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 ٢٠١۶ فبروری ٢
 

 "شورای عالی صلح"در رأس " گيالنی"

  
ھمچنان . نصب شده است" شورای عالی صلح" به حيث رئيس به اصطالح "سيد احمد گيالنی"گزارش ھا می رساند که 

 شده اند تا دل کشور ھای کمک دھنده را یين شورای بيکارگان جا به جاايک تعداد ديگر از افراد مذھبی و متنفذ ھم در

صرف وقت . ين کاری مثبت در راه اعادۀ صلح نداشته استاز آغاز تا کنون کمتر" شورای عالی صلح. "دست آورنده ب

  . قسمت اعظم فعاليت ھای اين شورای بيھوده را تشکيل داده استیگذرانی و غذا خوردن و مصارف بيجا

متوقف ساختند زيرا اين شورا " شورای عالی صلح" معاونت پولی خود را به ه،چندی قبل کشور ھای کمک دھند

کشور ھای کمک دھنده متوجه شدند که يک تعداد از منافقين مذھبی .  خود نشان نداده استکمترين عملکرد مثبت از

ميليون ھا دالر را اين شورای مضحک به . برای خود مجلس گرمی به راه انداخته و فقط مصروف خورد و نوش اند

 به دستگاه ترمستعمراتی تصميم گرفت که يک انسان نزديکلذا، دولت . ھدر داده و از آن بھره برداری نا جايز کرده اند

تعيين نمايد تا اگر خارجيان " شورای عالی صلح" را به حيث رئيس "سيد احمد گيالنی"ھای استخباراتی خارجی يعنی 

  .دوباره ترحم خود را روا دارند و پول بدھند

 و "مولوی خبير"، "مولوی خدام سمت"،  "محمد نحاجی دي"، "حبيبه سرابی"، "محمدکريم خليلی" افراد ديگری مانند 

ھر يک اين اعضاء ھم به يک نحوی با دستگاه ھای .  گماشته شدند"گيالنی" ھم در پھلوی "الرحمان سليمءمولوی عطا"

  .استخباراتی بيگانه در ارتباط اند

برتانيه در افغانستان به شمار  از قديم ترين عمال استخباراتی "نقيب" و "حضرت"شود که دو فاميل روحانی   گفته می

 بوده اند که شب و روز دست و پای اين فاميل "گيالنی" متذکر شد که عدۀ زيادی از طالبان مريد ھای دباي. روند می
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تا کدام " نقيب ""سيد احمد گيالنی"حال معلوم خواھد شد که . فريب کار را می بوسيدند و در خدمت شان قرار داشتند

  .  داردزست که مريدان خود را رام سازد و آنھا را از کشتار بااندازه خواھد توان

  . اگر اين شورا است و اين نقيب، من حال کشور را خراب می بينم

 

 

 

 
 


