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  نړۍ د مک کېن پر نا آرامۍ شکمنه ده
ه : منبع  پا و سن ور وليس:  ليکوال ،)کاناډا( ورن   اريک مار

 
يره باندی ډېره  الره او نړيواله  تي چی کوم ولسمشريزه کانديد به د امريکا پر بهرنۍ ت خه پو مثبته ډېر خلک زما 

ندی    . اغيزه و
ئ  « سناتور جان مک کېن ويلی چی نيت لری د روسيې سره ،  چی  ورځ په ورځ يو ډارونکی قدرت کېدونکی د

کر  که سخت دري نيولی چی غواړی د هغه زياتېدونکی طاقت محدود . سی » کر په  ده د چين په وړاندی هم 
ل بيا د امري. کړی  ی هو ، ماسکو او بيجن ته يو  ه راغلی ويل کي منانو په ليست کی    . کا د د

  
ني ختي لپاره د خپلی پاليسۍ مشر کړ ان يې نور ډېر نوي ئ مک کېن سناتور جوزف اليبر مېن د من ، او پر 

ول کړي دي  سناتور مک کېن لوړه کړې چی د ايران ، لبنانی حزب اهللا ، فلسطينی . محافظه کاره سالکاران را
ی چی دحماس ، القاعده  ي ولو هغو ډلو سره به جن رو ، طالبانو ، پاکستانی طالبانو او نورو  « يې اسالمی ئ او مل

ان    . بولی » تروريس
وندونو ، خصوصأ  ًی السو  ه د اسراييلو د  ين مالتړ کوی چی د فلسطينيانو » ليکود « مک کېن او اليبرمېن په 

مکو ورکړه په کلکه ردو ت سره د سولی له الری د  ی تراډی استعماری نيوني ته پاي ی او غواړی چی د لويدي
  .ورکړی 

   
ی ، نو د عربو  اسراييلو کوم سوله ييز تړون به سره لدې چی نيمايی اسراييليان او اکثريت -که يې مک کېن و

ته نه سی  ه کوی ، هي را من خه نن   . امريکايی يهودان د دغسی يو تړون 
نی ختي کی د سولی  مبر . نشتوالی د نور تشدد او امريکا ته د نورو سرخوږيو معنا لری په من هغو کسانو چی د سپ

ن په ودانيو کی الوتکي ووهلې ، ويلي وو چی دا فلسطين و چی دوی يې دې کار ته  پر يوولسمه د نيويارک او واشن
ت يا نور بدتر کېدو ته منتظر اوسو چی لويدي. ولمسول  ه پاي بولی خو اسالمی » تروريزم «  يې که به نو د هغه 

  .بولی » د ظلم په وړاندی مقاومت « نړۍ يې بيا 
   

   –تسليم سوی عراق 
ار کوی چی د ين ن کوم مطيع رژيم ئ سناتور مک کېن پر دې  و چی هلته د واشن خه و نه وزی  به د عراق 

ومره موده هم په و .  بر کی ونيسی اطمينانی سوی نه وی او مهمه نه ده که دغسی کار هر  ايی  دغسی کار 
ی . لسيزی په بر کی و هم نيسی  يان هم ورلي  کال لپاره ٢٠٠٩د . ده قسم کړی چی افغانستان ته به نور ډېر پو

ت  ی ل کل سوی د٢۵٠جن   .ئ  بليونه ډالره ا
   

ه غواړی ، نو بيا دا يوازی هغه انتخابونکي افراطيان ن تيا هم دا هر  وند افراطی که مک کېن په ر ه دي چی د 
که پر روسيې ، چين او اسالمی نړۍ باندی نه سی ور ئ عيسوی هسته راپاروی ، بلکی د بايد وپوهول سی چی 

ړې د چين او جاپان په پورونو تمويلوی    . وپ کوالی چی امريکا مفلسه او ډيوالی ده او آن دا چی خپلی ج
يو فرانسوي لوړ .  مرستياله سارا پېلن ډېر نا آرامه او شکمن بولی اروپايی او آسيايی حکومتونه مک کېن او د هغه

