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  به ترکيه و عربستان سعودی" گلبدين"داليل مسافرت 
 حرکت به سمت ا را بافغانستانارج از اولين مسافرت رسمی و علنی خ" گلبدين"از طريق رسانه ھا مطلع شديم که 

سف رسانه ھا ھيچ نگفتند که ھدف اين جنايتکار از تأترکيه آغاز و با رفتن به عربستان سعودی ادامه خواھد داد، مگر با 

اين مسافرتھا چيست؟ در اينجا من آنچه را مردم سرچوک می گويند، می آورم، واقعيت قضيه را خودش می داند و 

  .خرتشدينگ دينگک آ

به ترکيه، به عالوۀ ابراز امتنان از حاکم جبار ترک " گلبدين" اند، که ھدف مسافرت فعلی عقيده اکثر دوستان به اين -١

  .به خاطر پذيرائی و حمايت ھای مخفی اش در طول اين سالھا، تجديد پيمان بين دو اخوانی جنايتکار می باشد

شنائی ھای قبلی با آلی شان به ترکيه فرستاده، تا به اساس يدگان اسرائ را اشغالگران امريکائی و خط دھن"گلبدين" -٢

ًباز داشته، روابطش را مجددا با عربستان سعودی که " ايران، روسيه و چين"اردوخان، وی را از پيوستن به اتحاد 

  .کشور دوم در اين مسافرت است، بھبود بخشد

و ھمکاری با " ائتالف نجات"از را " دوستم" نموده در گام اول بکوشد  وی به ترکيه رفته است، تا يادی از گذشته ھا-٣

 نرسد از قمبدل نمايد؛ ھرگاه در اين ھدف به تواف" باند ارگ"ًدور ساخته مجددا وی را به چوکرۀ " محقق"و " عطاء"

  . در انتخابات آينده به مثابۀ معاون اول وی، در کنارش ايستاده شودوی بخواھد تا

بستر " باند ارگ"ان تعھد بسپارد که در تقابل با نفوذ ايران در افغانستان، وی حاضر است در ھمسوئی با  به اردوخ-۴

  .نفوذ، ترکيه را در افغانستان مساعد بسازد

  :و اما غرض از رفتن به عربستان سعودی، به عالوۀ نکات فوق، دو سه نکتۀ ديگر نيز می باشد

لھا از طرف وی در خدمت تحقق اعمال ضد انسانی خاندان حاکم بر عربستان  خبرگيری از افرادی که در جريان سا-١

  .سعودی بوده اند

 دادن اطمينان به عربستان سعودی که در صورت تشديد اختالف بين آن کشور و شيخ ھای ايران، به نمايندگی از - ٢

  .دد ايستا از قوم پشتون در کنار آنھا خواھتا بخشھائیحاخوانيت در افغانستان و 

  . جلب حمايت مالی و سياسی عربستان سعودی، برای خودش در زمان انتخابات رياست جمھوری- ٣
با تمام سوابقش موفق خواھد به اميالش برسد، در کل برمی گردد به ميزان اعتماد باداران اخوان يعنی " گلبدين"اين که 

  .امريکا و انگليس به وی
 !!ديده شود چه می شود


