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 ۲۰۱۶/۱۱/۱۳                                                                   والیسلطان جان کل ریانجن

 

؟یوړوا یژبه په مفاهم ګړید ج یچ یش یبه و کوال رمپټ ایآ  

 

مخکی له دی چی د دی پوښتنی د ځواب میندنی په هکله څه و ویل شی، دا پو ښتنه پیداکیږی چی ښاغلی ډونالډ 
 ټرمپ څنګه بری ته ورسیده؟

و د نړۍ په ټولو رسنیوکی په دی د سیاسي چارو شنونکی او تحلیلګران په دی برخه کی ډول ډول نظریات لری ا 
« ویره»هکله  راز راز ویناوی کیږی. خو کوم څه چی زه یی د ټرمپ د بریالیتوب د ستر المل په توګه وینم هغه 

ای د امریکا خلکو! و پوهیږی ، » ده. دونالډ ټرمپ د لومړی ورځی انتخاباتی مبارزه په دی الفاظو پیل کړه چی: 
او د خپل وطن اختیار له السه ور نکړی او دی وطن ته د خالصو دروازو نه را  که تاسو غواړی چی خپل وطن

تیر شوی او نور راتیریدونکی پردی مهاجر درنه هرڅه خپل نه کړی، نو تغیر راولی. زه ددی تغیر را وستلو ته 
« ړی و اوسی.تیاریم خو په دی شرط چی تاسو راسره تر بری پوری ملګرتیا وکړی او له هغی وروسته می هم مالت

د انتخاباتی مبارزی د پاره داهسی نوی پیالمه وه چی تر دی مخکی نه وه لیدل شوی. ټرمپ د امریکا خلک له دی 
نه و ویرول چی دوی به د دی پالیسیو په دوام سره په خپل کور کی میلمانه شی او د دوی کورته راغلی میلمانه به د 

ور رئیس بارک اوباما چی د یوه مهاجر تورپوټکی امریکایی په کور کور واکداران شی. هغه د امریکا برحال جمه
کی زیږیدلی و، د انتخاباتی کمپاین په وخت کی د پوښتنی الندی راوست او ادعای وکړه چی هغه په امریکا کی نه 

ر دی زیږیدلی، او د امریکا د قانون له مخی څوک چی له دی هیواد نه بیرون زیږیدلی وی هغه د امریکا جمهو
رئیس نه شی کیدلی، خلکو سره د تشویش پیدا کیدو وروسته یی بخښنه و غوښته چی د هغه دا ادعا سمه نه وه خو 
په حقیقت کی هغه د خلکو په ذهنونو کی دی ټکی ته ځای ورکړی و چی مهاجر که نن وی که سبا د دی وطن 

بلی ته الپسی پیاوړی کیږی. ټرمپ په ښکاره واکداران کیږی او د دوی نه د هیواد د اخستلو د پاره دیوی ورځی نه 
خلکو ته و ویل چی که د امریکا خلک ده ته رایه ورکړی او دی جمهور رئیس شی د مکسیکو د هیواد سره به په 
ټول اوږده سرحد کی دیوال جوړ کړی او له دی الری څخه به امریکا ته د غیر قانونی را تیریدنو مخنیوی وکړی او 

دی هیواد ته د مخدره موادو د راتلومخه ونیسی. د دی تر څنګ ټرمپ امریکایانو ته خبر داری  هم به په دی توګه،
ورکړ چی په دی هیواد کی وروستۍ تروریستی حملی د ی هیواد ته د راغلو افراطی مسلمانانو کار دی او که دی 

وجودی پالیسۍ ته بدلون ورکړی. جمهور ررئیس شی نو امریکا ته به د مسلمانانو په راتللو له سره غور وکړی او م
لنډه داچی هغه په ټول قوت سره په ډیرو څرګندو او غیر دیپلوماتیکو الفاظو سره د عوامو په ژبه د امریکا عوام 
خلک د خپلی راتلونکی ناتوانۍ نه و ویرول او هغه یی په ډیری زیرکۍ سره د ځان په ګټه د رایی ورکونی په 

