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                                                                 یښمنا نو ما تي پوتین پرضد د ګروپی اند د              

A Breach  in  the Anti- Putin Groupthink                         

ټولنیزی    اصلی دیو راپور پراسا س  دامریکی دمتحده ایاالتو ستر اوګیلبرت دوکتورو د

ریس  والدیمیر چي دروسي  جمهورهدایت ورکړی په رغنده بڼی سره (  یا مید)نه  رسا

لګولی دی                          یاده نکړی یعنی پررسنیو با ندی بند یزمه سره  شیطان په نا ددی نور پوتین

دبا ند نی مسا یلو په مجله  کي د   ګروپی اند یښمنا نو  (  درز)چاوده حیرانتیا وړ  اما د

                                                                                                                            .په اند یښنو کی رامینځته شوی  دي

 ایاالتو دامریکی دمتحده: انفارمیشن کلیرنګ هوز( ۲۱۰۲)کال( ۲۲)دمارچ 

په سیاسی  اودفاعی   د سیا سی واکمنی طبقي دمالتړ  اود حکم څخه پرته دنوموړی هیواد

اما دمالحظی وړ ستونزي  . پا لیسي کی هیڅکله  کوم لوی اود کتنی وړبد لون نشي راتلي

هغه  وخت  رامینځته  کیږی  چي  ددی سیا سی واکمنی  طبقی په یوه خوا یا اړخ کی پر 

ي ټینګاروکړی اودنوموړی طبقی بل اړخ  له مسا یلو څخه سترګی انصاف اوعدالت با ند

امریکی نودا د –پټی کړی اویا یوی څنډی ته ټیل ووهي او  له هغه څخه اغماض وکړي 

                                       .                                                                         دمتحده ایاالتو اوسنی پا لیسی د روسي  په وړاندی دي 

د تیرو څو لسیزو را په دی خوا یواځی دامریکی د متحده ایاالتو نوی محا فظه کاران      

اودهغوی سره دهغو نژدی  پلویا ن اومتحد ین، مداخله  کونکي  لیبراالن   او ځنی نوری  

کړی  او د خپل بریا لی  حلقی اوکړیو ته اجازه ورکړل شوی  چي خپل  لسټوني راپورته

تو  مناسباپه ځني کمیاب اونادرواما –سیا ست جشن ونیسی اوخپل خوښی راښکاره کړی 

نیوکی  « د لید وب» دریځ  اویا در رژیم د ( ریالیستیک )کله چي یو ریښتیی  او پیښو کي 

  دیجنګ اوجګړه  په یو اوبل ډول  په غلچکی  بڼی سره  دغه پورتنی یاپه مینځ کی وي 

هغوی خپل السونه پرته د شکر رنجي څخه  یودبل ترشا  حلقی  داسی سره تنظیموی چی 

کوی اوپه ډیر لیوالتیا  دپام وړ وړاندی وینی دمیند لو په لټه کی سره په  سره کلکه غوټی

