د امریکا او شاميل کوریا د ولسمرشانو لېدنه

(ژباړه)
پوښتنه:
د ۸۱۰۲م د جون پر ۰۸مه د امریکا ولسمرش ټرامپ او د شاميل کوریا رهرب کېم جون اون په سنګاپور کې رسه ولېدل او د دغې
لېدنې په پای کې دواړو لورو ګډ هوکړه لیک السلیک کړ .دغه هوکړه ډېر ژر وشوه ،په داسې حال کې چې یو کال وړاندې یې په
دغو ورځو کې یو او بل ته د هستوي وسلو په کارونې رسه خربداری ورکاوه؛ څه وشول چې داسې هوکړه دومره ژر وشوه؟ او محتوا
او پایلې یې څه وې؟
ځواب:
ددې لپاره چې د مسلې په واقعت پوه شو ،نو باید الندې ټکي په پام کې ونیسو:
 ۰ـ امریکا هڅه وکړه چې په پرله پسې خربداریو رسه شاميل کوریا اړ کړي چې له هستوي وسلو الس واخيل ،خو دغه خربدارۍ یې
بې ګټې وې او شاميل کوریا ورته تسلیم نه شوه او له هستوي وسلو او برنامو یې الس وانه خیست .نو له همدې امله امریکا نورو
اسالیبو ت ه مخه کړه ،چې هغه دیپلوماتیک او سیايس او اقتصادي فشارونه دي .یو له دغو اسالیبو څخه دا و چې امریکا په ټول
توان رسه چین اړ کړ ،چې پر شاميل کوریا فشار راوړي .ما د ۸۱۰۲م کال د اپریل په ۸۲مه د یوې پوښتنې د ځواب په ترڅ کې
داسې ویيل و « :پورته دالیلو ته په کتو رسه ،امریکا په هېڅ ډول حارضه نه ده چې شاميل کوریا رسه په جګړه کې ښکېل يش او په
ورته وخت کې هېڅ مناسبه حلالره نه لري او په مته ده چې چین پر کوریا فشار راوړي او هڅه کوي د دغو فشارونو لړۍ ګړندۍ

کړي .همداراز امریکا چین ته خربداری ورکوي چې امریکا ته غوږ ونیيس او پر پینګ یانګ فشار راوړي تر څو یې د هستوي وسلو
له برنامو الس په رس يش».
امریکا په هغه وخت کې په ډاګه او د اسیا د ختیځ او ارام بحر د چارو لپاره یې د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال سوزان سورنتون په
واسطه اعالن کړه « :هوډ لري چې له شاميل کوریا رسه یې ستونزه د کوریا د شبه جزیرې د هستوي وسلو په له منځه وړلو رسه په
سولهییزه بڼه حل او فصل کړي( ».رسچینه :روسیه امروز ،د ۸۱۰۲م د اپریل ۰۲مه) له همدې امله و چې د دواړو لورو تر منځ
دیپلوماتیکې اړیکې د چین او پرې د چین له لورې په فشار راوړلو رسه پیل شوې .دغه فشارونه د اقتصادي بندیزونو او سیايس
محارصې له الرې او په نړیواله کچه د شاميل کوریا د منزوي کولو لپاره د کار او همدا راز پر ضد یې تبلیغات کېدل؛ ترڅو شاميل
کوریا اړ يش چې له هستوي وسلو الس په رس يش .په ورته وخت کې امریکا ژمنه وکړه ،چې که کوریا همکاري وکړه نو اقتصاد به
یې په مستقیمه توګه او یا د جنويب کوریا په واسطه ورغوي او جنويب کوریا هم ورو ورو ځان شاميل کوریا ته نږدې کولو او له نړۍ
رسه یې ورته د اړیکې الره خالصوله.
۸ـ له شاميل کوریا رسه یې پټې دیپلوماتیکې اړیکې د چین په مرسته پیل شوې ،د امریکا پخواين وزیر ټیلرسون د ۸۱۰۲م کال په
لړ کې له شاميل کوریا رسه خربې اترې وکړې .هغه د ټرامپ له هغه خربداري رسه مخالفت وکړ چې ویل یې شاميل کوریا د
ځمکې له مخې ورکوي .په ورته وخت کې کله چې ټیلرسون په چین کې په پټه د شاميل کوریا له چارواکو رسه په خربو اترو بوخت
و ،ټرامپ یو ځل بیا شاميل کوریا ته خربداری ورکړ .کله چې کوریایانو دغه خربداری واورېد ،نو ډېر ژر یې له ټیلرسون رسه د خربو
اترو لړۍ ودروله او خپل هېواد ته ستانه شول .ټیلرسون په قهر شو او د ۸۱۰۲م کال د جوالی په ۸۱مه یې ټرامپ احمق وباله.
