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   کابل- عبدهللا امينی 

  ٢٠١۶ مارچ ١٠
 

 "نقيب" و "عبدهللا": تصادم دو شرفباختۀ تاريخ

    
 سيد احمد گيالنی" پير"عبدهللا عبدهللا                    

 معروف به "سيد احمد گيالنی" رئيس اجرائی حکومت وحشت ملی و "عبدهللا عبدهللا"فروش مسلکی يعنی دو ميھن 

در طرز ديد خود نسبت به طالبان در تصادم واقع شده و بر يک ديگر " شورای عالی صلح" رئيس به اصطالح "نقيب"

ی امعنبه انتقاد از يک ديگر .  ملی ندارددۀ بيگانگان بوده و ھيچ يک شخصيت مستقلراين دو تن دست پرو. تاخته اند

که يکی آنھا شريف تر و صادق تر نسبت به  اين نيست که اين دو خاک فروش نسبت يه يک ديگر برتری دارند  و يا اين

 . ديگر است

گفت که جنگ عليه طالبان غير مشروع "  شورای عالی صلح"رئيس نصب شدۀ ) نقيب(چند روز قبل سيد احمد گيالنی 

داند و  جنگ با طالبان را مفيد و جايز نمی"او  طی يک مصاحبۀ مطبوعاتی اظھار داشت که  .  و بايد متوقف گردداست

گاه با طالبان طرف نبوده و با اين گروه  حزب او ھيچ. به طالبان نيز بارھا توصيه کرده بوده که دست از جنگ بکشند

 شورای "عبدهللا"اين گفتار نقيب با عکس العمل ". درگير نشده است و دليل اين کار عقيده و باور خود او بوده است

طالبان از اعالم جايز نبودن جنگ با " گفت که "عبدهللا".  به شدت انتقاد نموده است"نقيب"نظاری مواجه شده و از 

کر شد که از ذدرين جا بايد مت". ال مي بردؤ شورای عالی صلح به شدت جايگاه و مشروعيت وی را زيرسيسسوی رئ

ھر دو توسط امپرياليسم در پست ھای کنونی  تعيين شده . "گيالنی" مشروعيت دارد و نه "عبدهللا"نظر گاه حقوقی نه 

به عبارت ديگر قسمت زياد طالبان مريد . ت دارددر نزد طالبان شھر" پير" به حيث "نقيب" معروف به "گيالنی". اند

 روی احساس ميھن "گيالنی" از "عبدهللا"انتقاد .  اند که او را باالتر از پيامبر می شناسند"گيالنی"ھای سابق و کنونی 

  شورای. دوستی و مردم پروری صورت نگرفته، بلکه  صلح را برای بقای خود و شورای نظار خطرناک می پندارد
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 سياسی ۀھر گونه صلح در افغانستان شورای نظار را از صحن. در جنگ خلق شده و در جنگ بقاء خواھد کردنظار 

  . کشور خارج خواھد ساخت

 دلم به حال مردم کشورم می سوزد که چه انسان ھای دون ھمتی برای مردم ما تصميم می گيرند

 

 