                                                                                                            .ګډه ولویږي 

 کی  پیړی  تیر شوی  په دغه  وارسره  پخپل(  مخمصه) دغه حا لت  په هرصورت     

درجه بند یو    په  مختلفو  دامریکی په سیاست کی دروسی په وړاندی ترسترګو کید ه یا 

دروسي اودامریکی دمتحده ایاالتو   سره موجوده وه،  اما دغه مخمصه له هغه وخته  چی



ه چی امریکایانو  کال  څخه وروسته  کل( ۲۱۰۲)خصومت دپه اړیکو کی ښکاره تقابل او

واد  انتخابی  جمهور ریس  نو  څخه په مالتړ  چی دهغه هی دهغه کودتاچیاپه اوکراین کی 

ه وکړ،  ودت  زیایر ډکړ رته رانسکور له قدیی  ( Victor Yankovych)نیکوویچ ویکتور

لکه هغسی چی بیا دنوموړی جمهور ریس  له را نسکوریدو څخه وروسته  په هغه هیواد 

کی دداخلی جګړی په څړک کی وضع داسی  بدلون وموند  چی کریمه  له اوکراین څخه 

کی  (Donbass)س  نبا بیل او  ځان روسیی پوری وتړل  اوداکراین  په ختیځ  یعنی په د

                                                                                                 . من شو یدا شو  اونوموړی سیمه بحرانی  اونا ااړ دوړی اوشورش  را پ

اما هغه یواځنی روایت  کوم چی  له اکثرو امریکا یا نو څخه مو  اورید لی دي  دا دي      

وه له خوا داسی اجازه ورکړ شوی پردازانودمرکزونوویارک دنظریه چی دواشنګټن اودنی

چي د مال متی پړی پر اکراین با ندي دروسي  د یرغل  پر کړنی  اوتیری با ندي واچول 

پلی کول  په هڅه  ک  مخا لفت دڅرګند لو د دخپل  له خصومته ډ اوهغو کسا نو چي شی 

( Yankovych)یانکویچ  یادونه وکړي  اوهغه داچي د غوښتل داسی  کي وه هغوی او اند

 Victoria)ل  ویکتوریا نوالند مرستیا یلو کی دهغه دولت  د حکومت د اوکراین  په مسا

Nuland )نو ددی ،دمالی مرستي له امله کمزوره شوس وهنه اودامریکی دمتحده ایاالتوال

دپاره چي دغه موضوع افشا نشی داسی پریکړه وشو چی دغه واقیعت باید ددواړو اصلی  

له خوا خوندی کړ شی اودهغه (   مجلو)کی دمدیا اود حرفوی ژورنا لونیو یعنی دامریرس

             . دخپرولو څخه ډډه وکړي 

  

                                                 

دهغه له جملی څخه ) یوشمیر د ګوتو په شما ر سره مستقل  خبری سا یتونه  کله چي      

consortimnew.com  ) نوموړی  داستان  یا د قصی  په دی هڅه او اند کی شو چي د

نوهغوی  پخپل ګذارش  کی د روسی  ضد پرو  دبل اړخ  راپوراو ګذارش وړاندی کړي 

وغندل  اودهغوی څیره یی  نړیوالو ته راښکاره کړ، اما دامریکی  زور واکی  پاګندچیان

اوپه تورلست کی دهغوی دنمونو ترویج  دواشنګتن دغه کسان په تور لست کی شامل کړ 

                                                                                                                 .ُپست اود ځنو نورو رسنیو پواسطه سره تر سره شو

کی بریښی  چی دامریکی دغه حالت  په دی دلیل  زړه ګرمون  :  یو زړه ګرمونکې نښه



یلو  او  رجی مسا خا د لکه   رونیي  خپراوتلی  نشرات دیپلوماسی  دوه  متحده ایاالتو د د

مونه تر فوق العاده ګا په دغه اوسنی مرحله کی یولړ س ارګا نونه کوم چي حرفه ای مجلو

رابرت  انګلیسی  اوچتوی اوهغه داچي  د( فوق العاده  لږ ترلږه په اوسنی چاپیلایر کی)  

(Robert ) ترسرلیک الندی    «روسیه دیو ُپل اود پخالینی یا دشخړی دکمولو »یوه مقاله

بقی ته را کاږي   په دی اقدام سره  اغلبْا  ګروپی فکرکونکو مساری کوم چی  نشر ته سپا

                                                                                .ږی نه بورسونو په ورکولو سره تر سره کی طا محتاتحصلیی  اود غه کار  د

بی ویلو دی پاتي نشی چی دانګلیسی رابرت دغه مقاله  په واقیعت کی دباندنیو مسایلو      

دلوړ پوړودهمکارانو دڅوتیروکلنودریځ اودهغو هڅی دکثافاتو په سطل کی وروغورځول  

ا ره وشی چي هیڅ یو نوی  اکتشافات ا و یا  نوی لړ لید  اما  دی نقطی ته دی هم با ید اش

کوم چي دغه انګلیسی مقا له دهغوی دارزښتونو په مورد کی څرګندونه کړی وه چا ورته 

اورغنده ټکو   یعنی ښاغلی رابرت په دی مقاله کی هغه  ډ یر په زړه پوری پام وانوړول 

متقاعد کونکی    ي اوپه پورهماهرانه بڼته دموجوده ناخوالي په نظرکی نیولو سره  په ډیر 

