
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٤تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئه ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٦/ ١٧/١١                                                                                ربی ځـيـرکيار، کليفورنيا ډاکتر رحمت
  

  که کم بــره فاشيزمياسـي زلـزلهپه امريکا کې سـ

zirakyar١٢٣٤@yahoo.com 

 

په ډٻـران » د فرھنګونو د ټکـر« ل ھـنټـينګټن ټـرمپ يوغټ مچ دی چې د امريکايي سياسي مفکر ساموي. ډانلـډ ج
د بشپـړې ھـيوادسازۍ په ھـيله، د امريکې ولس د ؟ !ويني کې بنګيـږي اوکله ناکله ښايي د ګورباچيف د کوپـړۍ خوبونه 

د . دغـه مبارزه به د دغه ھـدف لپاره ادامه ولري. خپل تاريخ په اوږدو کې د کلکو مشک�تو سره مخـامخ شوی و
 او د خپلو واکمنانو د ساتنـې لپاره تل چمتو وي  د ژوند د چاپـيـريال  ريکي ولس بايد د پرمختـګ، مساواتو، سولې، اوام  

 !!په وړاندې ودرٻـږي چې په نورو ھـيوادونو کې پـسرلـي رانه ولـي
ونه وړاندې د شپاړس کال!  آتمې نيټې د ملي انتخاباتو نتيجې خلک يو ځل بيا حيران کړل  د نومبر د٢٠١۶د   

 رايو سياسي ۵٠٠َ په تقريبا   آل ګور  په نومبر کې د ولسمشرۍ لپاره د دموکرات ګوند نوماند مرستيال ولسمشر ٢٠٠٠
   يې په فلوريډا اکثريت) ِاليکتورال کاليج(د غوره کوونکې ډلې  ګټلی و، خو   ھغه د خلکو د رايو اکثريت. ميدان وبايله

 غوره کوونکي ډلې د غـړوشميرھـرلس کالونه د امريکې د نفوس له مخې ټاکل   د. و وبايله راي  ۵٠٠ايالت کې په تقريبا 
د سپينو د تـفـوق وسيله « چې په تاريخي لحاظ غـوره کونکې ډله  ليکوال جوزيف شتيرن ليکلي دي» سليټ « د. کيــږي

  .»ده
دغـه مصيبت د . ګڼلې وه» اکۍ فاجعهد ولسو...غوره کوونکی ډله« نيټه، دانالـد ترمپ ۶ په    د نومبر٢٠١٢د 

تقريبا . ٢٠١۶  ،٢٠٠٠  ،١٨٨٨، ١٨٧۶، ١٨٢۴، ١٨٠٠:  تکرار شوی دی امريکې په انتخاباتي تاريخ کې څوځلې
 داسې حال کې چې د کليفورنيا د ايالت   په!  د وخت، د غوره کونکي ډلـې رايو بايلونکي اړخ بري ته ورساوه٪١٢

 دلته وينو چې دغه  ! چنـده دي١٨ چنـده دی، د غوره کونکي ډلې رای يې ۶٩نـفـوس نـفـوس د ويامينګ د ايالت د 
د قانونــپـوه پوھاند سنفورډ .  امريکايانو ته زيات وزن و رکړی دی نسبت ښاري اقليتونو ته ميکانيزم اطرافي سپين نژادو

شته ) سليو سـټيـټـز(په امريکا غ�م ايالتونه).يبلِانـډيفـينـز(»د دفاع وړ نه دی« ليونـسن له نظره، اوسنی انتخاباتي نظام 
 ټامس جفرسن د ويرجينيا د ايالت اوسيدونکی    اع�ميې ليکونکي کې د امريکې د خپلواکۍ د) ۴جو�ی (١٧٧۶په . وو

