düþündürücüdür. Unutulmamalýdýr ki gazetecilere
&ldquo;Afganistan&rsquo;da Taliban gurubu Türkere karþý zulüm yapmaktadýr&rdquo; demekle
Afganistan Türklerinin (Güney Türkistanlýlarýn) haklarýný savunmuþ
olamamakla birlikte üstelik kötülük yapmýþ oluruz. Ýktidarda deðilken de
bunlar denilebilirdi. Þimdi ise uygulama faslýdýr. Yani özetleyecek
olursak Afganistan Türklerinin Türk dünyasýndan ve özellikle Türkiye&rsquo;den
talepleri ve beklentileri þöyledir:

1. Afganistan&rsquo;da yaþanmakta olan Türk
soykýrýmýnýn T.C. devletinin önderliðinde diðer Türk Cumhuriyetlerinin
de desteðini alarak uluslararasý plâtformda gündeme getirilmesi ve
durdurulmasý hususunda aktif çalýþmalar yapýlmasý,

2. Taliban&rsquo;ýn Türklere karþý
yoksullaþtýrma politikasý, savaþ, kuraklýk, kýtlýk nedeniyle yiyecek,
ilâç, giyecek sýkýntýsý çekmekte olan Afganistan Türklerine insanî
yardým yapýlmasý konusunda ilgili yardým kuruluþlarýnýn kendi
misyonlarýný üstlenmeleri hususunda teþvik edilmesi,

3. Savaþ nedeniyle ve özellikle
Taliban&rsquo;ýn Türk boylarýna vahþice uyguladýðý baskýlardan dolayý öz
yurdunu terk ederek komþu ülkeler (Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan,
Ýran) ve Türkiye&rsquo;ye sýðýnmak zorunda kalan maðdur insanlarýmýzýn,
yaþadýðýmýz bilgi çaðýnda eðitimden mahrum kalmamalarý için (ki zaten
kendi ülkemizde de yýllarca mahrum kalmýþlardýr) Türkiye&rsquo;de çeþitli
eðitim kurumlarýna alýnmalarýnýn saðlanmasý,
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4. Türkiye&rsquo;den mezun olan Afganistan
Türk gençlerinin, Afganistan Türklerinin geleceðinin teminatý olduðu
düþünülerek hazýr olan bu potansiyelin iyi bir þekilde deðerlendirilmesi
amacýyla kurulmuþ olan ATGB (Afganistan Türk Gençleri Birliði)&rsquo;nin plân
ve programlarýnýn incelenmesi ve desteklenmesi,

5. Afganistan Türk boylarý (Özbek,
Türkmen&hellip; vs.) birlik ve beraberliklerinin kopmamasý ve pekiþtirilmesi
için Türkiye tarafýndan bir üst kimlik (AFGANÝSTAN TÜRKLERÝ) olarak
kabul edilmesi.

Sayýn Kenger, bizi ve okuyucularýmýzý aydýnlattýðýnýz için teþekkür ederim.

Orkun Dergisi / Sayý 41 &ndash; 2001 Yýlý - Söyleþi &ndash; Hasan Orhan
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