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www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political          سياسی

 
  :يادداشت 

ال  چنانکه در مورد چندين مقالۀ ديگر اين رشته نيز نوشتيم،           ستان   "مواضع پورت ـ آزاد افغان ستان آزاد ـ ال  " افغان را در قب
شر    جمهور در اياالت متحده امريکا، اعالميه پورتال که به همين منا          رئيس  " تغيير" ده گردسبت ن ساز  ؛  ي شر  . دروشن مي ن

  .، احترام ما را به امر آزادی عقيده و بيان می رساند"تغيير"نظرات متعدد در قبال اين 
  AA-AA   پورتال                                                                                               

  
 

 لينا روزبه
  ٢٠٠٨مبر نوورجنيا، 

                                                                             
   

 

 بارک اوباما اولين رئيس جمهور سياهپوست"
 "در سرزمين فرصت ها

 ، که در طول دهۀی جلب نمودکل بی سابقه اش جهان را بخود بانتخابات رياست جمهوری در اياالت متحده توجِه
مبارزات  اين انتخابات با دقت و توجه کامل از جانب مطبوعات و جهان تعقيب ميشد و مباحثات . گذشته بيسابقه است

اين رقابت شامل موضوعاتی ميگرديد که نه تنها برای اياالت متحده بلکه برای تمام کشور های جهان مطرح و حائز 
  .اهميت بود

های صنعتی و ران مالی و اقتصادی بر تمام کشورها در اين موقعيت حساس که بح توجه جهانيان و رهبران کشور
 بر اين ،ها را فلج نموده استذاشته و مکانيزم مالی بيشتر کشوردر حال انکشاف تاثيرات منفی از خود بر جای گ

 یی مثل ايران، کوريائهاالت متحده بسمت کشورياجنگ عراق و افغانستان و چگونگی مشی ا. انتخابات متمرکز بود
  .شمالی و روسيه از ديگر موضوعاتی بود که جهان سياست را مجذوب رقابت های اين انتخابات نمود

ن اينکه اين انتخابات برای اولين بار يک کانديد ريکايی ها جنبه ديگری هم داشت و آاهميت اين انتخابات برای ام
 سارا په لين را در بارک اوباما و يک کانديد زن  بمقام معاونيت رياست جمهوری يعنیسياهپوست امريکايی يعنی 

 اين انتخابات تاريخ اين کشور را متحول ،که در هر صورت نتيجۀی برای جمعيت اين کشور گنجانيده بودبرگه رأ
  .افت يمیميساخت و برای اولين بار يک سياهپوست امريکايی و يا يک زن به مقام حساس سياسی دست 

ان جهان و مردم تا زمان ختم پروسۀ شمارش اين اولين انتخابات در طول اين دهه بود که تحليل گران سياسی، رهبر
رديد در مورد انتخاب رئيس جمهور آيندۀ امريکا تا لحظۀ ن نبودند و شک و تآراء به آسانی قادر به پيش گويی برندۀ آ

  .  هايشان نگه داشتخر همگی را در مقابل صفحه های تلويزيونآ
يکا  امر برای اياالت متحدۀ٢٠٠٨ بعد از مبارزات طوالنی انتخاباتی سرانجام ديروز سه شنبه چهارم ماه نومبر سال 

 و دی سی، بارک اوباما نامزد حزب دموکرات را بمقام رئيس تاريخ ساز گرديد و مردم با رآی خود در پنجاه ايالت
مد که  نيز به تصرف حزب دموکرات درآدند و اکثريت کرسی های مجلس سناجمهور خويش برای چهار سال برگزي

  .اين خود به اوباما کمک خواهد کرد تا مشی خود را بدون مشکلی از جانب پارلمان اين کشور عملی سازد
موضوع اين  آن خود کند و ت انتخاباتی را ازئ جالب اين انتخابات اين بود که اوباما توانست دوصد و هفتاد هينکتۀ

س ی و بعد از مسدود گرديدن شعبات رأی گيری، اوباما رآت های انتخاباتئروی هي باعث شد تا بدون تعويق درغور
  .انتخابات اعالم گرددۀساعت يازده و چهل و پنج شب بوقت واشنگتن دی سی برنده
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ن کشور تشکيل ميدهد در اي را درمطلق  امريکا با هفتاد و نه فيصد جمعيت سفيد پوست که اکثريت اياالت متحدۀ
 که سياهپوستان فقط دوازده ،دياهپوست خود را در حالی انتخاب کرنهايت دموکراسی وعدالت اولين رئيس جمهور س

  . فيصد جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهند
ن بود که در آيدا، ويرجينيا و آيوا  جالب ديگر اين انتخابات، انتخاب اوباما از جانب اياالتی مثل اوهايو، فلورنکتۀ

 ی اياالتی مثل ميسی سيپی راثريت قرار دارند و جان مک کين آراحاميان حزب جمهوريخواه و سفيد پوستان در اک
  .آن خود کرد  از،که دارای اکثريت سياهپوستان ميگردد