  د امريکې.  خو د رای حق نلري ملکيت.  خو په حقوقي لحاظ ملکيت وو   مريان انسانان وو،  .واو ھلته يې مريان لرل
د (وګڼل شول  يعنې انسانان » نور«) ٪۶٠(٣/۵کې ورووسته له تودوبحثونو، مــريان ) ١٧٨٧( لومړي اساسي قانون   په

   ). ماده، دوھمه برخه  امريکې د اساسي قانون لومړۍ
 جفرسن ځان د   کې ټامس١٨٠٠  په کال.  امريکي دوھم ولسمشر و او د غ�مۍ په ضـد و جان ادمز د
  ګڼل شوي» نور«٪۶٠=٣/۵   چې(ولسمشر جان ادمز په مقابل کې کانديد کړ او د مريانو په مټ يې ولسمشرۍ لپاره د 

کيدای شي . د امريکې مشران ښايي د خپل ھيـواد له واقعي اکثريت نه وٻـرٻـدل.  ولسمشري و ګټله  له جان ادمـز نه) وو
 .ته پناه وړې وي) َورل کاليجِاليکټ(له دې امله يې د ملت د رای په ځای کوچنۍ غوره کوونکي ډلې 

   تعديل١٣ دسمبر کې د اساسي قانون په١٨۶۵   په امريکا کې د تورپوټکو انسانانو حقوق په کومه سويه وو؟ د
  :تعديل رامنځته شوو١۴ کې   پــه اساسي قانون   په جو�ی کې١٨۶٨د . َرامينځته شو او غ�مي پکې رسما لغـوه شوه

د . دي) اتباع(کې زيــږٻـدلي يا تبعه شوي وي، د تورانوپه ګډون د امريکې ھيوادوا�ن   چې په امريکا ټول اشخاص
 د غ�مۍ د   دې نه منع کړ چې د يو تبعه د نژاد،رنګ او  تعـديل په امريکا کې ھـر حکومت له١۵ د اساسي قانون ١٨٧٠

   دغو درې تعديلونو دومره والو سرهد تور پوټکوھيواد.  ھغه د رای ورکولو مخنيوی وکړي  پخوانيو شرايطو له مخې د
چې ورسره »د انتخاباتو د حقوقـو قانون«) د ولسمشر ليندن جانسن په مھال( په اګيست کې ١٩۶۵مرسته ونکړه لکه د 

 ايالتي او محلي سويه يې ديته �ر پرانيستله چې افريقايي  دغه قانون په انتخاباتو کې نـژادي تبعض منع کړ او په:وکړه
 . ورکولو حقوق پلي کړي    سره سم د رای  تعديل١۵ن دې د امريکايا

د امريکې موسس نيکونو انـدٻښنه لرله چې ښايي عادي ولس به د ولسمشر په ټاکنو کې روغ قضاوت و نشي 
د يوې مرموزې، نامعقولې «کړای؟ خو په امريکا کې د تربيوي فـلمونو جوړونکی مايکل مور وايي چې د اتلسمې پيـړۍ 

َاليکتورل کاليج[»غوره کوونکی ډله «   اساس   په»مفکورې  ھيواد   ښايی د امريکې موسس غټان د خپل. رامينځته شو] »ِ
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خو مريان . شته وو) سليو سټيټـز(» غ�م ايالتونه«په امريکا کې . اکثريت نه ويـريدل) رای ورکوونکي (له واقعي 
انسان ګڼل ) دري پر پيـنځه(٣/۵ه اساسي قانون کې غ�م پ. ملکيت د رای ورکولو حق نه �ره. ملکيت وو، نه انسانان

 ھغه   د   .  وي رامينځته کړی) ِاليکتوورال کاليج( له امله غوره کوونکې ډله ښايي مشرانو به د دغه واقعيت. شوی و
غـوره يــعنې کـله چې سياسي ګـــونـدونـه رامينځــته شي، . مھال موسس نيکـونو د سياسي ګـوندونو تصور نشو کولی

