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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م١١/١١/٢٠٠٨ ،  امريكا                       محقق آزاد، داآتر رحمت ربی زيرآيار
   
 
 

  در بارۀ افغانستانهاوبام
     

 فيلم سازی ۀ جايزۀامريكائی ميهن پرست و صلحدوست مايكل مور يك نويسنده، مفسر سياسی آزاد، فعال سياسی، برند

يك روز بعد از .   هفته وار امريكائی از او نامبردۀ تايم يك مجل ه آ  در جهان٢٠٠۵ فرد با نفوذ سال ١٠٠و يكی از 

  :مايكل مور می نويسد) ٢٠٠٨ نوامبر ۴( جمهوری در روز سه شنبه تساانتخابات ري
 

 خالف توقع ۀدر يك آشوری آه بر مبنای آشتار دسته جمعی بنا گرديده و بعدًا بر پشت غالمان اعمار شد، يك لحظ

، يك فرد خوب و  يك فرد سياه گفت آه او در واشنگتن تغيير خواهد آورد هبارك اوبام:   سادگی آنبود، تكان دهنده در

نژاد پرستان در سر تا سر مبارزات انتخاباتی و در غرفه های رای دهی .  و اآثريت در آشور اين مفكوره را پذيرفتند

  .حضور داشتند
 

افغانستان نه خود را وفق داده  و نه به صدای  عيت های جنگ دربدبختانه، تا اآنون رهبری سياسی در امريكا با واق

جان مكين ، اترآومي جمهوريخواه و د،در جريان مبارزات انتخاباتی هر دو آانديد.  صلح و حل سياسی لبيك گفته اند

.   حرف زدنددر افغانستان" پيروزی"هر دو آانديد از .    جنگ در افغانستان اصرار ورزيدندۀبه توسعه و بارك اوبام

  ۀتلقی نگردند، هر دو  در خط مش خود نسبت به افغانستان آلم" ضعيف"از ترس اينكه در مسايل امنيت ملی 

    .را به زبان نياوردند" صلح"
 

 امريكا گرديد، مايكل مور ميخواهد ۀ انتخابات را برد و رئيس جمهور انتخابی اياالت متحدهحاال آه بارك حسين اوبام

  :به مايكل مور گوش فرا دهيد.  آه او را بياد يك چيزی مهم بياورد آه مردم امريكا از آن خسته و بيزار اند
  

در تاريخ ما هيچگاه آنهم در زمان جنگ يک کانديد متعهد با . شب گذشته پديدۀ مهم و جديد ديگری بوقوع پيوست

در صورتيکه رئيس جمهور منتخب او بامه تو سعۀ . ياست جمهوری انتخاب نگرديده بودافکار ضد جنگ به مقام ر

ً  رقبای  جنگ در افغانستان را در نظر دارد، بايد فراموش نکند که خودش در مخالفت با همين موضوع اوال

ً  قهرمان بزرگ جنگی، جان مک کين، را در انتخا بات نهائی به ديموکرات خود را در انتخابات مقدماتی و بعدا

مردم امريکا از جنگ خسته و . شکست مواجه ساخت و نشود اعتقادی را که ما به او درين راستا داريم از بين ببرد

  .)٢٠٠٨ نوامبر ۴(. بيزاراند و صدای شان ديروز آشکارا مبين اميال شان است

  

  پايان
  
  
 


