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-------------------------------------------------------                                                                                                      
                                                                     نه کنترول  خلکو دهیڅ                

 The people  control Nothing                                                              
ید فکر وکړی  کنو په اړه څه با ټا متحده ایاالتو  دجمهوری ریاست  د نړیوالو دامریکی د

زمان  راښکاره کړي ، یوڅه چي څرګند  اوښکاره دي هغه دادي چی داند یښنه اویا خپل 

رای   اود   شوی  له سی مبارزه  بد و سره  اوس په امریکي کي  سیا اود وخت په تیرید

په دي مفهوم   هم   اوهغهنی او واقعی بڼی سره را کمه شوی  ورکونکو پاملرنه په ریښتیا

سره  بڼی   ل غیر واقعی  او مبتذ په یو  تو  روند او جریان  په بشپړه توګه با انتخا چي د

                    .                                                                                                                            ترسره کیږی 

دنړیوال شرکتونو پواسطه سره له دندی څخه دخلکو ګوښه کول  التودامریکی دمتحده ایا  

چي  کوم   آزادی ورکول هغه څه دی بی بند وبار اونامنظم او دهغی هیواد مالی  نظام ته

 مخ سره مخا  پوره ناکامی رسولی او د ددی هیواد اقتصا د ته ستر تاوان دهغی په رڼا کی

کی هم تاثیر ا کنوپه ټ  اولسمشری د  سره بڼی   معمولی  پهدغه  وضع    کړی چی البته 

                                                                                                                                             .غورځوی 

په نړی    ایدیولوژیفظه کارانو   محا د( Neocons)دبلی خوا  څخه دامریکی دنیوکان   

هغه  اود  امریکی  چی دی موجب شوی  کی دامریکی دمتحده ایاالتو دهژمونی  پالیسی د

سره وښیی ، همدارنګه بی اوچین اختالفات روسی خپل د ښمنی اوین تړلی متحد نور سره

 پړاو پههر دتاریخ د چی نن دهستوی جګړی دمینځته راتګ موضوعتي نشی ویلو دی پا 

تي  ممکن شوی دي چی دا پخپله هم دااولسمشری په ټاکنوکی بی اغیزی نه پا زیات پرتله

څخه په   کیږی اوبیاپه ځانګړی بڼه چی ښاغلی ترومپ  دی ته تما یل لری چي دما لیا تو

امریکی کي   قانونی توګه سره پهی ګټه ترالسه شی اویادما لیا توقانون په سمه اوقانوني بڼ

پوتین  ی د والدیمیرکی چي هغه نه غواړړپه لد بیا نا تو ومپتر یا د ونیول شی اوپه نظر

نظر کی    په   نو دهمدی اصولو ریس سره خصومت او دښمنی وکړی دروسی دجمهور

                                                                                               .ثیر غورځولی شی کنو کی لوی تا دغه موضوع پخپله داولسمشری په ټا نیولو سره  

یوبل مطلب چي ځما ا ند یښنی او فکرځا نته اړولی دي هغه دهیالری کلنتون  څرګند      

دهیتلر په نوم سره یادوی یعنی  پوتین سره دی چي  پوتین د ښمنی او خصومت د ښاغلی

چي دیو لوی هستوی قدرت د هیواد اولسمشر دی اوداپخپله دجګړی اور ته لمن  هغه کس

 .                                                                                          وهل دي



د ما لیا تی قوانینو  موضوع ته (Pat Buchanan)پات بوخنان لکه څنګه چي ښاغلی     

څنګه حیف اومیل کیږی  اوهغه داچي  هیالری کلنتون له د مالیاتو پیسي   اشاره وکړ چي

 دی  نه چی په انتخاباتی کمپاین کی له ترومپ څخه مخکی شی  دغه مالیاتی پیسی  دخپل

دترالسه کولو دپاره په مصرف رسوی  حتي داسی هم ویل کیږی چي هیالری  بریالیتوب 

خیریه  کالیو پیسی  چی یوه دکی د هغه ټکرانو اودکال په اوږدو کی دارکنزاس په ایاالت 

یو زیر  د چی   پورته کړ حتي  هم تری ګټه بسپنی په توګه ورکړ شوی وه  موسسی ته د

                                                                                                        .هم ونه سپمول پیسو څخه  ډالر( ۶)له (  نیکر)پوشی

ید   ند دموکرات دګوند کا کي داسی  په ډاګه شوچي د( مناظره)داولسمشر مرستیال  په     

په  پوتینته  د یکتا تور وایی  حال  دا چی    پوتین هومره نا پوه اونادان دی چی   هغه 

                                                 . دموکراتیک انتخا با تو کی  ټاکل شوی اودهغه څخه ډیر خلک مالتړ کوي 

غه دوه دلته ځای لري  چي مونږ  باید دامریکي دمتحده ایاالتو  جمهوری ریاست ته  دد   

ه ډاګه شی چي باید پ: یولړ پیژند ګلوی ترالسه کړو   په مورد کينوما نو اود کا ند بد انو

