
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 

  3از  1 :تعداد صفحات
 ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

   20/ 01/ 2009      تاريخ                                                                                                     دي ھاشم سدديس
 

  عدو شود سبب خير اگر خدا خواھد
 
 

، آقای اوباما کـارش را بـه عنـوان چھل و چھارميـن رئيـس جمھور امريکـا بـا ورود فردا
اين کـاخ که مخصوص کـار رئيـس کل ـاتاق بيضوی ش در فيد وـکاخ سپيروزمنــدانه  در 

. آغاز مينمايدجمھور اين کشور ميباشد،  
و  �ری کلينگتونـد، خانم ھيـ دو کاندي، کانديد ديگر حزب دموکرات امريکاله ھشتاز جم

 حـزب راه با شش کانديدای ديگرـ ھم،یباتجريان مبارزات انتخا  نيز که دردنِ بايجو آقای
اولی به صفـت وزيـر د، ـبه نفع اوباما ترک نمودنديگری ميدان راس از ـ يکی پراتدموک

.در کابينه کاری اوباما شامل ھستند ،یبه حيث معاون رياست جمھورخارجه و دومی   
 حزب دموکرات امريکا برای اشـتراک در انتخابات رياست جمھوری کهازجمله ھجده نفر

 نه نفر آن که درآن ميان يک نفرسياه پوسـت ديگر، گرفته بود امريکا در نظر2008سال 
معذرت شـروع انتخابات قبل از ، شامل بود نيز ازجمله فعالين حقوق بشرآقای ال شارپتن،

.زب پيش نمودندــه حـ ب راشان  
:  به شوخی گفته بود کـه در برابر سوال يا تبصرۀ ال شارپتن کهخ�ف آقایآقای اوباما بر

 آمادگی خويـش را 10.02.2007، به تاريخ "نخواھيد ھي�ری را باLی من قھربسازيد" 
�در . ک گفتـ حزب را لبي برخی از اعضایم و پيشنھادبرای پذيرفتن کانديدای حزب اع

 تـزب صورت گرفـ ح کانون رھبریدرون در 03.06.2008ريخ ه بتارأی گيری ای ک
  برای چوکی رياست جمھوری ايندنـ غرض کانديد ش،ی Lزممقدماتاوباما توانسـت رأی 

. بدست آورد،ب خويشرا از طرف حز کشور  
 با ھنجار ھا و قواعد، و ھمانگونه که بايد ميبود يا ھمانگونه ًتا اين جا، ظاھرا ھمه کار ھا

ولی، جريان کانديدای آقای اوباما آنقدر که بی دغدغه و بدون . که بايد باشد، انجام پذيرفت
.اشکال معلوم ميشود، ھم نبود  

دن يـا دو ًھستۀ رھبــری حزب بنابر بعضی م�حظات، احتماL سـياه بوبرخی از اعضای 
 دای حزبـد که اوباما را بعنوان کانديـ آماده نبودن،ھادن يا دLيلی ازھمين قبيل چيزرگه بو

آن ھا از اين ترس داشتند که مبادا با.  برای کرسی رياست جمھوری امريکـا معرفی کنند  
می ی را که اگرسفيد باشد  شانس يک کانديد،عنوان يکی از کانديداھای حزبمعرفی وی ب
. با دست خود کاھش بدھنـد، دانسته و باشدی داشته بيشترش پيروزینسفيد بودتواند بخاطر  

  کـه شده بود، دموکراترھبری حزبميان ھئيت اين موضوع سبب بروز بحث داغی در 
ر و مورد احترام حزب به داد اوباما آقای کلينگتون رئيس جمھور سابقه امريکا،عضومعتب

ند که وی را نيز در شمار کانديدا ھای توصيه می کبه حزب ميـرسد و از وی دفاع نموده 
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حزب برای احـراز کـرسی رياسـت جمھوری آن کشـور معرفی نمايند و به اصط�ح عدو 
.سبب خير ميشود  

ار نقش منفی آقــای نقش کلينگتون به عنوان يک بازيکر منفی در لباس يک دوست در کنـ
)آقای بوش درسطح جھان خطرناک نسبت به سياستھای ماجراجويانه ومردمانزجار( بوش  

سبب شـد که آقای اوباما با شعار ھای باب ذوق مردم و شخصيـت جذاب و زبــان گـرم و 
باLخره در نشست  دموکرات پيروزشود وتمام کانديدا ھای حزبيش باLخره برگيرای خو

در براير آقای مک کين عنوان تنھا و آخرين کانديد حزب ه شھر کلورادوی ايالت دنوور ب
  04.11.08رفی گردد و در پايان يک دوره مبارزاتی دشوار و ھيجان انگيز به تاريخ مع

