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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ١۴
 

 امارات عربی به ھويت ما توھين می کند
.  و ما را به استھزاء می گيرندما آنقدر بيچاره و بدبخت شده ايم که حتا کشور ھای تازه خلق شده به ھويت ما می خندند

ورت پگزارش ھا حاکيست که بعضی کشور ھا مانند امارات عربی که ھنوز ھويت خودش تثبيت نشده است، پاس

البته اين تقصير امارات عربی و .  خودداری می نمايندو از صدور ويزه به مسافران افغانافغانستان را بی اعتبار دانسته 

 ساحات داخلی و جھانی زمنيه ساز اين حالت شرم ۀ ضعف دولت مستعمراتی کابل در ھمديگر کشور ھا نيست، بلکه

  .آور شده است

اين بدين . از نگاه حيثيت در پائين ترين سطح قرار دارد" پاسپورت افغانستان"چندی قبل در سطح جھانی اعالم شد که 

پاسپورت پائين آمدن حيثيت . ح جھانی نداردمعناست که پاسپورت افغانستان اشغال شده ارزش سياسی و حقوقی در سط

 بزرگترين ضربه به دولت مزدور کابل است که بداند ارزش استقالل  چيست و حالت بردگی اين کشور را به افغانستان

  .کجا می کشاند

دوبی وساير جزاير امارات زندگی می کنند و سرمايه گذاری ھا دارند،  افغان ھا در ی ازکه تعداد زياد   با وجودی

ًدولت کابل اصال نمی خواھد و يا نمی تواند . امارات عربی با بد روئی از صدور  ويزه به افغان ھا خودداری می ورزد

 پس مردم ما چطور .دفاع نمايد" اسالمی"که از منافع خود و مردمش حتا در شرق ميانه  و در کشور ھای به اصطالح 

   .به اين دولت بی کفايت اعتماد نموده و از آن حمايت نمايند

وزرات . ًنقش وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل در قبال ھمچو حاالت بسيار ضعيف و کامال شرم آور است 

اتباع افغانستان خارجۀ دولت مستعمراتی نتوانسته است که کشور ھای ھمسايۀ ما را در فراھم آوردن تسھيالت برای 

  . که کشور ھای دور تر را متقاعد به ادای احترام به افغان ھا سازد  به ايندقناعت دھد، چه رس

  . با اين نظام و با اين حالت اشغال و مزدوری، افغانستان ھرگز در سطح جھانی مورد احترام قرار نخواھد گرفت

  

  

 

 

 


