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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١٧
 

 :"بسم هللا شير" آقای و "فتانه گيالنی" خانم

  !بسيار دير فھميديد
  

  
  يرش  فتانه گليالنی                                                            بسم هللا 

  

 شورای  مستعمراتی در  يک صحبت  وکيل"اسحق گيالنیسيد"و ھمسر " اجتماع زنان افغانستان"فتانه گيالنی رئيس 

ھم "  حزب وفاق ملی افغانستان" رئيس "بسم هللا شير"".  دست خارجی ھا شده استۀافغانستان، بازيچ: "تلويزيونی گفت

تا حال " ھم ميھن"اين دو تن ". افغانستان در اشغال صد درصد امريکا است "در مصاحبۀ تلويزيونی اظھار داشت که

شايد اين . که افغانستان در اشغال امريکاست  پی بردند که افغانستان بازيچۀ بيگانگان بوده و يا اينکجا بودند که اکنون

  .ًدو اخيرا از کرۀ مريخ آمده و چند روزی مھمان کرۀ زمين اند که به اين کشف بزرگ نايل شده اند

تعداد زيادی از . فعاليت می کند" غانستاناجتماع زنان اف" از خيرات سر امپرياليسم امريکا به حيث رئيس "فتانه گيالنی"

مؤسسات مشابه و احزاب پوشالی بعد از اشغال افغانستان توسط امريکا روی صحنه آمده اند و تحت ھدايت بيگانگان به 

 از گلو تا زانو در کثافت نظام مستعمراتی غرق "فتانه گيالنی" شوھر "اسحق گيالنی"آقای . فعاليت خود ادامه می دھند

امريکا " ورود" می گويد که ھدف "فتانه گيالنی".  شود و در حقيقت جزء ھمين دولت فاسد و مزدور محسوب میاست 

بعد از . ھم اکنون افغانستان آلت دست خارجی ھا شده است"او تأکيد می ورزد که . مين صلح نبوده استأبه افغانستان ت

مين صلح، کمک می کنند، به أ که به افغانستان برای تخصوص امريکا با اين ادعاه  جھانی بۀمبر، جامعسپتيازده 

  ! "گيالنی"ُدر گفتی خانم ".  گونه اخالصی برای افغانستان نداشتند افغانستان آمدند اما آنھا ھيچ
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نخست می دانستند که امريکا به افغانستان نيامده که انسان ھای دارای  شرف انسانی و وجدان سالم از روز  اول اين

بلندی  زندگی می کنند از قبل می دانستند که و سر ھموطنانی که با عزت ۀکه ھم  اينمدو. بلکه تجاوز کرده است

 سال اشغال و خون ريزی اينقدر فھيم ١۴معلوم نيست که چطور  شما بعد از . افغانستان آلت دست خارجی ھا بوده است

دست آوردن اميتازی برآورده نشده است که حال عصيان می ه ايد؟  آيا خواھشات شما و يا شوھر تان در ب ا شدهو دان

  دانيد؟  کنيد و بادارن اجبنی تان را مقصر می

اشغال و جنگ ھميشه با افغانستان "می گويد که " حزب وفاق ملی افغانستان" به اصطالح رئيس  "بسم هللا شير"آقای 

اشغال انگليس، روس و حاال ھم .  اند وسالھای زيادی است که مردم به ھمين دليل روی آرامش را نديده اندھمراه بوده

چرا اوضاع افغانستان بيش از چند دھه اينگونه سپری می . مريکا مردم را به اوج نااميدی ھا از آزادی رسانده استا

ی از جانب ئدست نشانده ھا"و سران حکومت را ؟ ا"شود و چرا حاکمان افغانستان روشی برای استقالل ندارند

سفانه خون ھای زيادی از مردم افغانستان ريخته شد أدر اين جنگ ھا مت": اشغالگرانی چون امريکا می داند و می گويد

البته که ". اما تا به حال کسی از خون مردم دفاع نکرده است و کسانی که اين خون ھا را ريخته اند مجازات نشده اند

 سال منتظر ١۴صرف نظر از اشتباه صرف و نحوی در طرز کالم تان، می خواھم بدانم که  چرا . ست می گوئيددر

مانديد تا اين نظر خود را ارائه دھيد؟ آيا سران حکومت در آغاز تجاوز امريکا دست نشانده ھائی نبودند که حاال ھستند؟ 

می توانند که از مردم خود دفاع نمايند و طالب خون بھای يک دولت مزدور و افراد  بوت پاک در قدرت آيا ھمچنان 

ھم " وفاق ملی آفغانستان" ياد آور شد که اگر تجاوز امريکا نمی بود، حزبی به نام دآنھا از بادران خويش گردند؟ باي

  . ٌاصال خلق نمی گرديد

  .  ی مردم و کشور خود برخيزيدً  به ھر دوی شما خطاب می کنم که لطفا به خود آئيد و به دفاع از  شرف و آبرو

  

 

 

 
 


