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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۲۵/۰۳/۲۰۱۸                                                                  جمال اخگر دیس

باشد یم یمل انتیمرادف خ یسخن گفتن خالف منافع مل   

دید من سیاستگران خانواده گیالنی با وجود این که از  از
لحاظ سنی پیر اند اما متاسفانه به این پختگی نرسیده اند تا 
حقایق را به صورت دقیق آن درک و بر مبنای آن اظهار 
نظرهای دور اندیشانه و جامع نمایند و به همین دلیل در 

فع بسیاری از موارد و به خاطر منفعت زودگذر و آنی منا
 .کالن ملی و آیندۀ سیاسی خویش را به باد فنا می دهند

در این اواخر و پس از درگذشت پیر سید احمد گیالنی 
رهبر حزب معاذ ملی و رئیس شورای عالی صلح ، پسر 
ارشد وی سید حامد گیالنی رهبری حزب معاذ ملی را به 
عهده گرفت و در اولین نشست این حزب اظهارات غیر 

در تناقض با منافع علیای کشور را ابراز  واقع بینانه و
داشت که واکنش های تند در اقشار مختلف جامعه را در 

میان سیاستگران ، شهروندان عادی و شبکه های اجتماعی در قبال داشت تا جایی که وی را واداشت تا بگوید که از 
 .گفته های وی سوء تعبیر شده است

دیگر سید اسحاق گیالنی رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان و برادر  دیری از آن زمان نگذشته بود که یکبار
کوچکتر سید احمد گیالنی در نشستی که در کشور پاکستان دایر گردیده بود گفته است که هندوستان با استفاده از ارتش 

در پاکستان زندگی  من بیست و شش سال“افغانستان بر علیه پاکستان اقدام می کند و همچنان اظهار داشته است که : 
کرده ام دخترم در پشاور است در همانجا به دنیا آمده است. دختر بزرگم در پشاور درس خوانده و مانند ما میلیون ها 

 ”افغان اینجا پیدا شده اند و ما پاکستان را کشور دوم خود می دانیم
بر پا نمود و دولت افغانستان هم این این گفته های اسحاق گیالنی غوغای بزرگی را در میان اقشار مختلف جامعه 

 .اظهارات گیالنی را خالف منافع ملی عنوان نموده و از آغاز بررسی های جدی در این رابطه خبر های وجود دارد
در شرایطی که دولت افغانستان با تالش فراوان توانسته است جامعه جهانی را پس از گذشت ساالهای سال متقاعد 

هراس افگنان پاکستان است نه افغانستان اما اسحاق گیالنی احتماالً به دستور پاکستان چنین  سازد که پناهگاه اصلی
اظهاراتی را می نماید تا از یکسو فشار های جهانی از باالی شانه های پاکستان را کاهش دهد و از جانب دیگر وفا 

 .داری خویش را به کشور دومش ) پاکستان( ثابت سازد
اسحاق گیالنی از زمان کاندیدا توری اش در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رقیب  با آن که چهره اصلی

 180اقای کرزی به همگان برمال گردیده بود که چگونه پس از حمایت بوش و مشرف از کاندیدی حامد کرزی تغیر 
ان زمان به وضاحت  درجه در سیاست خویش و از اقای کرزی حمایت خویش را اعالم داشت و این موضوع در

روشن ساخت که وی یکی از مهره های اصلی آی اس آی در افغانستان می باشد و گفته های وی نمی تواند راه به 
زیرا در واقع با سرزنش نشدن   جایی ببرد اما حکومت افغانستان باید به گونۀ جدی با این قماش افراد برخورد نماید

دست به همچو اظهار نظر های غیر مسئوالنه می زنند ، هرگاه دولت  یک جاسوس سایر جواسیس دلیر گردیده و
دیروز در مقابل حرف های سید حامد گیالنی با جدیت بر خورد می نمود امروز سید اسحاق گیالنی جرئت نمی کرد تا 

 .در یک کنفرانس بزرگ دولت افغانستان را متهم و پاکستان را کشور دوم خویش خطاب کند
کند که حکومت اینبار با قاطعیت تمام در این رابطه برخورد نماید تا مایه عبرتی باشد برای سایر  بناًء ایجاب می

 .کسانی که در سدد تخریش اذهان مردم و براءت دادن بزرگترین دشمن افغانستان )پاکستان( استند
است که در سده نزدهم تعداد یکی از خانواده های مشهور مذهبی   باید گفت که خانواده گیالنی مشهور به پیر افندی

شان بیشتر از چند نفر محدود بود و غرض پیاده کردن اهداف استخباراتی برتانیای آنزمان به افغانستان فرستاده شده 
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بودند ولی حاال این خانواده چنان بزرگ و گسترده و پُر نفوذ در افغانستان شده است که نزدیک است جای ساکنان 
 . نداصلی این ممکلت را بگیر

انگلیس ها در آغاز سیاست استعماری شان در منطقه بخاطر نفوذ در جامعۀ سر بسته قبایلی با استفاده از مذهب و 
معرفی جواسیس شان بحیث پیر و روحانی در میان مردم بسیار بهره بردند. طوریکه تاریخ نشان داد اکثریت جواسیس 

و منحرف ساختن قیام ها و   ن در تضعیف و شکستاندنانگلیس از راه جلب و جذب مردم ساده دل بحیث مریدا
 .انگلیس ها برای استعمار گران خیلی مفید ثابت شدند  مقاومت های مردمی علیه

این خانواده از آن زمان تا کنون همواره به درگاه این و آن سر خم نموده و منافع علیای کشور را در مقابل چند کلدار 
 .بی ارزش به حراج گذاشته اند

حاال بر دولت افغانستان است که این جواسیس خاین را برای همیش به کشور دوم شان )پاکستان( بفرستد و یا جاده 
 های کابل را به نام های شان نامگذاری نماید.
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