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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

       م٢٧/٠٣/٢٠١٠  ¨                  عبدالرحمن فرقاني
             

  اوباما او سپين تعصبتور
 

ولنېسره و باما په کانديديدلوااست جمهوري ته د يپه امريکا کې ر ا تصور پيدا دو کې  تور پوستو په د امريکا د 
واکې د تيا شي دوي د شوچې  کل کيده چې ، مبارز مشر لوثر کين دخوب تعبيربه ري  باراک اوباماد داسي ا
ير دامريکا تور پوستي به  او، پاي ويد دې ژور تعصب او عنصريت   جمهوري بهرسيدل رياست د سپين پوستو په 

ولنه کې  حقوق انسانيخپل  ي په امريکايي    .ترالسه ک
واکې د اوباما رسيدل رياست جمهوري ته د ، او  ده ديموکراس پايلهلودي دبل لوري ته دا ذهنيت هم خپور شو چې 

ول امينه ده اودومره صادقه دا ديموکراسي خو د اوباما د انتخاباتي . نه کې هر چا ته خپل حقوق تامينوي، چې په 
ه  ند شول چې دا پخلی ترې په ډا ر ولنه را  مبازې په دوران کې ددې حقيقت  پر خالف داسې حقايق  په  امريکايي 

ولنه ده  ه ترور شوو مشر چې د تور پوستانوکيده چې دا هماغه  په عنصريت والړه  ي په بې رحمانه تو    .پک
ل لپاره  ي  خه د  اود امريکا په مطبوعاتو او روسنيودامريکا په تاريخ کې د لوم رسمي محافلو کې د اوباما له نامه 

يئدجمهور ر رو ته سپين پوستي متعصبين وايي .يس لقب ساقطي ار کې تور پوستو سوال ن په  ورک :  او د واشن
ويدل ندي د داوېخوداهسي د جورج بوش. يس تهئ شه خپل تور جمهور رشه والړ ير د ژبې  مريکا په ، بلکه د ا په 

ي لري ولنه کې تاريخ کې ژورې ري ل بيا د امريکا په  ، د اوباما رسيدل د امريکا جمهوري رياست ته دا اصل يو 
ي دیار                         .  ژوندی ک

وند له لوری اوباما کانديد وو، نو د جمهوري کوم مهال چې د ام ريکا جمهوري رياست ته د ديموکراتانو د 
وند انتخاباتي حمله د ده پر ضد د وندونو تر من  نورو وختونو په پرتله مختلفه وهخواهانود ، که پخوا عادتا د دواړو 

ون ، خو دا  اختالفاتو په اساس تر سره کيدلهديرياست جمهوري ته د رسيدلو لپاره انتخاباتي مبارزه د ايدلوژيک او 
وري نو به ا تر من تيره شوې انتخاباتي مناظ، که د جون مکين او اوبام د رن د تعصب په اساس والٰړه وهل  ره و

ود  ي چې مکين تر آخره حاضر نشو تر وريهرو مرو دا مالحظه ک ، مکين او د اوباما مخ ته په مخامخ ډول و
ولنه کې د رن تعصب راوپاروي، چې په جمهوري خواه وند کو کاوه چې د اوباما پر ضد په امريکايي  انو 

ي لري ولنه کې ژورې ري   .امريکايي 
ايه د امريکا مشهورې تلويزونې شبکې ه کيدالي شي له و  پدې اړه  m.n.b.c. مدې  رام درلود تر  ئ پرو ان يو 

ولنه کې دا  يد رن تعصب وپه امريکايې  ل بيا دير عام شوي ديي   .  چې يو 
انه ولنه کې د دغه عنصريت تاريخ دير رو ، که موږ غاړو چې په امريکا کې د تور  دي او ژور په امريکايي 

ي په سيرت کې  لوثر کين تور پوستانو د مبارز مشردلي ضمير او وجدان غ واورو نو دپوستوو د زوريدلی او ک
ه موندلي شو     : دير 

 د امريکا په متمدنه او پر مخ تللې  چې د امريکا د تورپوستانو د بيوزله ضمير غ دیر کينت مارتن لوولې   
ولن خه پې د متمدن او پرمختللې سپين پوستانولهولنه کې د امريکا د  الرې  نې ت     ؟  ه چيغو ؤ جابرې او کرغي

ولنه کې د تولې د آزادۍ او ديموکراس لور ((:  ليدلو هيله من دي  راز خوبداور پوستو مشرد  په  ايي زما   
ي چې هلته حکمروايي پر خلکو د رن په  ولنه کې ژوند وک ه په داسې  بنس نه بلکې د اخالقو اوالدونه يوه ور

ۍ پر مخ )). بنس تر سره شيپر ي چې د ن ولنه ده او زيار ايستل کي  نور هيوادونه دا د ديمو کراس علم برداره 
خه محروم نشي لدې ر کې د سپين پوستو سره يو !!!  آزادۍ  و په يوه مو چيرته چې تور پوستو نشوي کوالي تر 

  .. !اي سپاره شي
ولنې بنياد په بشري نظامونو والړ دې د بشري ژوندانه  ي ديکه چې د دې  ، د بشريت د لپاره ېي دين له دنيا بيل ک

ونې پر اي بشرژوندانه لپاره يي د رباني الر  ي ده  الره غوره ک ونه او ت اي په هغه ،ي الر  چې د اخالقو پر 
ار کوي چې د بشر  ين يې او د بشري ژوندانه لپاره راغلي الهي تصور، د هوا او هوس په اساس جوړ شوي ديقانون 

خه ولنې  لي ديله     . ر
تمريکا جمهوري رياست ته رسيدلي دیدا چې ولې اوباما د ا واب دا دې؟ ددې پو  يکله چې د امريکا نظام: نې 

ي کې ت په اسالمي ن الرې امريکا د يو  پالن شوي پايلې الس ته رانه وړيخوز يزې ت ، او د جورج بوش ج
ه نو لدې ستونزمن حالت نه دوتلو لپاره  پرته لدې چې سياسي  اداره بدله شي بله الره نوه اقتصادي بحران سره مخ ک

د حکومت يس ئتصميم  ونيو چې داسي يو جمهور ر)   ډلېصهيوني(کا د حکومت اصلي چلونکي  ي، نو د امرپاتي
ود دويواږي په الس کې واخلي لکه بارک اوباما ي تر  اسي ، باراک اوباما د امريکا له سي بدل شوي پالن عملي ک

او لري ه چې د تنفيذي ډلې له لوري ده ته وړاادارې سره محظ رسمي ت ه پر ندي کي، هر هغه  ي هغه په رسمي تو
اني يي د نورو له خومخ بيايي ي او دې يې يوازي لولي، آن تر دې چې وينا ه چې د نوبل د جايزې ا ليکل کي رن  ،



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ۍ په سطحه ...د تسليمول پر مهال يي ليکل شوې وينا يوه يهودي کارپوه ليکلې وه  او کله چې د يهودانو پالنونه د ن
  .ته په امريکا کې اړتيا ختمه شي ي شي اوباما بشپ شول بيا کيد

کار ويره دا ده چې اوباما هم د لوثر کين په  ير د امريکا د سپين تعصب  ه چې لوثر کين د ممفس شي  رن  ،
ار کې د يوه  متعصب سپين پوستي په الس ترور شو    . په 
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