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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١٣
  

  در ترکيه" گلبدين"افتضاح 

  
ی ارائه دارد و بايد گزارش سفرش را به ترکيه و عربستان سعود" گلبدين"ديروز نوشتم که : ١٣٩۶ قوس ٢١سه شنبه 

  .بگويد که حاصل اين سفر با پاسپورت دپلماتيک چه بود

نزديک دانسته و افتخار می نمايد که " گلبدين"امروز خوشبختانه امکان دست داد و با يک تن از افرادی که خود را با 

ختالفات سياسی تا بوده است و ا" ير گلبدين حکمتيارنجان"شخص " امارت"و حزب اسالمی به در تمام اين سالھا عض

ًوی که خود را علنا از دشمنان پورتال اعالم می . ھنوز نتوانسته روابط منطقه ئی ما را از بين ببرد، اندکی صحبت نمايم

. دارد و به قدرت نرسيده از موضع حزب شان عليه آن اعالن جھاد نموده، از نوشته ھا و ھمکاری ھای من ناراض بود

به ترکيه و عربستان، معلومات مختصر خود را بيان داشت، " گلبدين"جع به مسافرت در ضمن ابراز نارضايتی، را

  :اوگفت

  . نداشته استت مسافرت انجنير صاحب به ترکيه، مسافرت شخصی بود و با ھيچ مقام ترکی مالقا-١

  . مسافرتش به عربستان سعودی صورت نگرفت، زيرا ويزايش نرسيده بود-٢

به غرض فرار از پاسخدھی و توافقات پشت پرده، آن را نساخته باشد، اخبار " گلبدين" و ھرگاه اين مسأله راست باشد

  :باال مطالب آتی را باز گو می نمايند

را عليک " گلبدين" اين که در ترکيه ھيچ يک از مقامات دولتی حتا در سطح يک سکرتر ھم حاضر نشد تا سالم -١

وجود " اردوخان"و " گلبدين" خيرمقدم گويد، با در نظر داشت روابط قبلی که بين "اسالم سياسی" اين داعی هگفته، ب

نتوانسته بداند که اعزاز ديروزش از جانب ساير " گلبدين" بيانگر آن است که -   به عکس باال نيک نظر اندازيد- داشت

رياليستی بود تا اين آدمک بی  نبود، بلکه دستور ارباب امپش، به اساس بزرگی و کرامات خود"اسالم سياسی"مدعيان 

  . ھنددمقدار را آدم جلوه 
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، در عمل نشان دادند که در جنگ قدرت در افغانستان، "گلبدين"و دارودسته اش، با بی اعتنائی ذلتبار به " اردوخان "-٢

  .نخواھند گذشت" دوستم"از نوکر گوش به فرمان شان 

ورود برايش نداده باشد که غير ممکن به نظر می رسد زيرا با نظر ً و اما اين که گويا عربستان سعودی اصال ويزای -٣

 ميليون دالر در مبارزاتش اعانه خواھد داد ١٠٠با ايران و اعالم آمادگی عربستان که به وی " گلبدين"داشت خصومت 

باز " گلبدين" باشد، ًاگر واقعا چنين بوده. می خواھد با اين دروغ چيزی را از مردم پنھان دارد" گلبدين"معلوم است که 

  .ھم بايد بداند که تاريخ مصرفش به پايان رسيده، و زباله دانی با بی صبری در انتظارش است

  !!ديده شود چه می شود