                                                                                                                                                                                      .استدالل  او په غیر انعطاف ناپذ یر توګه سره لیکنی کړی وه 

ړی هغه ټول رغنده حقایق  کوم چی ددی انګلسی مقالی په متن کی تر سترګو کیږی  س   

اود ماهرانو   نو ،استادانو رپوها هغو کا کی د  له چی په دغه مقا  ورکوی لړلید   ته داسی

وابطو کی  دپوره رتجربه اونظریات ځای پرځای شوی دی کوم چي هغوی په بین المللی 

تیا په دی کی دی چي هغه الس رسی خا وندان دي اما دښاغلی رابرت میړانه او زړه ور

مهارت سره ددغه   څه ډول  چي پهاوهغه دا اوچت ګامونه پورته کړی په لټه کیدحقایقو 

په دی قا نع   چلونکیو ا  یرانو د مدخارجی مسا یلو  د یتونواو مجلو اویا ددغه خبری سا

یق وګوری او  کړی چی لوستونکو ته فرصت ورکړی چی هغوی ځنی ناسم اومنفور حقا

 سره د ی بڼیل چلونکی په احتما بیران  او دی خپرونو ځنی سرد د  ولولی حتی که چیری

                                                                                    .نا ستی هم وګڼل شيالس   کرملین

فوق العاده   دغه  چیری  دادی  چی که   یر مهم شمیرل کیږی  هغه یو هغه څه چي ډ     

« ۲۲» د)لی په پیل کی  لنډه شوی وایي  ددی مقا( ی رساله دغه اصل) اودنظروړ تیزس 

نو په یو اوبل ډول  داسی کړنی تر سره  نو اودموکراتا کلونو په اوږدو کی جمهوریخواها

په دی  (کړي دي  کوم چي هغوی په ورته بڼه مسکو ته کتلی اودهغه سره چلند کړی دی 

فعو  منا ګټو او  وم چی دمسکو  لهموده کي واشنګټن  هغسی یو سیاست  خپله کړی وه  ک

ا وحتی چي  ځنی وختونه د بین المللی منل شوی  قوانیو  څخه ) څخه سترګی  پټی کړی 

اود خپل متحد ینو سره په ګډه د مسکو  په  کالبندی  کی  له نظامی  ( هم سرغړونه کړي 

حتی چی ځنی اواقتصادی یا تجارتی زور ازما یی  او بند یزونو څخه په کاراخیستوسره  

خبره   تعجب داوختونه دامریکی دګڼ پرګنو  له ګټی څخه  هم صرف نظر کړی ډی  اود

ر الندی نیولی او غواړی چی روسیه تر شا وتمبوی   ته فشانه دی چي روسیه یی تر سخ

چی لیسی دا نه دی  نو پا نخبګا  امریکی  د دا دي  چی د خو حیرانتیا خبره مګر بیاهم د



او دونالد ترومپ یلو ماهران  اوحتی چی دخارجی مسا برخورد وشي  دروسی سره داسی

.                                                                                 ددی ډول سیاست څخه مالتړ نه کوي  په ظاهری بڼی سره هم 

آوایلو  ته کوم چی   کال (  ۰۹۹۱)انګلیسی مقاله لیکونکی یوڅه شا ته دشوروی اتحاد د   

شوروی اتحاد  په هغه وخت کی دړی وړی کیږی  راګرځي  اوداسی توضیح کوی  چي 

ولي  دامریکي متحده ایاالت  پالیسي دروسي  په اړوند  غلطه وه  اوبیا له سره هم اشتباه 

ګمان  چی امریکایانو په دغه دموکرتاتیک عصر کی  دروسی او غلطه دي ، هغه په دی 

په قد رت  کی وسا تی  اود   بوریس یلتسینغوښتنو څخه خالف غو ښتل چي  د خلکو د

.                                             قدرت تر السه نکړي  پوتین دراتلو مخه ونیسی  چي والدیمیر پوتین

فی بڼی سره داسی توضیح  لی په دوام کی   په اضا انګلیسی مقاله لیکونکی د خپل مقا     

(  ۰۹۹۱)چي څرنګه دامریکی متحده ایاالت دروسي  په داخلی سیا ست کی دکال : کوي 

په مینځ پا نګه کی د  روسي د جمهوری ریا ست په ټول ټاکنو کی  الس ووهل اوغوښتل  

پخپل دفتر کی پا تی شی اوخپل دندی ته دوام ورکړي  سره دهغه «  بوریس یلتسین»چي 

لی بوریس یلتسین دروسي د خلکو په میڼخ کی خپل  محبوبیت هم دالسه ورکړی چي ښاغ

 ترخی د ا قتصادی رکود اوهغه داچي چی دروسی ګڼ خلکو هغه دیلتسین دزمامداری .وه

                .                                                                           ورځی به تر ابده هیره نکړی   او بوینی 

