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 څوک، ټرمپ که کلنټن؟
 

په داسې حال کې د امریکا متحده ایاالتو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي؛ د ولسمشرۍ دواړه 
نوماندان په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې بوخت دي. د دیموکرات ګوند نومانده هیلري کلنټن او د جمهوري غوښتونکو 

و بوخت دي. دواړه یو د بل پر سیاستونو او تګالرو نیوکې کوي ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ خپلو ځانونو ته په رایه ټول
او هر یو یې په دې هڅه کې دی چې څنګه د خلکو مالتړ ترالسه کړي. تیره ورځ هیلري کلنټن د شمالي کاریلونا په 

 دېایالت کې خپلو پلویانو ته وویل چې سیال یې ډونالډ ټرمپ " په هر ځای کې لومړی د خپل ځان غم خوري او د 
پروا نلري چې څوک خفه کیږي. " همداراز میرمن کلنټن وویل چې ټرمپ میرمنو او اقلیتونو ته توهین کوي او دا 

 .چې هغه ډیر خطرناک دی
په همدې حال کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ خپلو پلویانو ته ویلي دي که چیرته هیلري کلنټن 

کلنټن د بنسټ په خاطر به استیضاح شي. ټرمپ وایي چې د میرمن کلنټن خاوند او پخوانی  ټاکنې وګټي، د ایمیلونو او د
کال کې پدې خاطر استیضاح شوی و چې دروغ یې ویلي و. په ورته مهال د  1998جمهور رئیس بل کلټن هم په 

و له ره د خپلو اړیکډیموکراټ ګوند نوماندط هېلري کلېنټن بیا پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له مسکو س
څرنګوالي پرده پورته کړي. د مېرمن کلېنټن پر وینا، ولسمشر والدیمیر پوتین غواړي ټرمپ په ټاکنو کې بریالی کړي 
او زیاته یې کړه چې کرېملېن له ټرمپ سره د مرستې لپاره پر امریکایي اهدافو د انټرنټي حملو امر ځکه ورکړی چې 

 .رمپ کرېملېن پلوې پالېسۍ او یا پوتین ته له نېږدې کړیو سره سترې تجارتي معاملې ويعلت یې د دې په وینا ښایي د ټ
که څه هم دواړو نوماندانو د افغانستان په اړوند خپل سیاست نه دی روښانه کړی خو له شخصیتونو او پخوانیو سابقو 

 دار کیدلی شي؟یې ښکاري چې څوک د افغانستان او په ټوله کې د سیمي او نړۍ لپاره ښه سیاستم
د افغانستان لپاره د امریکا سیاست او د ولسمشر په توګه د ښه شخصیت ټاکنه ځکه ضرور ده چې امریکا هغه هیواد 
دی چې افغانستان ورسره ستراتیژیک امنیتي تړون السلیک کړی دی، د امریکا لپاره افغانستان ځکه مهم دی چې 

افغانستان لپاره هم امریکا ځکه مهمه ده چې  جګړو کې ښکیل دي، او د امنیتي ځواکونه یې عمالً په افغانستان کې په
د مرستندویه هیوادونو په سر کې ځای لري. اوس چې په دې پوه شو چې د افغانستان لپاره امریکا؛ او د امریکا لپاره 

ه غوره ولسمشر په توګ افغانستان مهم دي نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې د افغانستان او سیمې لپاره به څوک د امریکا د
 وي؛ ډونالډ ټرمپ او که هیلري کلنټن؟

 

 :دلته د میرمن کلنټن او ډونالډ ټرمپ پرتله کوو
 

ــ د دیموکرات ګوند نومانده هیلري کلنټن یو متعادل او انعطاف مننونکی شخصیت لري خو د جمهوري غوښتونکو ۱
 ،ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ یو احساساتي شخص دی

 ،نټن د نړۍ د مسلمانانو پر وړاندې سخت دریځ نلري خو ښاغلی ټرمپ یو سخت دریځه متعصب انسان دیــ میرمن کل۲
 ،ــ آغلې کلنټن په امریکا کې د کډوالو اړوند نرم دریځ لري خو ښاغلی ټرمپ د کډوالو په ځانګړې توګه د مسلمانانو خالف دی۳

 ،د ښاغلي ټرمپ تګالره په احساساتو او عواطفو باندې ــ د میرمن کلنټن سیاسي تګالره په عقالنیت والړه ده خو۴
 ،ــ کلنټن د امریکا په سیاست ښه پوهیږي خو ډونالډ ټرمپ دا تجربه نه لري۵
 ،ــ میرمن کلنټن په سیاست او ډیموکراسۍ پوره پوهیږي خو ډونالډ ټرمپ یوازې یو سوداګر پاتې شوی دی۶
 .،ه لري او یو عیاش شخص پاتې شوی دښه مخینه لري خو ټرمپ بده سابق ــ میرمن کلنټن په امریکا او نړیوال سیاست کې۷

 ،ــ آغلې کلنټن یو روښانه کورنی او بهرنی سیاست لري خو ډونالډ ټرمپ په سیاست نه پوهیږي۸
 ،ــ کلنټن د مذهبونو تر منځ توپیر نه کوي خو ټرمپ د مسلمانانو کلک مخالف دی۹

امریکا او نړۍ لپاره په اوسنیو جګړه ایزو شرایطو کې د هیوادونو تر منځ  ــ میرمن کلنټن نرم سیاست لري او د۱۰
او د هیوادونو دننه جګړې روانې دي؛ ښه ده ځکه راډیکال سیاست نه لري او تر ډیره محافظه کاره ښکاري خو 
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شخصیت  نکیامریکا او نړۍ لپاره ګواښوونکی راډیکال سیاست لري.ټرمپ د احساساتو او عواطفو ښکار کیدو ټرمپ د
دی چې د ټاکنیزو مبارزو په خاطر یې له روسیې سره اړیکې ښې کړي دي. که ټرمپ ولسمشر شي نو په امریکا کې 
به داخلي مخالفتونه ډیر شي، له روسیې سره به امریکا ښکر په ښکر شي او د امریکا او روسیې تر منځ جنجال به 

 .دریم نړیوال جنګ ته الر پرانیزي
 

 پای
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