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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١٢

 نگيالنی و جريان صلح با طالبا
  

  
  

. ا عذر و زاری طالبان را به دور ميز مذاکره بنشانددولت مستعمراتی کابل به ھر خس و خاشاک دست می اندازد تا ب

.   معروف به نقيب است که از جواسيس نامدار دستگاه استخباراتی انگليس می باشدسيد احمد گيالنیيکی ازين افراد 

افغانستان " شورای عالی صلح" گيالنی رئيس  و رفتن پسرش به وزارت خارجه، برھان الدين ربانیبعد از نابودی 

بيکاره ترين افراد جمع " شورای عال صلح"در .  ين شد که تا حال کمترين کاری در راستای صلح انجام نداده استتعي

  .  شود شده اند که وقت شان بيشتر به پلو خوری و ھذيان گوئی صرف می

د تا به دنام مذھبی، طالبان را وادار ساز رئيس دولت مزدور کابل سعی می ورزد که از طريق اشخاص باشرف غنی

 می خواھد از افراد مذھبی غنیبرای اين منظور، . جريان صلح بپيوندند و مانند حزب اسالمی با دولت جور بيايند

شورای " رئيس سيد احمد گيالنی از غنی. استفاده نمايد که به عقيدۀ وی ھنوز ھم در جامعه جذبۀ قبلی خود را دارند

طالبان را تشويق نمايد  که خشونت را ترگ گويند و  دولت  مستعمراتی خواھش نموده که پای پيش مانده و " عالی صلح

جنگ و مخالفت دست " با استفاده از روز ميالد نبی، از طالبان خواست که از گيالنی. را از ضربه زدن نجات دھند

 دست و پای او را می بودند و) نقيب (گيالنیيکعدۀ زياد طالبان در گذشته مريدان ". بکشند و با دولت داخل مذاکره شوند

آغا در عالم ديگر رفته، غرضش "کرد و  دراز می کشيد، مريدانش می گفتند که  ه میئ نشنقيبکه  حتا حينی. بوسيدند

امريکا و برتانيه ھم کوشش می کنند .  آن شھرت گذشته را نداشته و طالبان وابسته ھم به او اعتماد ندارندنقيب". نگيريد

فراد مذھبی مربوطۀ خود که سال ھا در خدمت شان بوده است، طالبان را متقاعد سازند که که از طريق ھمين نوع ا
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فراموش کرده اند که طالبان از خود صالحيت ندارند و .  خود را به زمين بگذارند و از جنگ و ستيز دست بکشندۀاسلح

  . از جای ديگر ھدايت می گيرند

  .  می رسد که يک فال نيک برای کشور و مردم آن است حضرت و نقيببا ھشيار شدن مردم، مرگ تدريجی 

 
 