داچي   اوهغه  ورکوي  تو په یوه برخه کی داسی تفصیل  مقاله لیکونکي دخپل توضیحا  

ادی اوسیا سی  داداری له خوا څرنګه روسیه په اقتص  کلنتونبل   د  کي( ۰۹۹۱)په کال 

اوهغه   هغه یعنی دغه انګلیسی مقاله لیکونکی وایي، سره مخامخ کویبحران اواړودوړو

 پوتینپه اوسنی وخت کی دغه مد رن اوشیک پوشوامریکا یی نیوکي کونکوچي د داچي  

 پوتین په اړوند لری بلکل په اشتباه کی دي  اودا ددی د پاره چي هغوی ونتوانید ل چی د

لکه اقتصادی باسازی ، ددولت دمالیاتو ټولول ،صحی او روغتیایی )دیو لړالسته راوړنو 

مخه ( دهغه  محبوبیت  چي دروسي دپراخو پرګنو په مینځ کي لری  ...... بهبودی ،  او 

                                                                                           .  ونیسي

داداری  ټول هغه خطا ګا نی  اود حما قتونو «  اوباما» دغه انګلیسی مقاله لیکونکی د     

اودهغه داداری دبا ند نیو چارو « اوباما»ددرلودو سره په اشاره کي وایي  له دی نه چي 

وزیر دروسی  په د ننه کی د هیڅ  ډول  الس وهنو  څخه ډډه  نه دی  کړی  کا ماْل ګرم 

                                                                                                                                                                         .ل کیږي اومقصر  ګڼ

پیژند ګلوی لکه هغسی چی په ا نګلیسی را برت   د انګلیسی را برت څوک دي ؟

کی لیکل شوی هغه دجنوبی کا لفرنیا په پوهنتون کي پخپل ویب پاڼه کی  داسی ویکیپید یا

څرګند کړی  چی هغه دکیفیت وړ علمی او اکادمیک با ور لیک څښتن دي ،  همد ارنګه 

ست کي  د اوډ ډرو  لری ، هغه په سیا( PhD)هغه دعامه اداری  په څا نګه کي دوکتورا 

څخه   په اداری  او بین  المللی   امورو کی    له پوهنتون( Woodrow Wilson) ویلسن



دبلی خوا څخه انګلیسی رابرت  یولړ علمی اثار اونشرات هم  –داعتبار وړ  دیپلوم لری 

لری ،هغه یوتکړه لیکوال او دډیرو اثارو مولف  یو شخص دی کوم چی  دشوروی اتحاد  

                          .                                              دروشنفکری  په تاریخ کی دډ یرو نامتو  لیکوالو اودکارپوهانو څخه  کره معلومات لري

تحصیل کړی   ل  شپږ کا  هغه دامریکی دمتحده ایاالتو  په اطالعاتی  اودفاعی څانګه کی

څخه (  ۰۹۹۲)دامریکی په دفاعی چارو کی   اود (  ۰۹۹۱)څخه تر (  ۰۹۹۲)یعنی له 

ی په کمیټه کي زده کړه کړی  هغه  دجنوب پوری  دامریکی دامنیت ملی ( ۰۹۹۹) بیا تر 

وهنتون دبین المللی اړیکو په څانګه کی  دمدیر په صفت  پراخ تجری تر السه کالیفرنیا پ

                                                                                      .                                                                                                                            کړی دي 

