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 ٢٠١۶ سپتمبر ٠۵
 

 "سيد احمد گيالنی"استعفای 
 شورای بی اين. استعفاء داده است" شورای عالی صلح"سيد احمد گيالنی معروف به نقيب از پست رياست  " پير"

صرف يک تعداد مفت خواران  درين شورا جمع شده که . صالحيت کمترين دست آوردی در ارتباط صلح نداشته است

در آغاز پول وافر در اختيار اين شورا .  کارديگری  ندارند، کنهبه جز خوردن و نوشيدن و قصه گوئی ھای خست

  .  اقل رسيده که شايد علت استعفای گيالنی ھم ھمين باشدجۀ شورای صلح به حددشد، الکن درين اواخر بو گذاشته می

 ايفای وظيفه می" شورای عالی صلح"گزارش ھا حاکيست که سيد احمد گيالنی معروف به نقيب که به حيث رئيس 

بعد از کشته شدن برھان الدين .  داده و عازم مقر اصلی يعنی  لندن شده استءکرد، از وظيفۀ غير رسمی اش استعفا

. را به دوش داشت" شورای عالی صلح"ی  ، پسرش صالح الدين ربانی جای پدر را گرفت و برای مدتی رياست ربان

که صالح الدين ربانی به حيث وزير خارجه تعيين گرديد، اين وظيفه به پير سيد احمد گيالنی معروف به نقيب و  زمانی

  .پيشوای فرقۀ قادريه در افغانستان تعلق گرفت

اعضای .  در تأمين صلح در افغانستان تا اکنون انجام نداده استیکمترين کار مثبت قابل تصور" شورای عالی صلح "

 عضوی که متشکل از ھشت زن ھم است، مصروف تجارت و کار ھای شخصی خود بوده و کمترين ۶٨اين شورای 

مندی به صلح ه ن شورا قايل ھستند و نه عالقطالبان ھم نه وقعی به اي. توجھی به  خاطر آوردن صلح در مملکت ندارند

جه از داعضای اين شورا تا ھمين اواخر در مقابل ھيچ کاری، معاشات خوب می گرفتند که اکنون نسبت قلت بو. دارند

  .قسمت اعظم آن محروم شده اند

نقيب مانند . نمی شود گفته می شود که دليل عمدۀ استعفای نقيب ھم نبود پول کافی است که جيب ھايش بيش ازين پر 

روحانيت در افغانستان وسيلۀ قوی استعمار بوده که بعد از تجاوز  . حضرت يکی از عمال انگليس در افغانستان است

از استعفاء، نقيب به لندن رفت و معلوم  بعد. امريکا به افغانستان نقش خود را به نفع استعمار موفقانه بازی کرده است

  . ددگر نيست که چه وقت بر می

  . اين خبر خوش است و اميد که که نقيب به افغانستان بر نگردد و مردم ما را آسوده بگذارد

  

  

 
 


