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شارالتان اسحاق گيالنی

سيد اسحاق گيالنی )نقيب( وکيل شورا و حامی انتخاباتی عبدﷲ شورای نظاری ،يکی از مرتجع ترين و بی پرنسيپ ترين
انسان ھاست .برای رسيدن به ھدف ،به ھر بی عزتی تن در می دھد .بسيار سعی کرد که از جانب عبدﷲ در کابينه جای داده
شود ،اما تيرش تا اکنون به ھدف نخورده است .گاه گاھی می خواھد در مطبوعات منحيث "اھل خبره" تبارز نمايد ،الکن
فھم و دانش آن را ندارد .نا اميد از دويدن ھای بی نتيجه ،حال در صدد دفاع از "مجاھدين" به دور انداخته شده افتاده است.
بايد ياد آور شد که اقامت طوالنی وی در پاکستان ،روابط تنگاتنگ او را با آی .اس .آی .مطرح می کند.
سيد اسحاق گيالنی رئيس حزب "نھضت ملی افغانستان" در يک برنامۀ تلويزيونی گفت که ما اعضای مجلس ،منتظر کابينه
ای خوب از جانب رئيس جمھور بوديم چرا که وی در تمام صحبت ھای خود شايسته ساالری را معيار قرار داده بود.
گيالنی کابينه را کابينۀ شايسته ارزيابی نکرد و تأکيد کرد که "به خاطر معرفی نکردن کابينۀ خوب سرزنش اصلی برای
رئيس جمھور است .چرا که وی در رأس کار است و وی بايد پاسخگو باشد" .وی درمورد نارضايتی ھای برخی رھبران
بعد از معرفی کابينه و نارضايتی رھبران "مجاھدين" به خصوص اسماعيل خان متذکر شد که "مجاھدين بايد صبر کنند و
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به اين حکومت فرصت دھند .اگر اين حالت دوام داشته باشد عمر اين حکومت طوالنی نخواھد بود .وی افزود ،اگر به اين
مسايل به زودی نقطۀ پايان گذاشته نشود و "کسانی را که ناراضی ھستند ،راضی نسازند و با آنھا صحبت نشود ،کسانی که
آنھا را در زمان انتخابات ھمکاری کردند و اکنون از نزد شان دور می شوند و تبديل به مخالفان می گردند ،امکان دارد ھر
دوی آنھا تنھا بمانند".
از گفتار باال معلوم می شود که شارالتان اسحاق گيالنی يک نوع اخطار صادر می نمايد که حکومت وحشت ملی بايد او و
ھم سلکانش را در ترکيب کابينه و يا در بعضی مقامات عاليۀ ديگر در نظر بگيرد در غير آن اتفاقی خواھد افتاد .به بھانۀ
مجاھدين و اسماعيل خان ،خود را در صف مجاھدين ناراضی داخل نموده تا اگر بتواند در پستی بخزد .گيالنی در مقابل
پول و چوکی ايمان ندارد و اين بی عزتی برايش ميراثی است .او سال ھا مفتخور و مفت چالن زندگی کرده و از برکت
خيرات عده ای از مردم بی بضاعت و "خوش قلب" افغانستان به حيات پر از ننگ خود موفقانه ادامه داده است .اسحاق می
خواھد جبروت ارتجاعی  -مذھبی خود را در قالب کلمات سياسی ترکيب دھد و از آن تھديدی برای به قدرت رسيدن بسازد.
در کشور بدبخت افغانستان ،افرادی مانند اسحاق گيالنی و نجيب ﷲ مجددی کم نيستند.
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