دغه جریان د ۸۱۰۲م کال د اکتوبر په ۴مه د ان يب يس ټلویزیونې شبکې په واسطه او د درې تنو امریکایي چارواکو په واسطه
افشا شو .کله چې ټیلرسون اعالن کړه چې ام ریکا په مستقیمه توګه د ځينو مرجعو په مرسته له شاميل امریکا رسه په اړیکه کې
ده ،ټرامپ په خپل ټوېټ کې داسې ولیکل « :ما د بهرنیو چارو خپل ښه وزیر ریکس ټېلرسون ته وویل ،چې د خربو اترو لپاره په
خپلو هڅو ،وړوکي توغندي ویشتونکي رسه خپل وخت ضایع کوي ».د تهدید اسلوب هم د مذاکراتو په لړ کې د امریکا د ولسمرش
د مرستیال مایک پنس په واسطه وکارول شول :هغه هڅه وکړه چې په جنويب کوریا کې د ژمني املپیک په پلمه د شاميل کوریا له
چارواکو رسه لېده کاته وکړي .نوموړي د جاپان په یوکوتای کې د خپل هېواد په هوایي اډه کې د شاميل کوریا له چارواکو رسه د
مذاکرو د زمینې د برابرولو په اړه په خپلو خربو کې داسې وویل « :زموږ هېواد تل د سولې لپاره هڅه کړې او دا دی له بل هر وخت
به اوس د ښې راتلونکې لپاره هڅه وکړو( ».رسچینه :رویرتز ،د ۸۱۰۲م ،د فربوري ۲مه) هغه دغه خربې په داسې حال کې وکړې
چې د شاميل کوریا له چارواکو رسه یې د مذاکراتو لپاره جنويب کوریا ته د ژمني املپیک د لوبو په پلمه د سفر چمتووالی نیوو.
همدغه مایک پنس له خپلو دغو خربو درې ورځې ورسته د ۸۱۰۲م د فربوري په ۰۱مه داسې وویل « :الزمه ده چې د شاميل
کوریا د منزوي کولو لپاره له اقتصادي او سیايس اړخه کار دوام ومومي ،ترڅو له خپلو هستوي او بالستي برنامو الس په رس يش».
(رسچینه :العربیه ،د ۸۱۰۲م ،د فربورۍ ۰۱مه)
د پنس وروستۍ څرګندونې المل شوې چې شاميل کوریا وررسه خپلې لېدنې لغوه کړي .ټول دغه موارد ښیي چې د ټرامپ په
مرشۍ امریکا د شاميل کوریا پر وړاندې داسې اسلوب غوره کړي ،یعنې له مذاکرو رسه یو ځای ګواښ او خربداری او دیپلوماتیکې
اړیکې ترڅو دښمن اړ کړي چې د امریکا غوښتنو ته غاړه کېږدي .د امریکا د استخباراتو(يس ای اې) د ریاست د اخیستلو پر

مهال د مایک پامپیو څرګندونې هم دغه ډول اسلوب بیانوي « :د امریکا ولسمرش ټرامپ له شاميل کوریا رسه د بحران په
ديپلوماتیکو حلالرو مترکز کوي ،خو (يس ای اې) هڅه کوي نورې کړنالرې هم ورمخته کړي( ».رسچینه :رویرتز خربګذاري ،د
۸۱۰۲م ،د جنوري ۸۲مه) په دغه ترتیب امریکا له نورو ګزینو او ګواښونو رسه نغښتې دیپلوماتیکې اړبکې مخ ته یووړې .داسې
ښکارې چې دغه اسلوب د ټېلرسون په طبعه جوړ نه وو ،ځکه اسلویو هغه د خارجه وزیر په توګه ځورولو او په پای کې ټرامپ
نوموړی له دندې ګوښه کړ.