تل شی چی پروفیسور انګلیسی رابرت  له خپل لوړ غوښتنی او جاه  په یاد کی باید وسا   

کی دامریکی دجمهوری ( ۲۱۰۱)کال طلبی څخه هم بلکل  تش اوخالی نه دي ،  هغه  په 

چارو کی     رجی په خا  ګوند   دموکرات کی د  ست  دټولټاکني  دمبارزی په اوږدو اری

ډیر هلی ځلی  وکړ  چي دغه   موقف  تر  السه کړي  ور په صفت  مشا د( برنی سندر)د

اوهغه دخپل دغه هد ف  ته درسید و دپاره  دامریکی دنوی نسل ترقی غوښتونکی پراخه 

کی  یومقاله نشر ته ( ۲۱۰۱)هغه د فبروی په میا شت کا ل  -مالتړ هم دځان سره  لرل  

د بهرنی سیا ست دیو واقعبین شخص په  بنی سند رز) عنوان مقا له هغه  رل چی د پاوس

                                                                                                                                                    .وه ( صفت 

په خپل لیکل شوی مقاله کی دا وه چي داسي په ډاګه  ف لیکونکی هدددی انګلیسی مقاله  

هغه د  امریکی  چي په دی مفهوم په اړه « رز  برنی سند»دیروخلکو کړي چي څرنګه ډ

د متحده ایاالتودستراتیژیک څخه د دفاع  یو خیا لی اونا توان لړ لید لری  اشتباه اوغلطی 

