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  ساز موفقخي اوباما تاربارك
 

  شكست دادكايامر در  رای نژادضيتبع ،یادي بنراتيي از تغستقبالا
 
با .  رقم خوردكاي ملت امرخي  شب گذشته تار،ی جمهوراستي پوست در انتخابات راهي س سناتوركي قۀ سابی بیروزي پبا

 به شكست ی نژادضي تبعاهي نه تنها طلسم سكاي امرۀ متحدضالع اۀندي جمهور آسي رئثيبه ح» بارك اوباما« انتخاب 
 تي مملكت موفقی سرتاسرتي اآثركي از جانب ی بدست آورد، انتخاب وه آه نامبردی آرائیصديبلكه با ف د،يمواجه گرد

بارك « داشت اني جری دهأی هنوز راالتي از ای در تعدادآهی حال  در.ديرا به اثبات رسانير وي چون و چرا و چشم گیب
 ٢٧٠ صرف كهيل نمود، در حايی را آماكاي امرۀدني آی جمهوراستي مقام رنتي پا١۶٢ بمقابل نتي پا٣٣٨با » اوباما

 .گرددي محسوب می جمهوراستي در انتخابات ریبرندگ  شرط نتيپا
 خود ني ها بدست آوردند آه اموآراتي را دكاي امری و سناندگاني مجلس نماتي متحده هم چنان اآثرضالع پارلمان ادر
 خواهان یو جمهور» جارج بوش «ۀ گروپم هشت سال نافرجایسي و شكست پالموآراتي حزب دی برایگري دیروزيپ

  .باشدي ماي و دنكايدر امر
مك « آنچه را جان ی استفاده نمودند، ولبي تخرۀلي از هر نوع وسگري شكست همدی براني طرف،ی مسابقات انتخاباتدر
ود آه مردم را  بی انسانري و غی اخالقري غاري بست، بسیم» اوباما« خواه بر شخص بارك ی جمهورديآاند» نيآ

 درخشد،ي آن مۀ نقشی جهان برویموآراسي دني بهتریادعا آه ی تعجب است آه در مملكتیجا. نمودي مرانيمنزجر و ح
 اي و نمودي محكوم می وۀ عمی قانونۀزي داشتن و نداشتن وی، اسم مسلمان»!؟« خود را به مسلمان بودن بي رق»نيمك آ«

«  پالن ا همچنان بیو. دادي نشان مونيزي بر صفحات تلویبات مسلمان بودن و اثی را براايني در آی مزار پدر وعكس
تكس را » اوباما «كاي مردم امری آه هازدي متوسط، داد مۀ از طبقهيو حما  دارهي سرماۀ تكس بر طبقاديبر ازد» اوباما
 !دينماي ملي بر شما تحم،یراسموآي ديۀبر خالف روح  رای اقتصادیستيالي سوسميستي و سدينماي ماديازد» !« شماۀبر هم
 و مطبوعات پخش ايدي آه با مبالغ هنگفت در می و اعالناتشناسدی  نمی حدود و ثغورشهي همیاسي سی های حال بازبهر
در  » نيمك آ «ی ناآامد،ي خواه گردی جمهوری باعث شكست پارتیآنچه راست.  ها دور بودتي از واقع اآثرًاد،يگرديم

 از بحران كاي و نجات امری و جهانی داخلی هایسي پالۀ آه در ساحاشتندو توقع د ا بود آه مردم ازیيادي بنراتيي تغۀارائ
 را بدون راتيي تغی با مهارت وعده های وی ولكرد،ي مقي هشت سال تطبنيدر» جارج بوش« به آنچه سهي به مقایمال
 ! بودد خواهی واقعۀ آه برنداددي مناني اطمكاي  به مردم امریحت  ونمودي ماني الزم بحي و توضحيتشر
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 یروزي و ارقام پدادنديخبر م» بارك اوباما «یروزي ها قدم به قدم از پونيزي صفحات تلوآهی حال  چهارم نومبر، درشب
 تابانه ی بازهم مردم بد،يگرديآن صفحات درج م  دری در قسمت انتخابات پارلمانموآراتيهم چنان به نفع حزب د

 ساز خي تاریروزي ، پ٣٣٨ رقم ی نموده باشد آه بزودليم را تكنتي پا٢٧٠ بودند آه حد اقل  ای برندهاعدادمنتظر 
 به كاي امرۀ متحدضالع جمهور اسي رئني چهل و چهارمثي پوست را به حاهي جمهور سسي رئنياول» بارك اوباما«

 ! اعالم نمودانيجهان
 آه در كاينفر از مردم امر  از دو صد هزارشترياع باجتم  بر حزب جمهور خواه، دریروزيبعد از پ» بارك اوباما «

 است، اظهار داشت آه نامبرده در كاي در پارلمان امرنآ سناتور یآه و » یناي ال «التي  مرآز ا»كاگويش« در یپارآ
 ،ی انتخاباتی هاتي فعالۀ در عرصري و اهتمام چشم گآوشش آه با داندي می شب بزرگ را حق مردمني ایروزي پقتيحق
 یبه خانه ها  اوی معرفی آه برادنشوي می مردم شامل جوانانني اضافه نمود آه ایو.  مقام انتخاب نمودندني را به ایو

 بدون احساس  آهشودي می صدها هزار رضاآارانی و آوشش شبانه روزی انتخاب شامل سعنيمردم دق الباب نمودند، ا
 خود دي بوجود آوردند آه نظر به عای بزرگ را مردمريي تغني نمودند، ای ها همكارموآراتي دی با پالن انتخاباتخستگی

