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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ١٩
 

 بی آبروئی ارکان دولت مستعمراتی در سفارت فرانسه
ضای اين دولت  اعبوده در کنار آنن دولت مستعمراتی کابل در مجموع يکی از بی حيثيت ترين دولت ھا در سطح جھا

ارکان دولت مستعمراتی از . نه شرم دارند، نه وجدان و نه حياء. می باشندجھان  رداشخاص از بی حياترين ًخصوصا 

موران يک دولت مستقل ملی ھستند و به ھيچ أ گرفته تا پائين ترين عضو طوری وانمود می سازند که مغنی و عبدهللا

  .  که جھان به روی آنھا می خندد و آنھا را استھزاء می کند خواھند ببينند نمی باشند، اما نمیکشوربيگانه وابسته

شود، دعوتی در سفارت فرانسه در  چند روز قبل در مراسم جشن فتح باستيل که يک روز ملی در فرانسه شمرده می

 شورای عبدهللات مستعمراتی به شمول کابل به منظور بزرگداشت ھمين روز ترتيب شده بود که يک عده از ارکان دول

اھميت  روز فتح .  اشتراک کرده بودندفيشنیبا کف و کالر " اصالحات و ھمگرائی اش"ه اصطالح بنظاری و تيم 

  جوالی آزادی امريکا است که ھر سال در فرانسه و نمايندگی ھای اين کشور در خارج تجليل ۴باستيل مشابه با روز 

 تن را با موتر الری ٨۴با کمال تأسف در ھمين روز تاريخی يک تروريست تونيسی در شھر زيبای نيس . شود می

  .کشت که خودش ھم سرانجام نابود گرديد

يک عده از ناديده ھای دولت مصروف مشروب .  سفارت فرانسه د رکابل دعوت مجللی مانند گذشته به راه انداخته بود

مھم تر از ھمه، اعضای سفارت فرانسه از ارکان دولت مستعمراتی با بی .  ھذيان می گفتندخوری شدند و مست کردند و

 بی حيثيت، در جريان صحبت از عبدهللا. اعتنائی پذيرائی کرده و به گفتار و کردار آنھا به ديدۀ تمسخر نگاه می کردند

. زير چشمی، تمسخر را نثارش کردندارزش ھای آزادی و استقالل حرف زد که اعضای سفارت فرانسه با نگاه ھای 

دانست که چطور اين   مزدور می خواست که ارزش آزادی را به اعضای سفارت فرانسه  توضيح دھد، الکن نمیعبدهللا

 به ذلت و عبدهللا. دھد که خودش در زنجير بردگی بسته شده به ديگران آنھم به فرانسوی ھا درس آزادی می" انسان"

 و ديگران غنی که در او و یسفير و اعضای سفرات فرانسه اعتراف کرد، اما کجاست آن عزتحقارت خود در مقابل 

  .   ًاصال  وجود ندارد

 با يک  کپه زھر به زندگی ننگ آور خود پايان داده  و مرگ را بر اين حيات ذلت بار غنی و عبدهللابھتر آنست که 

 . ترجيح دھند

 

 


