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 امريکا جمھور رئيس پنجمين و چھل به توصيه  ١٠

 
  جيوديشی فاوستو

 و چھل به انتخاباتی مردان رأی ٢٧٠ از بيش توسط ترامپ دونالد تازه و است ٢٠١٦ نومبر ٩ چھارشنبه ٧:٤٥ ساعت

 کند می شکر را خدا اوست معاون که پنس مايک "افتادگی کمال با" .است شده انتخاب امريکا جمھوری رياست پنجمين

 .نمايد می تشکر "امريکا ملت" از و فرزندانش از او، ھمسر از و

  
 فلم يک در موزيک ھمراھی به ھاليوود فلم يک مانند امريکا جمھور رئيس پنجمين و چھل نيويورک ھيلتون ھتل در

 ديديم، ما آمديم، ما بگويد تواند می فقط که( نمود تحسين را ھيلری انتخابات، ۀبازند آغاز در و شد صحنه وارد تاريخی

 درخواست شھروندان و کنندگان انتخاب تمامی از آنگاه ناميد، "ئيانامريکا ۀھم" جمھور رئيس را خود او سپس .)ُبرد او

 مطرح انسانی منابع مديريت نقش در را خود و "ستامريکا ملت خدمت در حکومت" گفت ."نمود حمايت و وصايت"

 ھا ميليون" ."داد خواھيم گسترش و نوسازی را خود ھای ساخت زير " "نمود خواھيم ترميم را خود ۀمحل ما" : ساخت
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 به تکيه طريق از ساخت، خواھيم مشغله دارای را جنگ از بازگشتگان نمود، خواھيم همشغل دارای را امريکائی

 ."گردد دنيا اقتصاد بھترين به تبديل اقتصادمان تا نمود خواھيم برابر دو را رشدمان ضريب ما" ،"ھمگی استعدادھای

 کشورھا ھمه با بود، خواھيم شجاع و بزرگ ما" ."ساخت خواھيم العاده فوق کشورھا ساير با را خود روابط سامان ما"

 تمامی از خالصه برادر، خواھران، از خويش، والدين از سپس ."امريکا منافع از دائم محافظت با کرد خوايم ھمکاری

ِدرک، ايوانکا، داون، ِمالنی، ،"خود بزرگِ ۀخانواد  خود، صميمی دوست از اش، انتخاباتی کوچک ۀکميت از بارون، ِ

 او از که نمود تشکر دريادار و نرالج ٢٠٠ و سياستمدار ای عده از بود، نيويورک سابق رماندهف که جيوالنی رودی

 ملی ۀکميت از کيست، دھم تشخيص نتوانستم من که بود ای ھنرپيشه از وی ديگر سپاس .اند کرده حمايت

 شھرت پر مأمور از و )"ندکن می چه دانند می بوده، ھوشيار و قوی که"( مخفی اطالعات مأموران از جمھوريخواھان،

 .يافت ادامه ھا گرفتن سلفی از ِسيلی و آھنگ ھمراھی به ھا، کشيدن آغوش در با ماجرا کل  .غيره و نيويورک ليسوپ

 انتخاب است ممکن که گذاريم ميان در او با چند ای توصيه و گرفته ّجدی را ترامپ دونالد سخنان خواھيم می ما حال

 :نمايند خواست در را آنھا انجام کنندگانش

 از پيش .دارند قرار ھا يانکی سرزمين از خارج که نظامی ھای پايگاه بستن و نظامی نيروھای تمامی نشينی عقب  -١

 گوانتانامو، ھمه،

 ناتو، پيمان انحالل  - ٢

 کوبا، محاصره به دادن پايان  - ٣

 قطع و کنند می توليد گيتی نقاط ساير و نچي مکزک، در که امريکائی ھای شرکت محصوالت بر ماليات گذاردن - ٤

 .شوند می انجام امريکا به آنھا توليدات ورود برای که مالياتی تسھيالت

 کيفری، المللی بين ديوان در امريکا عضويت و امريکا توسط کيوتو پروتکل امضای  - ٥

 کلينتن، ھيلری جرايم مورد در امريکا در سراسری بازرسی آغاز - ٦

 آينده، سال ١٠ برای نظامی ھای کمک ۀزمين در اسرائيل و امريکا ميان راردادھایق ابطال - ٧

  استبدادی، ھای رژيم ساير و عربی ۀمتحد امارات سعودی، عربستان به اسلحه فروش و نظامی ھای کمک ابطال  - ٨

 فلسطين کشور شناختن رسميت به - ٩
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 .باشد رؤيا دارای تواند می ھمواره آدمی
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