 یروزي پني عالوه نمود آه ایباالخره و.  را سر براه آردندجۀ بزرگ بودنيا  دالر به باال۵ مصارف انتخابات از یبرا
 گرفت آه مي سال ها تصم ساله هم بعد از١٠١ خانم كي چنانچه ،باشدي آن متعلق میبه تمام اقشار جامعه و همه نسل ها

  . دی شرکت کن دهأی در ری انتخاب ویبرا
 ی نموده اند و راتي فعالی وتي  موفقی است آه برايی آنهاۀ از آن همیروزي پني نمود آه ایري گجهينت» اوباما« بنابران
 .داده اند
 با رنگ موآراتي خواه و دی متحده، برد و باخت احزاب جمهور اضالع سازخي انتخابات تارني درشدي مدهي دچنانچه

بارك « . نمودي مشخص متاالين ا آ را درتي آه اآثرديگردي مظاهر كايامرمختلفۀ  االتياۀ  نقشی بروی سرخ و آبیها
 بلكه او باشد،ي مند نمدهي سرخ عقاالتي و ای آباالتي به ای خود، اعالم نمود آه ویروزي شب پِ یخي تاريۀانيدر ب» اوباما
 را ی و جهانی مسائل مملكتی با تفاهم و همكاركاي احزاب مختلفه و ملت امرآهی  باور دارد، جائكاي امرۀ متحداالتيبه ا
  .رديگي بر عهده میروزي مقدرات مملكت را در راه پ،ی ملِ ی آارمي تكي و برندي مشيپ
 
 از یشماري جلب  بیلوبود، در په» بارك اوباما «ی مبارزات انتخاباتاميآه سر خط پ «CHANGE اي رييتغ « یسيپال

 انتخابات نيدر. ديهم سبب گرد  متحده رايضالعا در  افغانان مهاجریمنده  توجه و عالق،ی به طرف وكايمردم امر
.  دادندیرا» بارك اوباما «ی برا رفته و اآثرًای انتخاباتیها از مردم مهاجر ما ثبت نام نموده و به حوزه یاديتعداد ز

 در افغانستان »جارج بوش « ومتـكـ ناآام حیسي آنها از پالتي و شكایديمو بخاطر نی افغانۀع جامۀ سابقی بتي فعالنيا
 یژيسترات در قبال كاي امراستيس» اگر«  نمود آه دواري آنها را امد،ي جدديآاند «CHANGE اي رييتغ« بوده و پالن 

ه و ميسر  آورداني بم ما هم مملكتۀندي در آ و صلحی بازسازی را برای مثبتراتيي، تغ و منطقههفت ساله در افغانستان
 .نمايد 

 را بصورت عاجل در افغانستان تقاضا كاي عسكر امراديدرخواست ازد» جارج بوش«   آه حكومتشودي مدهي شنمتاسفانه
 تاسفانه فعال باشند و در افغانستان می صلح و بازسازی برادي با عساآر خود را آه اساسًاادي ازدمي و ناتو هم تصمدينمايم

 ،ی جهانیاسي و سی اقتصادراتييبا آنهم در تغ.  هزار در نظر گرفته است۵٠ به جنگ مشغول هستند، تا حدود اکثرًا
 در آمك به كاي آه امری آه با مراعات و اعتمادرفتيجمله هرگز گمان نم  منرسد،ي نمجهي به نتیگاه  هایني بشيپ

 از خاك پاآستان یمان قسمتد به بمباری هفت سال نمود، روزني آن مملكت دری ماللي و تمو»مشرف « پاآستان، 
 ی هاستي و ترور» بن الدن « پاآستان مقری و شمال غربی غرباالتي آه ادانستي مشهي همكايامر.  بورزددرتمبا

  گوناگون را به آنی هاتي ملاني نموده و افراط گراتي فعالی مغزیوشوست  به ششتري مدرسه ها بباشد،ي میافراط
 الرغم وخامت روز افزون اوضاع ی علیل ودهد،ي سوق می المللني بیقوا  جان مردم افغانستان ویرف سرحد و بالط

 كاي امریژي و ستراتاستي در سیريي تغچي اواخر، هني تا ا،ی خارجی قوایدر افغانستان و نفرت مردم از بمباردمان ها
  .ه بودامدي بوجود ن و پاکستان قبال افغانستاندر
  

 كي ی جمهوراستي پوست به مقام راهي سكي دنيبرگز  را دری نژادضيتبع دينه تنها ق» بارك اوباما«  حال انتخاب  بهر
 رقم زد، بلكه كاي امرۀ متحدضالع اخيتار  را دریديورق جد  به شكست مواجه نمود و،مملكت سوپر پاور جهان

 و ی جهانی موقف ناهنجار بحران اقتصادكا،ي امریسيپال ريي تغی برای المللني بۀ راهم در ساحیادي زی هایدواريام
 .ه است آوردانيدر عراق و افغانستان بم» جارج بوش«  ناآام  دولت یژيسترات
 ، عدالت تيولؤبا مس  وی با نصب اشخاص مل هم افغانستانۀختي ازهم گسۀ جامعی مثبت براراتيي در قبال تغميدواريام

 حمايه از ،ی فساد اداری امحان،يمجازات مجرم  وتكارانيتصاد سالم، بازخواست جنا اقكي ادي بنیِ  واقعيۀتقو ،یاجتماع
 ی و اجتماعیاسي ، سی اداریِ  واقعی و در مجموع بازسازی اندازفرقه تی افغانستان با امحافيوحدت تمام اقوام شر

حقيقت به می و آيندۀ بهتر،  رؤيای ملت مظلوم افغان با موجوديت يک صلح دايباالخره در مملكت ما رو نما گشته و
  !!به اميد آنروز. وندديبپ
      !ني رب العالماي ن،ي آم