بپذيرند و با او   جان مک کين که با نهايت مدنيت از حاميانش خواست تا اوباما راانتخابات امريکا ديشب با خطابۀ
 شهر  نفر دردهها هزارکه   مک کين، در حالیچند ساعت بعد از خطابۀ. ، به ختم خود نزديک گرديدهمکاری نمايند

 خود جمع شده بودند و بيرق امريکا را در حاليکه اشک از چشمان  آيندۀ رئيس جمهورشيکاگو برای شنيدن خطابۀ
چهارمين رئيس جمهور اين کشور در مقابل مردم در  ارک اوباما چهل وشان جاری بود به اهتزار در آورده بودند، ب

نان گفت که ی اميدوار به مردمش مينگريست به آحالی ظاهر شد که معلوم ميشد گريسته است، او در حاليکه با چشمان
،  بود ترقباد تا مرا که برای همه غير م بلکه از شماست و از دموکراسی که بشما اجازه د،اين پيروزی از من نه

  .انتخاب کنيد
ينيا و از  امريکا در جهان تاريخ ساز گرديد و به دنيا ثابت کرد که در اين کشور پسر مردی از ک باز هم اياالت متحدۀ

نامزد حزبی متمول و دارای نام و شهرت ر، تحصيل، درايت و استعداد از ی معمولی و فقير ميتواند با پشتکاخانواده ا
 سبقت گيرد و به قصر سفيد راه يابد و زمام امور ، از اکثريت جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهدو از نژادی که بيش

ر اساس بينش سياسی، درايت و ارادۀ مصمم برای کمک را نه بر اساس رنگ پوست و يا نژاد و يا نام خاندان بلکه ب
  .دست گيردبه مردمش ب

دست نمی گيرد و بلکه در يکی از حساس ترين مام امور را بدر وضعيت معمولی زسای جمهور ديگر اوباما مانند رؤ
بايد با مشکالت و بحران مالی و اقتصادی، جنگ طويل . شرايط بايد کشتی ملتش را در تالطم امواج به ساحل برساند

مالی و  شیکوريا عراق و افغانستان، بهبود روابط اياالت متحده با جهان و حل تنش های ميان اياالت متحده با ايران،
  . روسيه دست و پنجه نرم کند

ی دادند  که امريکا در حساس ترين موقعيت خود در طول چند دهه قرار اوباما رأديشب مردم امريکا در حالی به 
 ث شد تا مردم امريکا بعد از تجربۀدارد و به خبره ترين شخص برای بهبود اوضاع محتاج است، و اين خود باع

ند که گرچه از اقليت  نژاد را بی بنياد دانسته و برای اولين بار با مردی همراه شوألۀسهشت سال پر فراز و نشيب م
ی خود را آنان تصميم گرفتند تا رأ.  قابليت بهبود اوضاع را داراست بهبود اوضاع را ميدهد واست ولی به آنان وعدۀ

 او را در هشت سال گذشته تجربه نموده به کسی بدهند که اراده و درايت کنترول امور را دارد و نه به کسی که مشی
  .نان هماهنگ است، ولی رنگ پوست او و نژاد او با آو از نيات وی واقف اند

 ألۀ منطقی تصميم گرفتند و مسکه انان فقط بعد از هشت سال تجربۀتفاوت مردم امريکا و ديگر جهانيان در اينست 
ن هنوز بر نژاد ا وجود تجربۀ ساليان حکومات مفسد مردم آهای ديگر جهان بنژاد برايشان حل گرديد ولی در کشور 

نچه که باعث انکشاف کشور و بهبود شرايط زندگيشان گی های قومی می انديشند و نه به آو نژاد پرستی و وابست
 فکر ما چه که وی در مورد احتمال انتخاب اوبا،وقتی از يک مرد سفيد پوست در يک گزارش پرسيده شد. ميگردد
، من  وی گفت که من در مورد اوباما و مک کين بشکل انفرادی و يا بر اساس رنگ پوست شان فکر نمی کنم،ميکند

ری را وعده دهد   بهتی مرا بهتر کند و برای فرزندانم آيندۀ صحفکر ميکنم که که ميتواند برايم کار فراهم آورد، بيمۀ
  . خواهم دادیه وی رأ ب، چه سفيد و چه سياه،نرا داشتو هر که قابليت آ

ن أله ايست که بايد منتظر آن در بهبود اوضاع جهان مست آچگونگی عملکرد حکومت تحت رياست اوباما و قابلي
که باز هم در شکستن ،لحال بايد اين تحول تاريخی را  به مردم امريکا تبريک و تهنيت گفتی ا ولی ف،باقی ماند

ی مردم و خواست مردم شقدم گرديده و احترام به مردم، رأ پي،ست ديگری در جهان که همانا نژاد و نژاد پرستيیتابو
  .وضوح بنمايش گذاشتنده را ب

 
 


