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   ٠٥/ ١١/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                                  سيدهاشم سديـد

!اوباما، حرف آخر امريکا  
 

وباما در انتخـابـات رياسـت جمهوری امريکا  ماه مبـارزه  بر سر رسيـدن به قصرسـفيد، آقای بارک ا٢١باالخـره بعـد از 
.  برگزار شد به پيروزی قطعی نايل آمد٤٫١١٫٢٠٠٨که بتاريخ   

 
تاريخ امريکا هرگزشاهد چنين اتفاق نبوده اسـت؛اولين سياه با پدرکينيائی بصفت رئيس جمهور امريکـا، و اولين شخص 

. تنها در امريکا ممکن استازميان يکی از اقليتهای امريکائی در قصرسفيد، امری که   
آقای مک کين، برخـالف انتطار خيلی ها، .  رأی را از آن خـود  بسـازد٣٣٨ رأی الکتورال ٥٣٨اوباما توانست از جمله 

. رأی، کمتر از نصف رأی آقای اوباما را، بدست آورد١٦٣توانست فقط   
 

 ميليون افرادی ٢١٣ ميليون نفر ازجمله ١٨٧شت؛ مشارکت رأی دهندگان دراين انتخابات در سطح بسيار باالی قراردا
.٨٨% که حق رأی داشتند؛ در حدود   

  
آقای مک کين، ضمن قبول شکســت خويـش درانتخـابات، از طريق تيلفون پيـروزی اوبامـا رابرای وی تبريک گفت وبا 

. اين کارش بر پيروزی آقای اوباما در انتخابات امسال صحه گذاشت  
 شاهد يکی ٢٠٠٨شيکاگو، بعد از پيروزی سناتور اوباما درانتخابات رياست جمهوی سال پارک بزرگ شهر 

بيشتر از يک ميليون از شهريان اين شهر درآن پارک جمع شده بودند . ازبزرگترين گردهم آئی ها در تاريخ اين شهر بود
 از زبان خودش و از نزديک بشنوند؛ تا اين پيـروزی بزرگ را جشن گرفته، اولين خطابه اوباما بعد از پيروزی وی را

.و در شادی اين پيروزی، با اشک و با خنده، در کنارهم باشند  
 

. صحبت سناتور اوباما مثل هميشه صحبتی بود گرم، صادقانه وعاری ازهرگونه ابهام صحبتهای سياست مداران  
 

مردم خوانده وعـده نمود که اين قربانی آقای اوباما ضمن تشکرازمردم، پيروزی خويش را مديون اعتماد مردم و ازآن 
.مردم را هيچگاه از ياد نخواهد برد  

 
ما راه دراز و مشکلی پيش روداريم، ولی مطمئين هستم که ما اين راه را طی : آقای اوباما دررابطۀ آينده کشورش گفت

ن گرم و گيرا که توانست اوباما نموده به مشکالت خويش فايق خواهيم آمد؛ بازهم همان شعار اميدوار کننده با همان لح
: را در قلب ميليون ها امريکائی جا بدهد  

!تغيير و اميد  
 

با پيروزی و آمدن آقای اوباما بدون ترديد، همان گونــه که او وعده نموده بود، تغييرات در زندگی و در وضعيت 
. شد و ديداقتصادی ـ اجتماعی مردم امريکا رخ خواهد داد، ولی در چه حدی؛ بايد منتظر  

.درسياست خارجی اين کشورنيز، شايد نه چندان چشمگير، ولی در هر حال تغييراتی بوجود خواهد آمد  
در قسمت افغانستان اگر آقای اوباما به وعده های که داده بود، به طور مثال کشـور پاکستان را بيشتر از پيش زير فشار 

ما و در منطقه رونما خواهد شد، زيــرا با قطع مداخالت پاکستان بگيرند، عمل کند، يقينًا تغييرات مثبتی در کشور 
درکشورما و دست برداشتن از حمايت تند روان و تروريستان که مشکل عمده کشور ما را تشکيل ميدهد، ما قادر خواهيم 

 حاضرقسمت شد که تمام نيـروی خويش را در امر نو سـازی و باز سازی کشورخويش بکار ببريم؛ نيروی را که درحال
.زياد آن صرف دفع خرابکاری خرابکارانی که ازسوی پاکستان حمايت و تجيهز و تمويل و تقويه ميشوند، ميگردد  

 
به هر حال، چه خواهد شد، بايد منتظر بود و ديد؛ اما يک چيز را ديگر نميتوانيـم منتظر شويـم و ببينيم؛ زيرا  آن چيز 

! مثبت ديگرش را به نمايش گذاشتاتفاق افتاد؛  ديموکراسی يکی از وجوه  
 

در کشوری که، آنانيکه خود را روشنفکر مينامند، ازميان ! آيا چنين چيزی در کشورما ممکن و مقدور است؟  فکر نکنم
تحصيلکرده ها و آنانی که سال ها در اروپا بوده اند و با فرهنگ تساهل و کثرتگرائی و تحمل ديگران و احترام به حق 
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ائی دارند؛ هنوز سيدجمال الدين افغان را بدليل اين کـه چون سيد است بايـد عرب باشد و چون عرب است اقليت ها آشن
ما، يقينًا راه . نمی توانند به عنوان يک افغان قبول کنند، چنين امـری از جمله  نوادر روزگار ومعجزات خواهد بود

!کشور خود خواهيم داشتخيلی، خيلی درازتر از راه اوباما برای ساختن خود و ساختن   
 