څول. مونږ په دی پوهیږو چی په امریکا کی د داسی خلکو شمیره چی مهاجروته پروسه کی برخی اخستنی ته و ه
په ښه سترګه نه ګوری له هغو کسانو نه څو چنده زیاته ده چی مهاجرو سره تعصب نه لری او ټرمپ له داسی خلکو 

 څخه د ځان په ګټه ډیره ښه استفاده وکړه.
یکا په روان سیاست ډیری نیوکی وکړی او د امریکا برسیره پردی په خارجی برخه کی هم ښاغلی ټرمپ د امر

خلک یی داسی و پوهول چی د اوباما د اداری خارجی سیاست یو نا کام او د امریکا د ګټو په خالف سیاست دی، 
باید چی تغیر شی. هغه په مجموع کی خلکو ته دا امید واری ورکړله چی که  دی بریالی توب تر السه کړی د ټولی 

 د جنګ کولو پر ځای د مفاهمی او معاملی له میتودونو نه چی دی ډیر ښه ورباندی پوهیږی کار واخلی. دنیا سره به
له دی برسیره ټرمپ د خپلی حریفی هیلری کلینټن له ضعیفو نقطو ، سیاسی تیروتنو او ځینو جعلکاریو نه هم په ډیر 

ی )آزموده را آزمودن خطاست( د کلینټن به مهارت سره پرده پورته کړه او د امریکا خلک یی په دی قانع کړل چ
بری سره د امریکا په موجود حالت کی د هیڅ ډول بدلون انتظار نه شی کیدای نو ښه به داوی چی د دی نوی څیری 
یعنی ټرمپ ملګرتیا وکاندی. د انتخاباتی کمپاین په جریان کی ولیدل شول چی د ټرمپ له عامیانه موقف څخه د 

وند چی ښاغلی ټرمپ یی د جمهوری ریاست د څوکی د نیولو د پاره کاندید و، ډیرو مقتدرو جمهوری خواهانو د ګ
او پخو سیاستوالو هم مخ و ګرځاوه او په ښکاره سره یی و ویل چی د ټرمپ مالتړ نه کوی. تردی موقف نیولو نه 
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لومه شوه چی د ټرمپ ټیم وروسته داسی فکر کیده چی اوس نو د ټرمپ د بریالیتوب هیڅ چانس نشته، ولی داسی مع
دی ټولو اختالفونو ته د غیږی ورکولو تیاری درلود او په ډیر بی پروایی سره یی خپل کمپاین پر مخ یوړلو. داسی 
اټکل کیدلی شی چی د جمهوری خواهان د ګوند د پخو او مقتدرو سیاستوالو مخ ګرځونی د ټرمپ د بری سره ال 

ی کبله چی د مستقل موقف لرونکی دی او په خپله الره کی د هیچا د مخالفت نوره مرسته هم وکړه او ټرمپ یی له د
پروا نه کوی نور هم د امریکا عوامو او حتی دموکراتانو ته هم ورنژدی کړ. په هر صورت د نومبر په اتمه نیټه 

اتی ورکړه او انتخابات تر سره شول او ښاغلی ډونالډ ټرمپ په غوڅ اکثریت سره خپلی حریفی هیلری کلینټن ته م
 تم جمهور رئیس په توګه انتخاب شو.   ۴۵امریکا د متحده ایاالتو د 

اوس دا پوښتنه را پورته کیږی چی ایا ښاغلی ټرمپ به د یوه سوداګر جمهور رئیس په توګه په دی بری ومومی 
همواری کړلی  چی هغه نړیوالی مسئلی چی امریکا پکی ورګډه ده د جګړه ایز سیاست پرځای د مفاهمی له الری

شی او کنه؟ که څه هم تر اوسه به الد وخته وی چی په دی هکله مطلق نظر وړاندی شی خو که په رښتیا هم ټرمپ 
په دی باور وی چی د جنګ له الری نه قومونه ورکیدلی شی او نه کومه سیاسی معضله حل کیدلی شی، جنګ نه 