د امريکې د اساسي قانون له مخې، ھر . ورکوي چې ګوند په نخښه کړی وي کوونکی ولـس به عـموما ھغه چــا ته رای
په ھر :  د ولسې جرکې د غړو شمير ټاکل کيـږي، په دې ډول  ايالت دوه سيناټوران لري، او د تازه وګړشميـرنې له مخې

 کې په کليفـورنيا ايـالت ٢٠١۶ په    د بيلګې په ډول په. وکي�نو شمير د ولسې جرګې د +سيناټوران ) ٢(ايالت کې دوه
   يعنې.  تنه ۵۵=  غړي   تنه د ولسې جرګې۵٣+  تنه سيناټوران٢: کې د غوره کونکې ډلې شميرپه دې ډول بدلون کـوي

ي ايالت دی ځکه چې د وګړو  قو   ايالتونو کې  په اړه د امريکې په ټولو) ِاليکتورال کالج( کونکې ډلې   کليفورنيا د غـوره
د وګړو د شمير له پلوه دوھم غټ ايالت ټکساس دی چې د غوره کونکې ډلې شمير .  له بل ھر ايالت نه غټ دی شمير يې

د ) اقــليتونو( په راتلونکی کې پـه امريکا کې د لـــږکــيانو   . تنه٣٨= تنه د ولسي جرګې غړي٣۶+ سيناټوران ٢يې 
  . تمامـيدلی شي ھوريــتيانو په زيـان او د دموکــراتانــو په ګټـهشمير زيـاتيـدل، د جم

 )ونه غواړښما نشوای کاپی اخيست�ی، بخ نقشه   انتخاباتيد(
 

ِالـيکتورال (د غوره کوونکې ډلې نيمګړتيا دا ده چې په يو ايالت کې ګټونکې اړخ ټولې غوره کوونکې رای    ِ
ايالتونه په يو څو رايو ) ګڼ شميـره(ګټونکې خـوا شايد يو څو غټ ! ھم نه ګټييوه رای  خو بايـلونکې اړخ . ګټي) ُوټـز

ِالـيکتورال(وګټي، او د دغـو ناڅيزو رايو له �رې په دغو ايالتونو کې ټولې غوره کوونکې  مقابل اړخ . رای خپلې کړي) ِ
ونکو رايـو شمير به يې ډٻـر ټـيټ ايالتونو کې غټ اکثريتونه وګټي، خو د غوره کو) خو کم نفوسه(ښايي په ګـڼ شمير

بـه په ملي سويه عـامه رای وبايلي ، خو سره له ) کانـديـد(د دې موضوع پايله داسې ده چې د ولسمشرۍ يـو نومانـد . وي
د دموکراتانو :  د ولسمشرۍ په مسابقه کې ھمـدغـسـې وشول٢٠٠٠د کال . دغسې بـايـلـنـې به منتخب ولسمـشـر شي

ډبليو بوش نه له نـيـم ميليـون زياتې عامه رای ګټلې وې، خو   له کانديد جورج   آل ګـور د جمھوري ګوند) دکانديـ(نوماند
ِالـيکتورال کالـيج(آل ګـورغـوره کوونکې ډله  !  په مقابل کې٢٧١ د ٢۶۶:  غوره کوونکو رايو وبايـلـله )۵(په پـيـنـځه ) ِ
ِدغه شان د الـيکتورال کالج  نظام په اوږده مھال کې د لــږ نفوسـو ايالـتـونو پـه خلکو کې د سياسي ) ېغوره کوونکې ډل(ِ

نشي کولی چی ) ِاليکتور(د امريکې د اساسي قانون له مخې، يـو غوره کوونکی. بې تـفـاوتۍ احـساس را و�ړولـی شـي
 . له عين ايالت نه د ولسمشرۍ او مرستيال ولسمشرۍ دواړو کانديدانو ته رای ورکړي

