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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ٠٣

  

  :بيشرمی عبدهللا عبدهللا
  !اوباما عبدهللا را در بگرام نپذيرفت

  

 مخفيانه به افغانستان رفت تا در ميدان ھوائی بگرام با که اوباما روزیتا جائی که از زمزمه ھای سرچوک بر می آيد، 

 به حضور فعال در وطنفروشی دارند جا مهعساکر اشغالگر امريکا صحبت نمايد، مزدوران شورای نظار که در ھ

  .عبدهللا اطالع دادند که خود را به زودترين فرصت به بگرام رسانيده و اوباما را مالقات نمايد

ت معيتی اوباما تضرع نمود که رئيس جمھور امريکا يدان ھوائی بگرام رساند و نزد ھيأود را در معبدهللا ھم فوراً خ

 اين واقعاً . ر به ديدار با وی نشداما اوباما به تقاضای عبدهللا جواب رد داده و حاض.  دقيقه وقت صحبت بدھد۵برايش 

خواست که از ديدار با اوباما بھره برداری  عبدهللا عبدهللا می.  اوباما  در حق عبدهللا روا داشت کهبدترين توھينی بود

که در ھمين ساعات، کرزی رئيس  دلچسپ اين. ئيد می نمايدأنموده و به مردم و رقيبش بفھماند که امريکا او را ت

ا اوباما اباء ورزيد که البته اين حرکت به ھيچ وجه جمھور دست نشاندۀ امريکا از آمدن به ميدان ھوائی بگرام و ديدار ب

  . شود در بعضی حاالت بين مزدور و بادار ناز و نزاکت خلق می. دليل ملی بودن حامد کرزی را ثابت نمی سازد

عزت و حيثيت ھر نوع  قراين نشان می دھد که عبدهللا فاقد ؟آيا عبدهللا عبدهللا از خود عزت نفس انسانی دارد يا خير

  .  انسانی است

 به شمار رفته و اشرف غنیبا آن که اين حرکت عبدهللا و پذيرفته نشدنش از جانب بادار، می تواند بھترين فرصت برای 

عميق است،  به امپرياليزم امريکا نيز آن قدر ویاز ھمين بابت نامبرده را مورد حمله قرار دھد، مگر وابستگی غليظ 

اشراتی صورت  تفرعن اوباما نيزبه ھد تا نکند ضمن انتقاد مزدور منشی عبدهللا، که چنين جرأتی را به خود نمی د
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