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سرسپردگی "شيدا ابدالی" به امپرياليسم

کاسه ليسی و بردگی برای يک عده از خفاشان سياسی به يک فرھنگ دايمی مبدل شده است .درجۀ بردگی ھم از
انسان تا انسان فرق می کند .افرادی که آينده را برای خود در پناه امپرياليسم و استعمار می جويند ،از ھمين حاال با
شوق و ذوق آمادگی می گيرند .از زمره ،شخصی به نان شيدا محمد ابدالی سفير دولت مستعمراتی کابل در ھند با تمام
بی حيائی جبلی می خواھد سرسپردگی خود را به دونالد ترمپ ثابت بسازد تا اگر روزی به وی توجه شود و به مقامات
باال راه يابد .اولين ھدف ابدالی به دست آوردن سفارت دولت مستعمراتی کابل در واشنگتن است تا بعداً بتواند به مقام
)مقامات( باالئی استعماری در داخل کشور دست يابد.
سفير دولت مستعمراتی در دھلی به اسم شيدا محمد ابدالی اولين مأمور رسمی دولت مستعمراتی کابل است که دھن
تأئيد به روش ھای سياسی دونالد ترمپ باز کرده است .دراين خصوص ،ابدالی ،غنی و عبدﷲ را پشت سر گذاشت و
جای خود را در ميان دست پرودگان استعمار بار کرد .ابدالی صحبت ترمپ را در ارتباط ريشه کن ساختن تروريسم
ستود و گفت "اين يگانه راه مبارزه با تروريسم است" .ابدالی از پاپ کرده کاتوليک تر شده است .ضرب المثل عاميانۀ
ما "از آش کرده ،کاسه سرخ است" در مورد اين بی وجدان صدق می کند .ابدالی اظھار اميدواری کرد که "دولت
امريکا با اتخاذ اين روش با ساير کشور ھای منطقه ھمکاری نمايد" .تعجب اين که سفير دولت مستعمراتی در حالی از
روش ترمپ حمايت می کند که ادارۀ ترمپ ھنوز پاليسی خود را نسبت به افغانستان واضح نساخته است .غالم قبل از
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بادار اظھار عقيده می کند و بردگی خود را به اثبات می رساند .ممکن است که غنی و عبدﷲ از اظھارات سفير شان در
ھند ناراضی شوند ،زيرا يک "خدمتگار" ديگر استعمار را در افق می بينند و برای خود احساس خطر می کنند.
با اين اظھار نظر ،شيدا محمد ابدالی يک قدم نزديک تر به امپرياليسم شده تا به قرب و منزلتش افزوده شود.
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