ايی تر هغه هم بد تر وی « چاري مامور  را ته وويل چی    » . هماغه بوش دی ، او 
  

يان لس زره پو ی او پر پاکستان هم د حملې بلخوا ، سناتور بارک اوباما لوړه کړې چی افغانستان ته به نور پن  لي
ايه زړه ورتيا ده . ورکوی ئ خبر دار لو . خو دا دواړی مفکورې بې  يانو په ور لې ړه د زياتو پو د افغانستان ج

ايی دغه . سره نه بلکی صرف د سوله ييزه خبرو اترو پذريعه حل کېدای سی  پر پاکستان هم زياتی امريکايی حملې 
ه ييز او مفلس هېو وونکی ته اړتيا لری . اد تجزيه کړی و   . اوباما د جنوبی آسيا په هکله يو کورني 

  
ني ختي په اړه ، د انتخاباتی مبارزې تودوخي اخيستی د ه يې د امريکايی اسراييل ئ اوباما د بې ثباته من ن او بېله 
وندونو په  ًی السو  الری منلی دي چی د اسراييلو د  لی توندی ت ی پلوه تبليغ ه ږغي مکو د هر ډول . نن هغوی د 

  . سوله ييزه ورکړي سره کلک مخالفت کوی 
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ي سو او هم يې اروپا ډېره خپه کړه  وله اسالمی نړۍ کی مالتړ را  خه په  نی ختي په هکله د اوباما د دري  د من
لی کوی  يانو د خو د اوباما لخوا د عرا. چی په فلسطين کی د يو سوله ييز تړون لپاره هلی  خه د امريکايی پو ق 

وله نړۍ کی د تاوده هرکلی سره مخامخ سوه  تنه  په  کی ايستنی غو   . چ
  

ه چی ما په تېر اپريل کی  ن که نړۍ د راروانی اوونۍ په امريکايی انتخاباتو کی رايی ورکړی ، نو اوباما به يې لکه 
ی  خه ويلی هم  وو ، په بشپړ اکثريت سره و ک په بهر کی د بوش تر تاريکو کلونو وروسته د خل. د پاريس 

ه مبهمی دي  ه نا  الری  ه هم د ده بهرنۍ ت   .امريکا لپاره اوباما ته هيله من دي ، که 
  

ولنيزه احساس ، او حيثيت د بوش . اوباما د امريکا يو مثبت تصور وړاندی کوی  د ده پوهی ، فصاحت او بالغت ، 
ای نيولی داو چينی په مقابل کی چی نړۍ  خو هي امريکايی ته هم تر اوسه دا نه ده . ئ ترې بې زاره سوه ، خپل 

و بندی وان سوی د واکمنو  ړو خورا  ان ن د  ومره د واشن   .ئ معلومه چی اوباما مخکی ال 
   

الرو سره سره ، د امريکا د يوې نرمی بهرن ړو ت نی ختي او افغانستان اړونده خپلو نيم الری د اوباما د من ۍ ت
ی طاقت تکيه نه کوی  د ده انتخاب به نړۍ ته . راستنېدو بلنه ورکړې داسی چی هغه به خپلو هدفونو ته يوازی پر پو

تيا هم ژوندي دي  ًيی چی د امريکا د برابر والي او معادل فرصت اصول په ر وله نړۍ کی ئ د اوباما بر. و به په 
و هغه تاريخی زيان بيرته مرمت کړی چی د د امريکا دري اوچت کړی او د نړۍ په ه ر کونج کی به د امريکايی 

  .بوش ادارې ور اړولی و 
   

ی نو يوه مفلسه امريکا او نړيواله مالی بېره به په غاړه کی ور لوېدلې وی  وک يې هم و   . هو ، که هر 
ولو غوره سړی ترې را ووزي    . هيله ده چی تر 

  
  پای

 