 دموکرات ګوند د نړۍ په ګوندونو کې تر ټولو پخوانی ګوند دی چې د امريکې د خپلواکۍ له   ريکا کېپه ام
دا ھغه مھال و چې د امريکې د خپلواکۍ .  کې رامينځته شوی و١٧٩٢ کالونه وروسته په ١۶َنه تقريبا ) ١٧٧۶(اع�ميې 

» ريـپـبـليکـنـز يا جيفرسونيـن ريـپـبـليـکنـز«ې د پـــلويانـو پيل وکـړ چ) َټاميس جيفرسـن( د اع�ميې د ليکونکي 
د ګوند اوسنی نوم .  اريستوکراتيک سياست او تدبيرونو ټينګار وکړي-نـومـــونه استعـمال کړي او له دې �رې پــه ضد

نږدې شل . کالونو کې ومنل شو١٨٣٠په ) ١٨٢٩-١٨٣٧(َد اندرو جيکسن د ولسمشرۍ په مھال ) دموکراتيک پارټي(
. موسسه غوڼډه ګڼل شوې) ريـپبليکن پارټي(َعموما د جمھوري ګوند )  نيټه٢٠د مارچ ١٨۵۴د (الونه وروسته ک

 په جو�ی مياشت کې د مشيګن د ايالت په جيکسن ښار کې ١٨۵۴ د زرګونوھغـو خلکو په واسطه د   جمھوري ګوند
وږدو کې، ټول تور پـوټکي چې کانګرس ته  په ا١٨٧٠-١٩٣۵د . َرسما تنظيم شو چې د غ�مۍ په ضد راو�ړ شوي وو

 تور پوټکو غړو کې يو تن ٣٧ راھيسې د کانګرس په ٢٠٠٢له اکتوبر . انتخاب شوي وو، جمھوري ګوند ته منسوب وو
راھيسـې ) ١٩۶٣تر نومبر ١٩۶١جنوری (د جان ايف کينډې له ولسمشـرۍ . يې جمھوري ګوند ته منسوب دی

  مستحق کم شمـــيره ګوندونه شته– رای ٣٧په امـــريکا کې . وند ته نږ دې شولتـورپوټکي امريکايان دموکرات ګ
 دموکرات او جمھورۍ ګوندونه د ايډيالوجۍ   په امريکا کې دوه موجود!  تريليون ډالره پوروړې ده١٩نن امريکا 

و تشو خبرونو يې  ولس ناکام کړی دی او په خپلو صفتونو ا  موجود نظام. لري) خط مشې(په ځای مبھمې کړن�رې 
 ناکامي رابـرسيره   بـانکي نـظام سقــوط د سياسي او اقـتصادي نظام/ کي د امريکې د مالي٢٠٠٩په . بوخت ساتلی دی

منځني ټـولنيزه پـټه په راټـيـټــيد لـو کې . چغـړبه راووتله» ٪٩٩« د   په وړانـدې» ٪١«کال کې د ٢٠١١/٢٠١٢په . کړه
دوه مسلط ګوندونو نه يواځې د ملت اختيار او انتخاب نری کړی دی، بلکې د ولس فکر يې ھم نری کړی او تنګ . ده

 َد البـرت.  د ولس سياسي فکر، مطبوعات او سياست وا�ن مسموم کړي دي   بر�سي موجود سياسي نظام .کړی دی
موږ خپل مشک�ت د ھغه فکر له �رې نشو حل کولی چې د خلق شوو مشک�تو لپاره مو استعمال «آينشټايـن په وينا، 
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نوره نه » َميم زور ما، ټـوله زما«زړه ! يعنې په ټـپنۍ شوې امريکـا کې نوې فکـري سـويې ته اړتيا ده» .کړی و
 ش چـلـيـدلی شي، نـه په تمـرکـزسياسي، ټولنيـز او اقـتصادي عـدالت په وٻ. چلـيـږيی