تو کی دهغه  په صفا « برنی سندرز » د   یله لیکونک اوهغه داچي  نوموړی مقا وکړل

په مقابل کی د هیالری دریځ دروسیی  «برنی سندرز» په ډاګه کوی چي دصفت داسي یو

                                                                                                       .ه پرتله ال دیره سخت او کلک وهکلنتون پ

په هرصورت  دامریکی د متحده ایاالتو د جمهوری ریا ست د ټولټاکني  په پای کی یو      

په دننه  حلقه اوکړی «  برنی سندرز»شمیر  ډیر کلک اوسرسخت نوی محافظه کاران د 

کی ځان ځای پرځای کړ چی دهمدی پیښی په نظرکی نیولو سره انګلیسی لیکوال غوښتل 

ا هغه څه چي انګلیسی مقا له لیکونکی  له خپل تصمیم چي له صحنی څخه ترشا شي  ام

څخه راوګرځول  هغه دهغه  علمی او اکادمیک  فرصت طلبی وه  چي ګوندی که چیری 

دا موقف تر السه کړی اوداځکه چی په واشنګټن کی داسی دندی تر السه کول ډیر اوږد 

                                                                                                                                . وخت  غواړی چی تر السه شي 

لکه انعطاف پذیري  اوهم  په داسي حال  اوفرصت کي چي دلته  هیڅ کوم یو نوی شي    

دزمانی څخه  «ماکیاولی» د الزم وی موجود دی پاره هغه شي چی د سپکا وی د نه کوم 

پکار ویسي  نو ددی مقصد   یل لرل  چي سالح څخه مخکي ، روشنفکرانو  تما  نه دهغه

( روشنفکران)ید وړاندی شي هغه دا دي  چي دوي  بالته  پاره  هغه لمړی سوال  چي د د



په څه   مالتړ کونکی  ما لی  په دی مورد کی  څومره اندازی مهارت درلودل  چي خپل 

خپل   لرل  چی  دی وړتیا وی د یو روش سره  د یرت وکړي  اوهم په کوم شان سره مد

ترشا وکاږی ،اما ددی ډول روش سره یو سیا ست  لوستونکی  په ټولنه کی دخپل  لړ لید 

مدار ته ضرور دی  چي  یو سیا سیی واقع ګرا اووسی  تر څو  چي د خپل سیا سی مرام 

بر اووسی  او ټول هغه دمخکی وړلو دپاره داړینو بد یلو  په نظر کی نیولو سره یوښه ره

چي  دامکان په صورت کی  کوم ن با ندی ممکنه حملی شنډ کړی  سیسی او پرخپل ځا د

                                                                                                                        . بل کی مخکی له مخکی تنظیم شوی وی دهغه په مقا

 foreign)نیو مسایلو ند وخت موجود دی  لکه دباوروسته له هغه یا په هرصورت دلته ال

affairs )لمی اواکا د میک شخص  پخپل  تحلیل  اوتجزیه کي  کوم چي یوع له کي په مقا

پریو مهم حا لت یا وضیعت با ندي  لکه پرسیا سي  لګښتونوخبری کوی نو هغه سرچیني 

له لیکونکي  ته نژدی  ی څخه راهیسی دغه اکا د میک انګلیسی مقا اومنا بع  داوږدی مود

په اخری په اشاری سره کوم چي دهغه هغه ټکي ته سره هغه په پوره ډاډ اواطمینان وه نو

                                                                                                                                   . بقت لري  مطا بارونو سره بشپړ ترسترګو کیږي  دهغه د مقاله کي

چی دمولف اودپوهي دخاندانو اوس کوم یوهغه شي  :سیاسی جغرافیوی سیا ست د

د تشویق زمینه رابرابرکړی دي  هغه کاماْل یوبل شي دي کوم چي مولف یا نا شر  دهغه 

خپل نظر  یا لړ لید په ډ یر د لګرمي سره   داسی دالسته راوړو په لټه کی  غواړي  چي 

را وښیی یا توضیح کړي  چي  په سرما یه ګذاری کي  ریسک او خطر د اصلی  جریان 

یر حیرانونکي اوبی حس کونکې ندي  وي  اوهغه په یومفهوم سره ډ دبرقراری څخه د با

لی د نشرولو پریکړه چي دبا ند نیو چا رو مسولین  دانګلیسی لیکونکې دمقا  جریان  دي 

کوي  اوهغه ته اجازه ورکوي  چي د ګروپی اند یښمنا نو اود نخبګا نو د محا فلو دکلونو 

خپلو  کلونوڅخه راهیسی  چی پرخارجی سیا ست با ندی تسلط  سا تلی دي  دغه  تسلط د

                                                                                                                                       . مقالو اود لیکونوپواسطه سره  له مینځه ویسی

 John»ښاغلي استثنا په نظرکی نیلو سره  دپخوانيدویلو وړبل مطلب داچي  یوازی     

Mearsheimer» ولی داکراین )پوهنتون استاد اوپروفیسورپخپل یومقاله کی ددګو دشیکا

کي  په ( ۲۱۰۲)کال   شت سپتمبر میا تر عنوان الندی د( دغرب غلطی اواشتباه  بحران

سوري رامینځته کول یا دسوری جوړول  دواشنګټن  ډیر دقت سره ولیکل په ډزو سره  د

امینځته کول  دی کوم چي  د حوادثو ایجادول او ردا یوه بله بیا شمیرني دپیښو د رسمی  د

خپله  په دی اقدام سره واشنګتن حا لت تردی حده پوری رسوی چي کریمه دروسیی سره 

                                                                                      . الحاق  اعالن کړی او په دنبا س کی پراخه الس وهنه تر سره شی 

دامریکی د متحده ایاالتو دهغو ( ی الحاق دروسی سره اوپه دنباس کی نارامي دکریم)دا   

محافلو کوم چی دهغه هیواد د خا رجی سیاست د راز د محرم سا تلومسولیت پرغاړه لرل 

هغو ته یوبوږنونکی اوټکان ورکونکي ګذاروه ترهغه چي دغه محا فل د مجلی په بله ګڼه 



فکری  سره د  کریواتو په شکل  لکه د وینی د سپنو   چي پریکړی ته  ورسید   کي  دی

ي چی دلته  دخارجی اما بی ویلو دی پاتی نش–کړي ځان چمتو جم د پاره سره یوځای تها

هغو شمیر تقریبْا یو پر دریه  چي د کوم شته دي امورو ځنی لوستونکي هم مسایلو اویا د 

ګو داستاد  مرشیمیر  شیکان دی چی دهغوی نظر د  برخه تشکیلوی اودا هغه کسا( ۰/۱)

چارو په  نیو  ند پاره دی چي دغه کسان دبا د لمړی ځل د  ، اما دا سره په توافق کی دي

یږی  چي د اوهغه داچي داسی  انګیرل   ک وی  داسی را څرګند  یلو کی خپل توافق مسا

یر استدالل  د هغو دپا ره د زغم  وړ  وه  اوداځکه چي  م( Mearsheimers)میرشایمیر

د خا وندانو د ډلی څخه  ( ریښتني خوښونکو)شایمرد امریکی د متحده ایاالتو  د واقیعګرا 

