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 مینځني ختیځ لپاره زیات مکتبونه او لږ ټانکونه د
 

نیویارک ټایمز کي لیکي د  په ۲۲امریکا مشهور سیاسي مبصر او نامتو لیکوال، تامس فریډمن، د جنوري پر  د
عسکر راباسي، او په افغانستان کي به یې له سوریې څخه به امریکایي  چېیس ټرمپ دا ناڅاپه اعالن ئر جمهور

یا په مینځني خیتځ کي د امریکا د آ چېپوښتنه دا ده  یوهشمېر راکم کړي، زیات سوالونه راپورته کړي دي. 
 زه ئې هم له ځان سره مطرح کوم. چېعسکرو ساتل حیاتي دي؟ دا هغه سوال دئ 

د عرب پسرلي  چېیوازنی ملک دئ  تونسوویل سي. واب لپاره باید اول د تونس په باب څه ځدې پوښتني د  د
د یوې دیکتاتورۍ له راړنګولو راوروسته، اوس یوه نسبي دیموکراسي ټینګه سوې ده.  هلتهڅخه سالم راووت. 

مقابل کي، موږ په افغانستان کي د دیموکراسۍ  پهموږ هلته یو عسکر هم نه دئ استولی.  چېهغه هیواد دئ  تونس
څه هم د تونس ډیموکراسي لړزانه ده، اما ثبات او د قانون  کهډالره مصرفوو.  ملیارډه ۴۵د کاله د ټینګلولو لپاره 

  چیري موږ تونس ته د افغانستان د یوې هفتې مصرف ولېږو، تونس به ال باثباته سي. کهحاکمیت پکي سته. 
 چېد دې سوال جواب دا دئ دیموکراسي او ثبات ته ورسېږي؟  چېولي تونس پدې وتواندی  ېچسوال دا دئ  اوس

عوض کي ئې معارفو ته زیاته توجه کړې  پهد تونس موسس او پالر، حبیب بورقبیه، یو کوچینی پوځ ساتلی وو. 
 اوټولني، لکه اتحادیې، ئې نسبتا قوي ساتلې وې.  مدنيښځو تعلیم او تربیې ته ئې خاصه توجه کوله.  دوه. 

تیل ئې لرل، او  چېتونس بل امتیاز دا وو  دباه کولو باندي نه ضایع کوله. یلو پر تئباالخره، خپله انرژي یې د اسرا
 ر تعلیم او تربیې باندي مصرفولې.ښاغلي حبیب بورقیبه همدا پیسې د خپلو خلګو پ

د یوه دیموکراتیک انقالب د هضم ظرفیت یې  چېد تونس فرهنګي او اجتماعي بنسټ دونه قوي وو  چېدا  لنډه
افغانستان او  پهسیاسي او فرهنګي بدلون ګران وي او زیات وخت ته ضرورت لري.  چېا دئ د واقعیت  الره.

د فرهنګ نصوار  ستراتیژي»یوه سیاسي مبصر په قول: دپه عجله کارونه مخته بوزو.  چېعراق کي موږ غوښتل 
موکراسۍ لپاره زموږ هلي ځلي دی د - فساداو عراقیانو(  افغانانود هغوی ) او -زموږ خپله بې کفایتي  البته« هم نده.

  د سهار له ناشتا سره نوش جان کړې.
ټرمپ له افغانستانه د امریکایي عسکرو په راایستلو کي  یسئر جمهورووایم:  چېواقعیتونه ما دېته اړ باسي  پورتني

پاکستان سره  د طالبانو او چېاوس د دې وخت رارسېدلی دئ  اوهلته القاعده ماته کړه،  موږپر سمه الر روان دئ. 
زموږ سره ئې کار کړی  چېزیاتره هغه افغانان،  اود خپلو عسکرو پر راایستلو باندي یوې موافقې ته ورسېږو. 

  دئ، له ځان سره کونجوغه راوباسو.
دالرو څخه فقط دوه میلیارډه ډالره په سیمه کي پر هغو فرهنګي کارونو  میلیارډو ۴۵زه به د افغانستان له  باالخره،

به په قاهره، بېروت، عراق، او افغانستان کي د امریکن  زهتونس ئې ممتاز او ځانګړی کړی دئ.  چېدي ولګوم بان
به د  زهبه پدې پوهنتونونو کي د سیمي ځوانانو ته سکالرشیپونه زیات کړم.  زهپوهنتونونو سره مرستي وکړم. 

 سکالرشیپونه ۵۰۰۰به ایرانیانو ته  زهراخه کړم. سیمي د ښځو لپاره په امریکا کي د عالي تحصیالتو لپاره زمینه پ
باالخره باقي پاته  اوبه تونس ته یو میلیارډه ډالره بې نرخه او ګټي قرضه ورکړم.  زهامریکا ته راسي.  چېورکړم 

  ډالره به په امریکا کي پر زیربنایي کارونو باندي ولګوم. میلیارډه ۴۳
د نظامي قوې  البته،قه توګه پر نظامي طاقت باندي تکیه کړې ده. سپټمبر له یولسمي راهیسي، موږ په مطل د

استعمال ته څه ضرورت وو، او په آینده کي به هم څه اړتیا ورته وي، خو په مجموع کي دا طاقت ناکامه سوی 
په تونس  چېعربو او ایرانیانو ته هغه قوت او امکانات ورکړو، کوم  چېلهذا اوس د دې وخت رارسېدلی  نودئ. 

تونس په بدلون کي حتی یوه امریکایي عسکر هم  دکي یې د ذاتي او دورني بدلون لپاره زمینه برابره کړې وه. 
  برخه نه وه اخیستې.

دا  بلدا به ډېر وخت وغواړي، خو د اجتماعي انکشاف او توسعې لپاره قاچاقي او ګریزي لنډي الري نسته.  البته،
  ارت وازمویلې، هغه ټولي ناکامي سوې، او ګړنګونه ته رسېدلي دي.زموږ د دفاع وز چېهغه الري چاري  چې
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