 راھيسې د تور ٢٠٠٩، له )ززييز کال٢٠٠٠( انـتخاباتي ھڅه  )شين ګوند(د ولسمشرۍ لپاره د ګريـن پارټي 
دمـوکرات « لومـړي ځل لپاره د   َپـوټکي بارک حسيـن اوباما ولسمشري، د دې سره جوخت د ټي پارټي رامنځته کيدل، د

 نيغـه وينا  َ د تاجـر او ټـلويـژني شخصيت دانالـډ تـرمپ  ، او*چغـه» سـياسي انقـ�ب«بارني سيندرز د » سـوشليست
 د غه ټـول موضوعات د دې - » د کار خلق کولو خورا غټ ولسمشر به وي«کوي او » بـيا قـوي«چې امـريکا به 

ـيـدلی دی او) پديده(ښکارنـده   نننۍ   د امريکې!  بـل څـه غـواړيده چې د امريکې ولس د موجود نظام په وړانـدې راپاڅ
 غـوښتنو اقتصاد د غـټانو د   ګوندونه) دموکرات او جمھوري(سياسي وضعه د څپرځي سره مخامخ ده، ځکه چې دواړه 

زموږ ټولـو په خدمت کې وي، « يو داسې حکومت بايد جوړشي چې ) *( و�ړ دي، نه د ولس اړتياو ته   �س په سينه  ته
يو شخص « بايد د   ټاکنه    دموکرات بارنی سيندرزد ولسمشر-». ورکـوونکـو ثروتمندو کمپنيو لپاره نه يـواځې د اعـانـه

دغه شان، ټاکل شوی !  د انسانانو يوه مجموعه ده، نه د غوره کوونکې ډلې د غـړو  ايالتونه! په بنسټ وشي» يوې رای
د ولسواکۍ لپاره بايد .  ډله ولسواکي پنچر کويغوره کوونکې!  د يـوې ډلګۍ  ولسمشر د ټول ولس استازولي کوي، نـه

غوره کوونکې (ولسمشران د نيغـو رايو له �رې نه ټاکل کيـږي، بلکې د ټاکونکې غـوڼـډ. غوره کوونکې ډله پنچر شي
 ٢٠١٠-٢٠٢٠اوسنی ( د ټـــول ھـيواد د وګړو د شميـر لـــه مخـې بـد ليـږي  له �رې چې شمير يې ھر لس کالــونه) ډلې

پخوا چې ليک لوست ډير کړکيچو و، د راشې درشې . له خوا) ٢٧٠(١+  غړو د نيمايي ۵٣٨د ):  تنه دی۵٣٨شمير يې 
په اړه ) کانديدانو( نوماندانو وسيلې ډيرې کمزوري وې او رای ورکوونکو له خپلې سيمې نه بھر د نورو) کميونيکيشن(

 په رپ کې د ډيرو لرې   اوس خو انسانان د سترګې.  څه اړتيا وه ته به څه نا  ښايي غوره کوونکي ډلې معلومات نـلـرل،
 د يوويشتمې پـيـړۍ د امريکې د غوښتنو   سياسي حل  د اتلسمې پيـړۍ!  ھيوادونو په مھمو موضوعګانو خبريـږي پرتو

 !سره اړخ نه لګـوي
يانې . ي ته سر ټـيټ کړيغوره کوونکې ډله ديته �ر پرانيزي چې د ولس د رايو ګټونکی د ولس د رايو بايلونک

   کې د٢٠١۶ په   جورج ډبليو بوش، او  کې د آل ګور او٢٠٠٠تازه بيلګې يې په کال ( ګټلی اړخ بايلونکي اړخ ومني 
). کليفورنيا، ټکساس، نيويارک( غټ نفـوس ايالتونو ته کوي  کانديدان کلکه پاملرنه).  او ډانالډ ټرمپ دی ھيلري کلينټن