یواځنی راپا تي حقیقت پسند  شخص  را پا تي شوی  اما هغه د روسي د چا رو د پیژندلو 

                                                                                                                                                                                                                                               . ماهر او کارپوه نه دي 

مقاله لیکونکی  ته   یریت شاید چی  انګلیسی بیری  اومد مجلی سرد ری د بهرنی چا د    

نړی له  د  ونیسي  ، دغه مجله  ندی تعلق با د  ددولت څخه دونالد ترومپ خود د خود په 

لری  اودغه ټول مشترکین ددی انتظا ر باسی چی  مشترکین( ۲۲۱۱۱۱)سرا سر څخه  

پوړو چارواکو له خوا  د قدرت مهم   دولت د لوړ   که چیری ددی مجلی په خپرونه کی د

                                                                                                          .وګوري اویا مالحظه کړی  پریکړي

مجله کوم چي په یواویا په بل شکل دامریکی دباندنیو چارو د وزارت دغه ډیر پرتیراژ    

خه را په دي خوا تر سره ه ورځو څدمرستی دیو ارګان په بڼه دسړی جګړی دپیل ل  سره

ل په یوه  کا( ۲۱۱۲)پسرلی د   مجلی د  دی د:  کوي ټولو ته څرګند دي د بیلګي په بڼه 

ي سیاستوال ښاغلي یولیا ګڼه کي  یوشمیر دمالحظی وړ او په ساده عباراتو سره  داکراین

دروسي دموضوعاتو شوی مقاله کي  خپور خوا پهله  (Yuliya Tymoshenk)تیموشینک

دهغه په مونشن کي ین پوت  غرب ولی د ښاغلی چی په اړین  هغه  داسی  یادونه  کړی  

د معروف اومشهوروینا چي  هغه پخپل وینا کی په رغنده بڼی سره یاده کړ چي دامریکی 

تی خواته  بی ثبا متحده ایاالت  نړی دعراق دجګړی اودځنو نورو غلطو پالیسیوله الری 

 پوتین د چارواکی د امریکایی لوړپوړي  د یعنی  –مستقیم ځواب نه ورکوی غه وړی  ده

وینا په مقابل کی له ځانه مستقیم عکس العمل ونه ښودل چي داپخپله بی له  یو نیمګړتیا 

                                                                                                                      . څخه بل شیي نه دي 

دهیالری  مسولو مدیرانو ،اودخپرونو مسولوغړو (Foreign Affairs)د بهرنی مسا یلو   

په پیش بینی شوی  ټولټاکنو کي هغوی  دخپل انتظاراتو  په وړاندي   ( ۲۱۰۱)کلنتوند کال 

نو د همدی  دلیل  کوم داسی یو ستر اوالزمی شرطونه نه لید ل چی هغوی ته خنډ اوسي 

وزیری  دپخواني  رو نی چا ند با متحده ایاالتو د دامریکی دپه نظرکی نیولو سره هغوی 

آغلی هیالری کلنتون  په خوا یا په اړخ کی   ودرید  اود خپل اغیزمن  لفا ظیو  او روان 

 فصا حت په درلودو سره د دونالد ترومپ په وړاندی  پخپلو مخا لفت  کی هغوی دونا لد



په جنوب کی دپوپولیست دامریکی  ترومپ یی د بهرنی مسا یلومجلی د سپتمبر په ګڼه کی

                                                                                                                                      .                                                                                                                            تور سره پرتله کړل یکتا د(  Tin Pot)ټن پوت 

مجلی سردبیران  خپل ځا ن  ددونالد ترومپ   یلود بهرنی مسا نو کله چی دوی یعنی د      

لید نو دلمړي ځل دپاره  وروسته د نا ببره حیرانونکی بریا لیتوب څخه وروسته  ناهیلی و

د ډیرو تیر شوی  کلونوڅخه  د نوی کا ل په پیل او وروسته دامریکی دجمهوری ریاست 

دنوی دولت دټاکل  ددی مجلی کارکونکي بیا  کني څځه د نوموړی مجلی په ګڼه کی دټولټا

.                                                                                                                     شوو وزیرانو اویا دکابینی دنورو غړو سره  مرکه نه دی ترسره کړی 

بی ویلو دی پاتي نشي  او هغه داچي دواشنګتن  رسمی ضد  روسی  لیونتوب چیغنده      

کی  په دی ادعا  چي ( Capitol  Hill)قوی آواز او ابلتي په کاپیتول هیل ( ګوش خراش)