ری ټولنو د پر مختګ د پاره الره پرانستلی شی او نه د زوراور ته ګټه لری او نه هم کمزوری ته، جنګ نه د بش
نړیوالو تر منځ انسانی اړیکو ته پیاوړتیا  ورکولی شی، او بالخره  جنګ د انسانی ټولنی په ټول تاریخ کی تر ټولو 

سی ناوړه، بدرنګه او ناپاکه کلمه او عمل دی چی تر اوسه تجربه شویدی. نو بیا د دی احتمال شته چی همدا د سیا
ً پوه انسان ښاغلی ټرمپ به تر ډیره حده د  ً بی خبر مګر د ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اهمیت نسبتا پوهی نه نسبتا
نوری نړۍ سره د مفاهمی د ژبی په پیدا کیدلو کی بریالی شی، او نړیوال به یو وار بیا هم د همداسی حیرانتیا سره 

ره مخ کړل. هغه دیوی ستری سیاسی پارټی کاندید و خو د همدی مخ کړی لکه څنګه چی یی په ټول ټاکنو کی ورس
پارټۍ د مخکښانو سپورټ یی د السه ورکړ او بیا هم بری ته ورسیده. د دی خبری معنی داده چی هغه به بیا هم  نه 

غوره  یواځی د ننه په امریکا کی بلکی د نړۍ په سطحه به  د نړیوالو معضلو د حل د پاره د سوله ایزی پالیسۍ په
کیدلو کی له ګواښونو او تهدیدونو سره مخامخ شی، خو که د یوه موفق سوداګر، تجار او معامله ګرسیاست مدار  په 
توګه د امریکا د ګټو او د نړیوالو د ګټو د تامین د پاره د انسانی سیاست په غوره کیدو باندی خپل باور د السه ور 

انۍ سره د هر ډول تشدد او تشنج مخنیوی و کړی، او په نړۍ کی نکړی، د دی امکانات ډیر پراخه دی چی په اس
هغو ستونزو ته د حل الری چاری و مومی چی همدی هیواد امریکا او د هغو مغرورو نړیوالو انډیواالنو را پیدا 

سلنه خلک سوله او د هری ستونزی حل د مفاهمی له  ۹۹،۹۹کړیدی. که نوموړی په دی ایمان ولری چی د دنیا 
غواړی او که دئ په دی الره کی مښکښ شی نو همدا ساده انسان به د ټولی دنیا د پاره یو تل پاتی قهر مان و  الری

ګرځی، د نړۍ سوله غوښتونکی او سوله خوښه ونکی به یی مالتړی او ملګری وی. او که چیری دا ښاغلی هم د 
به نوم درج وی که ښه وی او بد پروایی نشته  نورو تیرو په شان د دی د پاره راغلی وی چی د امریکا په تاریخ کی

نو نړیوال او خصوصآ د نړی خوار ولسونه بی له دی هم د غرونو غرونو کړاونو سره مخ دی او په ټول عمر یی د 
اکړاونه ګاللی د ښاغلی ټرمپ دوره به هم پکی تیره شی او ال به په دنیا کی د مرګ ژوبلو ، بربادیو او خرابیو 

م لوړه شی او لکه څومر چی د نوری دنیا خلک د استبداد د قهر په اور کی سوځی او دردیږی ، د  اندازه نوره ه
امریکا خلک به هم ورنه په امان کی نه وی او دوی به هم په ارامه خوب ته پری نه ښودل شی. خو مونږ د ښاغلی 

ک فال ګڼو او امید لرو چی دا معجزی ټرمپ دا ډراماتیک بری هم د امریکا د پاره او هم د نوری نړۍ د پاره یو نی
 ته ورته جریان د ټولی انسانۍ نړی په ګټه دوام ومومی او انسان په یقین سره د ځمکی خلیفه شی. پای
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