  اصـل»يـو شخـص، يـوې رای« د   په ولسـواکۍ کې   غـوره کوونکې ډله  . کيـږي ه فلوريډا ايالت تهدوھمه درجه پاملرن
که د غوره کوونکې ډلې رای د دواړو کانديدانو لپاره مساوي وي، . دغه سيستم نورو ګونـدونو ته پاټک اچوي. پـنچروي

 سټـيټ  َون( ولسي جرګه کې ھر ايالت يوه رای لريپه. ته رجوع کيـږي) ريـپـريـزنټـټيو ھاوس آف (نو بيا ولسي جرګې
ُون وټ  رای ونه ګټي، ٢۶خو که .  رای وګټي٢۶ګـټـونکی اړخ بايد لږ تر لږه . توپيـرنـلــري چې نفوس څومـره دی). َ

 .بلـه قانوني �ر نـشـته
ـيـږي) مشرانو جرګه(دغه ډول عمليه به د مرستيال ولسمشر لپاره په سيناټ  رستيال ولسمشر به م. کې اجرا ک

 ټاکي چې د رای ورکوونکو د اکثـريت   غوره کوونکې ډله يو ولسمشر.  وي  )َاکټـيـنګ پـريزيـډنټ(عامل ولسمـشر 
 !م�تـړ نــلـري

د :  پکې لـوړه وي  کې دمــوکراسي ځای نــلـري، خو د ملت د بيا راژونـدي کولواو تـفـوق چغــه   فاشــــيزم  په
، د تور پــوټکـي او باما بې کــفايتي »غــښتلې شي/امريکا دې بيا بې نظيـره«ې شعارکې چې اوسنۍ ډانلـډ تــرمپ په د

 کول   يـو داسې قــوي عسکري قـدرت رامنځته تـرمپ.  تاوتريخوالی يوه فلسسفوي ژمنه ده  په فاشيزم کې. غلې شوې ده
يعنې نوره نړۍ به د امريکا له عسکري قــدرت نه . »رو يې ھيڅکـله استعمالــولو ته اړتيا ونـلـ مــوږ به«غـواړي چې 

 ټکی ډٻــرکاروي،  »ضعـيف«تــرمپ د . په ډار کې وي او د امريکې په وړانـدې به د شخصيت له ادعا نه تيـرٻـږي
  نيټې پورې يې د٩ د نومبر د ٢٠١۶ ولسمشر پوھاند بارک حسين اوباما ورته ملي سپکاوی برٻښي او د   تــور پــوټکی
په کانګرس کې يو شمير تــنـفري جنايتونو ) ٢٠١۶نومبر ١۵(دموکرات سيناټور ھيري ريـډ نن .  نه ګڼي  امريکې تبعه

دغه شان ھيري .  لـږکيانو په مقابل کې شوي دي   ډانالډ ترمپ له بري راھيسې د  ته ګوته و نيوله چې د منتخب ولسمشر
 ستـراتجـيسټ په  عـصب سـټيـو بيـنـن دې په سپينه ماڼۍ کې د مشـر منتخب ولسمشر ټـرمپ ته په ډاګه کړه چې مت  ريـډ
 !خـو ترمپ تر دې دمه غوږ نه دی ګـرولی.  ونه ټاکي څيـر

 ھيټــلـر   د  پاخه معلومات لري،په ښوونځي کې يې ډانالډ ترمپ  اړه  يوامريکايي ښـوونکی چې د ټـول وژنې په
). ٢٠١۶ نومبر ١۴: اورګ.الټـرنيټ. ( شـوی دی  ښـوونځي نه ويـستل ه له امـل   دې   دی او له   کـړی   پــر تـله سره

د «  وزيــر جوزيف ګـوبيلـز بـه يې   د ادولـف ھــيـټـلــر د ډڼــډورو کومه طريقه چې دانالډ تـرمپ کارولې ده، ښـايــي
نـدې، په امريکا کې د نړۍ څو کالونه وړا). ٢٠١۶نومبر ١۴  .اورګ.ټــروت آوټ(» راوســتلـی وای اغـيز� نــدې



