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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ١٠

 اسحاق گيالنی کنجاره خواب می بيند
 او تو گوئیده است   اظھاراتی کرچنانشورای دولت مستعمراتی کابل اسبق مبتذل سيد اسحاق گيالنی يکی از اعضای 

از آغاز اين نظام دست نشانده تا اکنون در داخل ھمين سيستم .  و پيری رسيده استو تولد شده و يک شبه به سن بلوغن

منظور گيالنی از اين نظام، حکومت وحشت ". آورندۀ اين نظام خارجی ھا ھستند"دھد که  بوده است، اما حال نظر می

  . عبدهللا است–ملی  غنی 

 نيست، بلکه  جديدی عبدهللا نظام–حکومت وحشت ملی غنی . ق گيالنی به فقدان جدی سواد سياسی مواجه استاسحا

رفت و آمد کرزی و عبدهللا و ديگران دليل تغيير نظام . سيس گرديدأادامۀ نظامی است که توسط امپرياليسم امريکا ت

  .ن  انقالب مردمی پابرجا باقی می ماند عوض می شوند اما نظام تا زماهمھره ھا ھميش. شود شمرده نمی

که نظام سرمايه داری امريکا با  سای جمھور امريکا ھر چھار سال يا ھشت سال بعد تعويض می گردند، در حالیؤ ر

که خود اسحاق گيالنی جزء ھمين نظامی  تعجب اين. خود را حفظ کرده است" تداوم"دموکراسی روبنائی آن تا کنون 

گاه و بيگاه در تلويزيون ھای . است که خارجی ھا آورده و روی ھمين وابستگی خارجی اش در شورا راه يافته است

ھمه در کابل می . که به ماھيت و مفھوم صحبت ھای خود پی ببرد دھد بدون اين نظر می" آگاه سياسی"کابل  منحيث 

  گيالنی با دستگاه استخباراتی پاکستان رابطۀ تنگاتنگ دارد و از حمايت پاکستان برخوردار میگويند که سيد اسحاق

  :وی در مورد دخالت پاکستان در ناامنی ھای کشور متذکر شد. باشد

بايد قبول . ھمه چيز رانبايد به گردن پاکستان انداخت. ھر کسی به خاطر منافع خود کار می کند" 

   ".ام را آورده و به قدرت رسانده استمريکا اين نظاکرد که 

کند به جز  ی را افاده میائ از پاکستان که يکی از دشمنان خارجی افغانستان است، چه معنصريحچنين حمايت 

اکثر مردم به اين عقيده اند که خانوادۀ گيالنی از قديم در خدمت انتلجنت سرويس انگليس قرار . سرسپردگی و بردگی

  .  ندشود که از ھمان کشور برخاسته ا یداشته و حتا گفته م

  . پس بايد انقالب کرد. ی خواھيم ديد و نه حضرتیا، نه گيالنيبا انقالب مردمی و سرنگونی نظام مخلوق خارجی ھ

 

 