ټو لټا کنه کی د خا  لت کړی  دي  روسیه د امریکی د جمهوری ریا ست  په  پریزید نشل

سبب دامریکی څوکي پوری ورسول شو اما ددغه نا ری اوسوری اصلی  تر خپل اخری 

دمحا فظه کارانو د خپل سمال سی ناکامی اودخپل قدرت دالسه ورکول  موضوع وه  چی 

ی صبرانه  او د لیونیو په څیر د خپل نا کا میو   پړي   پر  روسی  باندي هغوی په ډیر ب

                                                                                            . چي ګواکی روسیه  په دی ټو لټا کنو کی مداخله کړ ي دي  –واچول 

کله چي   شول  لبریز    و دهستری  پیمانه  هغه وختدمحاقظه کارانو دلینتوب اویا دهغ   

باندی (Rand Paul)راند پاول نوی محافظه کارسناتورجان مک کین پرآزادیخواه سناتور

(  Resolution)جان مک کین  پر قرار تور ند پاول دسناسخته ګذاروکړ له دی نه چی را

اعتراضیه  خپل    مل شی  شا  تو کی  په نا(   Montenegro)باندی  چي مانتی نیګرو 

نیوکی  تر سره کړ او په دی شان  دسنا دمجلس پروتوکول  دماتی سره  مخا مخ  شو  او 

دهمدی ناکامی په تر السه کولو سره  سنا تور جان مک کین پر سنا تور راند پاول باندي 

                                                                                     .                       تور ولګول  چي هغه  دوالدیمیر پوتین د پا ره کار کوي 

په عین وخت کی ددموکرات دګوند  ځنی رهبران  اومشران  ددونالد ترومپ سره په      

ن دکنګری  دارزیابی  ط او هوښیاری  خپله کړل او ځا ضدیت کی  پخبل چلند کی  احتیا

،  چی ګواکی  ممکن تل په انتظار کی ونه ساپوری ا یجو د ترالسه کولو اود تحقیقاتو د نت

.                                                                                       دونالد ترومپ  په ټولټاکنو کی  دروسي سره تبا نی به و لري 

لي مقا له کی اکثرضد روسي ګروپی انګلیسی مقاله لیکونکې رابرت پخپل په نشررسید    

په غربی جغرافیوی   څو کلنو څخه را هیسی  ډیرو   هغوی له  اند یښمنا نو ته  کوم چي

اوهغه داچي  دبهرنی مسا یلو  مجله  ورکړی دی چلنج پوره تسلط خاوندان سیاست کی  د 

ږ د خپل که  چیری  مون  وپیژنی  رسمیت سره خپل داعتبارخطر پهیت کی  ممکن په نها

.                                                                                                             کی واچوو( ټکریي )مخا لفت او د دښمني  ټول هګي  د ضد روسي په سبد 

ممکن د شخصی  ګټو یو موضوع اووسی   تلدشرایطو  آمن او  یا د هغه  مصون سا      

نه وي  اوهغه داچي  دپنځلسمی پیړی  دکاتولیک  عالمه اونښا  خوشبینی اویاداچی  یوه د



ي نب وه  کوم چ مشهور اصالح طلب  حق  په جا(  Jan Hus)دکلیسا شهید  جان هوس 

                                                           . بریالی کیږی  یت کي  حق  کول  چي په نها هغه داسي ادعا

ګیلبرت دوکتورو  په بروکسل  کی یو    :ددی مقالی دلیکونکې په مورد کي څو کرښیی 

سیاسیی  تحلیل کونکی  څیړنپال  شخص دی  دهغه وروستنی په چاپ رسیدلی کتاب  تر 

کی  په (  ۲۱۰۲) الندی  داګست په میا شت  کال( آیا روسیه  راتلونکې لری ؟) عنوان 

                                                                                                              .نشر ورسید 

لی دهغه مسولیت  هغه څه نظریات او تبصری کوم چي په دی مقاله کی په ذکر رسید      

 ددی    لیت کلیرنګ هوز هیڅ کوم مسو  شنانفارمی) ددی  مقالی دلیکوونکی پر غاړه دی 

.                                                                                                               ( مقا لی  په اړه پرغا ړه نه اخلي 

       «۲۱۰۲-۳-۲۲»په درنا وی     --------------------------------------------

 