  
 

 

  ٤تر ٤  له: پاڼو شميرهد

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 
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 راتـللو لپاره �ر   مستبد شخص د وو چې په امريکا کې سياسي وضعه د يو  چامسکي ويلي   نامتو مفکر پوھانــد نــوام
په امريکا کې يواځينی خپلواک ريډيو سټيشن دی چې د دوھمې ) ولسواکي ھمدااوس(»َدموکراسي نـو«. ھـواروي

د دغه .  مساواتواوعدالت چغه لوړه ساتي  د خلکو په بسپنه چليـږي او د سولې، ولسواکۍ،نړيوالې جګړې له پای راھيسې 
 مياشتې وړاندې پوھاند چامسکي و پوښته چې په راتلونکو ټولټاکنو کې به چا ته رای ۶خپلواک راډيو يو استازی 

خو . سيـندرز ته رای ورکړيدموکرات سوشليست بارني  کې به )پرايمريز(ورکوي؟ ويې ويل چې په سريزو انتخاباتو
بـل منطقي چانس  «-که ھيلري کلينټـن د ډانالډ ټـرمپ په مقابل کې ودرٻـږي،نو بيا به د ټـرمپ په مقابل کې ودرٻـږي

لعنتي، ناپـوه، نيمه «ُامريکايي تربيوي فلم ساز او سياسي فعاليتګر مايکل مـور، ډانالـډ ترمپ ). ٢٠١۶مې ١۶(».نـشته
 .ګڼلی دی» ) سوسيوپات(ـره، او ټـول وخت غير اجتماعي انسانوخت خطـرناک مسخ

 ماڼۍ  سپينه: تـرمپ له بــرکته، نن جمھوري ګـونـد بشـپـړ قــدرت تر �سه کړ. د منتخب ولسمشر ډانالــډ ج
 نيټه، په امريکـاکې کم بـری ٨ د نومبر په ٢٠١۶د  )! قضائيه(او ستره محکمه) قانونيه(، کانګـرس) اجرائيه(

خودمختار ولسمشر، خودمختارمرستيال ولسمشـر،خودمختار وزيران، خودمختارسناټوران، :  رامينځته شو*سـقـاويـزم
اود سـتـرې محکمـې خودمختار ... خود مختار وکي�ن، خود مختار جنرا�ن، خودمختار مخبران، خودمختار واليان،

انتـقادي (» اتـوپسي« دې آنـد دی چې دموکرات ګونـد   ز پهپه امريکا کې د سياسي انق�ب مفکر بارنی سـيـندر! قاضيان
په جورج واشنګـټـن پوھنتون کې په خپله وينا کې په �نـدې ) ٢٠١۶ نومبر ١۶(نوموړي نن. ته اړتيا لـري) تـوضيح

. کړيتم ) نژادي تعصب(ډانالـډ ترمپ بايــد په خپلـو اقـتصادي وعـدو ودرٻـږي،او رسيزم: مـوضوعګانوټـينګار وکړ
) محيط(عدالت بايـد نه يواځې د خلکو لپاره وي، بلکې د چـاپــيريال .  کيـږي بــدلون له �ندې نه پاس خواته رامينځته

موږ د ھرھغه څه ليست لرو چې تاسې ويلي دي او موږ ته به خپل «سيندرز پــه تـرمپ غږ کوي چې   . لپاره ھـم وي
ځان دې «لـرې وساتي، او ) جنســـي مسايلو(تعصب، رسيزم او سيکسـيزم ترمپ بايد ځان له » .مسئوليت په ډاګه کوئ

 !»يـو څـه په ساينس پـوه کــړي
  

*) narrow gauge fascism 
  
  

 


