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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political          سياسی

  
  !، خانم ليمه عرفان هموطننويسندۀ گرانقدر

نستان آزاد ــ افغا"پردازيم، تشريف آوری تان را به پورتال   ابراز سپاس از ارسال مقالۀ شما، که اينک به نشرش میبا
  .بدهيدده نيز ادامه نيدر آرا مثمر خويش  داريم که همکاری آرزو.  ميگوئيمخير مقدم " آزاد افغانستان

  .  به سالمت و سعادت باشيد
  با تقديم محبت                           
  AA-AAپورتال                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            

  :يادداشت 
را در " زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ" پورتال قفگيریموچنانکه در مورد چندين مقالۀ ديگر اين رشته نيز نوشتيم، 

روشن ؛ يدهگردسبت نشر  امريکا، اعالميه پورتال که به همين مناضالع متحدۀرئيس جمهور در ا" تغيير"قبال 
  .، احترام ما را به امر آزادی عقيده و بيان می رساند"تغيير" اين نشر نظرات متعدد در زمينۀ. دميساز

  
  AA-AA  پورتال                                                                                                                  

   
  
  مه عرفانيل
    ٢٠٠٨ نومبر ٩
   
  
  

  اوباما بارک ساز خيتاری روزيپ بهی نگاه
  

  کايامر متحده االتيا جمهور سيئر ثيح به 
  

 ٢٠٠٨ (امسال نومبر چهارم بروز  کايامر دهمتح االتيای جمهور استير انتخابات در اوباما نيحس بارک تيموفق
 نيسرزم نيا مردم که است بار نياول نيا. بود ساز خيتار و سابقهی ب  کشور، نياۀ سال صد سه از شتريب خيتار در) م
 موکرات،يد حزب پوست اهيس ديکاند و گذاشته کطرف يرای مذهب وی نژاد ضيتبعی  جمهور استير انتخابات در

 .نمودند انتخاب ءآرا تياکثر با کشور نيا جمهور سيئر نيچهارم و چهل ثيمنح را ااوبام بارک جناب
 م١٩٦١ سال دريی کايامر پوست ديسف مادر ويی اينيک پوست اهيس پدر از که است، ساله ٤٧ مرد اوباما نيحس بارک
 خودی جوان نو در  بارکی ول بود، اسالم مقدس نيد به معتقدی و پدر. آمد ايبدن متحده االتيايی هاوا التيا در

ی ک يخود عمر طول در و آمد باری سويع ک يکرد،يمی زندگ خود مذهبی سويعی مادر  کالن مادر با کهی هنگام
 و اييکولمب پوهنتون در را شيخوی عال التيتحص نامبرده .بود کاگويش در خودی منطقوی سايکل فعالی کدرها از
 دری التيا سناتور ثيمنح م٢٠٠٤ی ال م ١٩٩٦ سال ازی و. ديرسان انياپ به حقوقۀ رشت در رداهارو پوهنتون بعدًا
  .است نموده فهيوظی فايا متحده االتيای سنا مجلس دری لونايا التيا سناتور ثيبح ًابعد وی لونايا

 بحز ديکاند  نيمک جان مقابل  بعدًا و موکراتيدی دهايکاند نيب نخستی انتخابات مبارزات ماه ٢١ی ط اوباما بارک
ی وی انتخابات مبارزات نيا در. گرفت قراری انسان ريغ وی اخالق ريغی لفظ حمالت مورد بارها ،خواهی جمهور
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 بودن مشابه دستار، کيسمبول بستن ويی قايافر لباس کردن بتن پوستش، بودن اهيس مسلمان، اقارب داشتن ليبدل
 کی يجمهور سيئر مقام یابری تيکفا کم به  ...پدرش مزار سنگی باالی عرب الخط رسم اسامه، اسم با اسمش
ۀ ظالمان و نادرست استيس از آمده ستوه به مردم ،ی اسيس باتيتخر نيا تمام وجود با اما. شد متهم قدرت ابر مملکت
ی مش خط و انتخابات نيا در اوباما بارک حضور از ،بوش ويدبل جورجی رهبر باالخص ،خواهی جمهور حزب

 جمهور سيئر نياول ثيحبه  ءآرا تياکثر به رای و انتخابات روز در و نموده گرم قبالاستی وی اقتصاد وی اسيس
  .نمودند انتخاب کشور نيا خيتار در تباريی قايافر و پوست اهيس
 بودند، شيخو رأی  ختنير صندوق به منتظری طوالنی قطارها در کشور نيای غرب االتيا در هنوز مردم آنکه با

 خود بيرقۀ سابقی ب وی قطعی روزيپ وکرده اقرار خود فاحش شکست بهی فونيتل تصحب ک يضمن ني کمک جان
 از شتريب اوباما بارک و رأی ١٦٧ صرف ني کمک جان که بود،ی حال در نيا. گفت کيتبر شیابر را اوباما بارک
 رأی ٢٧٠ اقًال آوردن بدست  انتخابات نيدری روزيپ یابر که شد، ديبا آور ادي.  بود کرده حاصل رأی ٣٤٧

  .استی ضرور
  

  
  

 ها ونيليم وی لونايا مرکز کاگويش شهر در خود هواخواه  ٢٠٠٠٠٠  به خطاب در خودی روزيپ از بعد اوباما بارک
  :گفت ونيزيتلوۀ ننديب

 اند، گرفتهی انتخابات ۀپروس دری ريسهمگ به ميتصم بار نياول یابر که یآنان خصوص به شما ک يهر از نخست"... 
  ...."است مردم تيموفق بلکه نه من تيموفق ،تيموفق نيا.......کنميم تنانام ابراز
ی ريگ سهم مهم ليدال ازی کي .گرفتند فعال سهمی انتخابات مبارزات نيا در کايامر ۀمتحد االتيا ميمق افغان نيمهاجر
 در شيحام دولت و بوش جورجۀ خصمان استيس وی انسان ريغی مش خط از انزجار وی تينارضا ابراز آنها ريچشمگ
  .است بوده اعراق و افغانستان ۀزد جنگ و مظلوم مردم مقابل بخصوص جهان
 بحران دادن انيپا جنگ، ختم به  ليتما از بارها رياخ ماه ٢١ طول در خودی انتخابات مبارزات ريمس در اوباما بارک
 نکهيا. نمود صحبتی عمومی صح ۀميب نيتأم و متوسط ۀطبق از هيحما و دار هيسرماۀ طبق اتيمال اديازد ،یاقتصاد
 نتواند او اگری حت! بود خواهد آنی پاسخگو زمان که ست،يالؤس تواند،يم عمل خودی ها وعده به حد چه تا نامبرده
 قدرت ابری  دولت مقام نيبلندتر به اوی روزيپ د،ينمای عمل را شده اعالن بارهای ها وعده و  شده طرح قبًالی ها پالن
 مسلمانان، پوستان، اهيس بخصوص کشور نيای ها تياقليۀ روح بردن بلند در, کايامرۀ متحد االتيا ا،يدن تاز کهي

 .داشت خواهد محسوس ريتأث ...و و و وارد تازه نيمهاجر
  

 ازی تاجگذار خاصی مراسمی ط کايامر ۀمتحد االتيای دولت قدرت م٢٠٠٩ سالی جنور ستميب خيبتار است، قرار
   .رديبگ  بخودی ا تازه شکل و رنگی جهان استيس و... ابد يانتقال اوباما نيحس بارک جناب به بوش ويدبل جورج

  
  
  
  
 
 