 یعنی  تضاحرسوایي او اف ر دوایټ واټ =  Whitewater)هیالری کلتنون  دوایت واټر 

دخپل نورو شریکانو هیالری کلنتون دکورنی  پانګوالی اودملکونو اودجایدادونوغضبول د

( ر شرکت کی وایټ  واټ توسعوی   سره په (McDougal)اومکدوګل« Jim»لکه  جیم 

دسپینی ماڼی  یعنی وانس بوستر=    Vince  Foster)وسترزی په پړاو د وانس ف اود بنغا

اودملی امنیت دپروتوکول  نقضول اویا له  ( پټ او سیساسی قتل اوترورمرستیال  دشورا 

په هیالری     یعنی هغه  -د رسوایي  لوی او اوږد لست لري    هغه څخه سرغړونو کي

امنیتی کمپلکس او په خارجی تجارتی معامالتو  په نظامی،( Mega Banks)مګا بانکونو

                                                  .سره کړی ديیولړ دراکړی اوورکړی معامالت هم تر پاره دالیګارشی د دوالستریتکی 

هغی ته یعنی هیالری ته د په دري ( Goldman Sachs)څخه ګولدمن ساکس دبلی خوااو

باندی وینا  دقیقه ای  وینا و  ته چی د خپل  هوښیا رتیا په  لرلو اوموجودیت ( ۶۱)ځلی  

                                                                           .دالر  نه دی ورکړي ( ۲۷۵۱۱) وه ترسره کړی

اویا له هغه څخه  پیژندګلوی لرو هغه  وږه څه چي دترومپ  په مورد کی پوهیاما هغ     

یجادولو زغم اوتحمل  نه لری  هغه دادی چی ترومپ دالیګاری  د رامینځته کید و اویا د ا

پوه شوی دی چی دهغه  رقیبان د  تبلیغا تو وزارت او مید یا ته  آمر کړی  چي  ترومپ 

                                                                                     . تخریب کړي 

صد خلکو کاندید او ترومپ زمونږ اوس ټولو ته روښانه دی چي هیالری کلنتون دیوفی    

.                                                                                      دټولو باقمانده خلکو کاندید دی 

فیصد خلکو نیمای برخه  له حده زیات ګونګیان ( ۹۹  )اما له بده مرغه  تقریبْا ددی    

                                                                                        .      دی اوپه څه نه پوهیږي 

په هر صورت که چیری په اخر کی  ترومپ وتوانیږی چي سپنی  ماڼی ته ور ننوځی     



           .شي باندی مسلط او حاکم اووسی ینو دا به په دی مفهوم  نه وی چي هغه پر الګار

امریکا کی  الیګارشی  په یو نه  ما تیدونکی کلک  سنګر کی ځای پر ځای دی کوم په    

چي دهغه هیواد په اقتصاد  او په د باند نی سیا ست ، پر مید یا او د تنویر  په اتاقونو کي 

                                                    .دژورکنترولولو واک او اختیار لری چی خلک  دهغه په وړاندی هیح شی نشی کولی 

اودا ځکه   ته پا م اړوی   ترومپ نړی څه فکر کوی کله  چي الره  ورک جنجا لی       

چي هغه  نه غواړی چي دروسی سره په جګړه کي راښکیل شي  او یا  دامریکی دمتحده 

                                                                                     .ایاالتو اقتصاد  په سمندر کی الهو کړي 

له کوم ځایه څخه چی دامریکی دمتحده ایاالتو په سیاست کی  واشنګټن  اروپایی  کړنه     

یا   وګړو  جاپان استرالیا   اود کانادا،  خپله کړي  دی  اوتاسی دبیلګی  په بڼه دبریتانیا ، 

نی مسقل سیاست  ند با حاکمیت او دهیواد  خپل اتباعو ته وګوروی چی دهغوی رهبران د

ارزش   خپل  رهبران دغه   داچی یا  او  قربانوی  پاره و د ست دپلی کید دامریکی دسیا

دامریکی دمتحده ایاالتو دسرلوړي په خاطردالسه ورکوی   نو په دی وجهه دلته یوسوال  

 په راس کی ډیراحمق  حکومتونونځته کیږی چي ولی نړی اونړیوال دخپل دولتونو اورامی

                                                                                                                                        ؟.به مني  ری اویا دهغوی  مشرتا بداخالق ، متکبر  اوفاسد رهبران ګماناپوه 

 . به ولری دجنګ  مشرتاچي غواړی  اوف دی   دهچي جنګ یواځی دواشنګتن ځکه   

                                                                                                                                 ۶۱۰۲-۰۱-۰۰په سالمونو     -----------------------------------      