.دو شئيس جمھور آيندۀ امريکا شناخته به حيث ر شدهبرندۀ انتخابات نھائی  
وری، که در جمله کانديدا ھای رياسـت جمھـ که اوباما ندچرا آقای کلينگتون اصرار داشـت

سخت در برابر ساير کانديدا ھا، بخصوص در برابر ميتوانست در ھئيت يک کانديدای سر
سابقۀ که از نيرو و پشتکار اوباما و ازباوجودي  گنجانيده شود؛،ھمسرش عرض وجود کند

ـراز کرسی  و انتخابات برای اح1996الينويس در سال مبارزاتی وی در انتخابات سنای 
  واه بودـ آگنتخابات در ھر دو اویچشمگير پيروزی ھای   و2005سال سنای امريکا در

افسون لبخند دوست داشتنی وی که سيمای يک مرد متفکر را بيشتر رم وصحبت گسحراز
 قضايا دLل وی در رابطه با ازھنر است، ھمچنيننشان ميدھد تا نشاط درونی يک انسان را

  آقای اوباما اط�ع داشت؟با منطق کوبنده و خاص
ن  با شناختی که از سايـر کانديــدا ھـای حزب جواب اين چرا چنين است که آقای کلينگتـو

 شانس. تـا بيشتر اسـ آنھ ھمۀ که شانس ُبرد ھمسرش در برابرند به اين اعتقاد بود،داشتند
ھمسرش خيلی  برابر ظاتی ديگر درم�حگه بودن و ر دو سياه بودن، خاطربز نيرا اوباما 

تمام آن کانديداھا صد در صد درمجموع، پيروزی ھمسرش را در برابر . ناچيـز ميدانست
 امريکا 2008آنگونه که در پايان کار مبارزات انتخابی رياست جمھوری سال . ميدانست

ی  تنھا جـائ.ديده شد، پيش بينی آقای کلينگتون در حدود ھشتاد و ھشت در صد درست بود
 و برنامه  در واقع گناھش ھم نبـود، زيــرا از يک طرف از شعارھاکه اشـتباه نموده بود ـ

ت روان ـتوان بی پايان وی در شناخ و از جانب ديگر از ،خبر بوداتی اوباما بيھای مبارز
حبت ھايش را تنظيم و ترتيب نموده اجتـماع خويـش که به تأسی از آن تمام شعار ھا و ص

سرش ـخطر برای ھمً خطر اوبامای ظاھـرا بيطۀ حساس و نبض مردم را بدست گرفت ـنق
   .بود

، بزعم توانسـت ری که میسفيد ديگ شخصيت به دليل ترسی که از انتخابکلينگتون آقای 
، و دـوب باشـخ  و اخ�قاریـک سابقۀ با  و مردم عامۀذاب، مورد احترامـ شخصيت جوی

 از کانديد شدن برابر ھي�ری کلينگتون به پيروزی برسد، خصوصيات نيک خود دربا اين
 او ميخواست . حمايت نمودانتخابی رياست جمھوریطرف حزب برای مبارزات اوباما از
  دریوی ای که شانس بيشترـت قـدن با يک شخصيـله ھمسرش را از روبرو شـبدين وسي

 به قول پھلوانان ما گــاھی ھم ، ولید؛ــدھب نجات  به زعم خودش،،دـته باشـبرابر وی داش
.خود به زمين ميخورد" چال " پھلوان به   
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ن مقال تنھا بيـان و توضيـح يک موضـوع و يک جريـان از ھـزاران غرض از نوشـتن اي

. امريکا بود، و نه چيزی ديگر2008موضوع و جريان انتخابات رياست جمھوری سال   
 

و اما انتظار معجزه از اوباما برای رفع بيکاری و فقر و بحران اقتصادی امريکا و جھان 
اس جھان و ختم جنگ ھای پنھان و آشکار و پايان دادن به خصومت ھا و کشيدگيھا درمقي

بر سر نفت و نابود کردن زرادخانه ھا و بستن فابريکه ھای س�ح سازی و رفع گرسنگی 
ا و آسـيا و امريکای Lتين و محو بی عدالتی ھای گوناگون در گسـتره ـای آفريقـدر قاره ھ
کوريـا و کشــمير و پايان دشمنی ريشه دار عرب ـ اسرائيل و حل مشکل ايران و جھان و 

 که شايد ھيچ کدام به نفع امريکا نباشد و انجـام خيـلی از ... افغانستان و ھند و پاکستان و 
اگرچه اوباما مرد مھربان و . آن ھا از عھدۀ اوباما ھم بيرون باشد، در اينجا مطرح نيست

داشته باشد، شايد اوباما عدل عمر را : زيرا!! اگر چه اوباما بوش نيست! خوش قلب است
 !ولی آنچه مسلم است او شمشير عمر را ندارد