۲ـ له ګواښ رسه ښکیلو دیپلوماتیکو اسلوبو نتیجه ورنه ګړه ،ځکه کوریایانو به چې کله ګواښ ولید نو مذاکرې به یې پرېښودې او
که د چین مداخله نه وی هېڅکله به هم د ټرامپ او کیم تر منځ لېدنې نه وی شوې .له همدې امله و چې ټرامپ د کیم له لېدنې
وروسته «په سنګاپور کې په یوه مطبوعايت کنفرانس کې دغې تاریخي ناستې ته د زمینې برابرولو په موخه د چین د ولسمرش له
هلو ځلو مننه وکړه( ».رسچینه :فرانس پرس خربي ټولګه۸۱۰۲ ،م ،د جون ۰۸مه) چین ال له وړاندې پر شاميل کوریا فشار راوړی
و چې امریکا ته امتیاز ورکړي ،لکه څنګه چې د ۸۱۰۲م د مارچ په ۸۲مه د چین رسمي خربي اژانس په یوه خرب کې وویل « :کیم
جون اون د ۸۱۰۲م د مارچ په ۸۲مه په یوه نااعالن شوي سفر چین ته راغی او د ۸۱۰۲م د مارچ تر ۸۲مې هملته پاتې شو .دواړو
لورو په دغه سفر کې د نړۍ او د کوریا د شبه جزیزې اوضاع په هر اړخیزه توګه برريس کړي .د چین ولسمرش يش جین پینګ
خپل کوریایي سیال خرب کړ ،چې چین د کوریا د شبه چزیرې د هستوي خلع سالح او خربو اترو له الرې د سولې د راوستلو او د
ستونزو د حلولو په برخه کې هوډمن دی .په ورته وخت کې د شاميل کوریا خربي اژانس خرب ورکړ چې ددغه هېواد رهرب کیم
جون اون چین ته سفر کړی ترڅو د چین د لسمرش په توګه د يش جېن پینګ بیا ټاکل شخصا او له نږدې هغه ته مبارک ووایي او
دا د دوو هېوادونو تر منځ د دوستانه او ښې اړیکې بیانوي .همداراز یې له هغه څخه رانقل کړي چې هغه هېلې ښوديل چې چین
ته یې سفر په شبه جزیره کې د سولې د ثبات په برخه کې مهم رول لوبوي او ویيل یې دي چې حارض دی له امریکا او جنويب
کوریا رسه مذاکرې وکړي؛ رسه له دې چمتو دی ددغو هېوادونو له رهربانو رسه لېده کاته وکړي .هغه زیاته کړه « :د کوریا هستوي
خلع سالح هغه وخت شونې ده چې واشنګټن او سئول د سولې او ثبات د تحقق په برخه کې منظمو او دوامداره اقداماتو ته چمتو
يش».
له همدې امله ټرامپ د ۸۱۰۲م د مارچ په ۸۲مه له سفر څخه په خوښئ رسه ،په خپل ټوټر کې اعالن کړه « :تېره شپه مې د چین
له ولسمرش څخه نامه تر السه کړه چې پکې یې له کیم رسه د لېدو کاتو بریاوې راغلې وې او پکې د کیم لخوا له ما رسه د لېدلو
غوښتنه شوې وه ».په دې رسه لېدل کېږي چې چین شاميل کوریا د خپلو ګټو قرباين کړې ،داسې چې پر شاميل کوریا یې فشار
راوړی ترڅو رهرب یې چمتو يش چې امریکا ته امتیاز ورکړي او ټرامپ رسه لېده کاته وکړي.
چین همداراز پر شاميل کوریا باندې د سیايس فشارونو او د امنیت شورا د فیصلو په صدور او د اقتصادي بندیزونو په لګولو کې
فعاله برخه لرله او یو له اغیزمنو عواملې څخه ګڼل کېږي چې شاميل کوریا یې اړ کړه چې د خپلو هستوي وسلو له برنامو الس په
رس يش .شاميل کوریا پوهېږي که د چین مالتړ او تایید له السه ورکړي او چین یې محارصه کړي او فشار پرې راوړي ،شاميل
کوریا به له دواړو لورو په ستونزه کې ښکېل يش؛ نو ځکه حارض شوه .د چین د بهرنیو چارو وزارت د شاميل کوریا په وروستي هوډ
کې له خپل اغیز پرده پورته کړه او ویې ویل « :پیکېنګ د شاميل کوریا په شبه جزیره کې خورا مثبت رول ولوبولو( ».رسچینه:
رویرتز خربي ټولګه ،د ۸۱۰۲م د مې ۸۲مه) په دې رسه چین په ډاګه کړه چې له امریکا رسه یې تجاريت ګټې له هغه هم پیامن

نه چې ورته اقتصادي ګټې نه زیږوي ،ډېر اهمیت لري .هغه هم پیامن چې کېدای يش له اقتصادي رضرونو رسه هم مخ يش ،ان
که دغه هم پیامن اېډیولوژیک دوست هم وي.
نو د سرت کمونیستي دولت محاسبې اوس په تجاريت ګټو بدلې شوي او د نورو کمونیستي دولتونو او هم پیامنانو له مالتړ نه ورته
اقتصادي ګټې اړینې شوي .داسې ښکاري چې چین تر اوسه نه دی پوهېدلی چې امریکا غواړي د شاميل کوریا د هستوي وسلو
په خلع کولو رسه چین محارصه کړي او د چین په بحري سیمه کې پر ختیځ او سوېل تسلط ومومي.
 ۴ـ هغه څه چې دغه موضوع ډېره د تاکید وړ کوي ،هغه د چین اعالن دی چې دغې ناستې ته یې د خپل هم پيامن له چمتووايل
او د هستوي وسلو په برخه کې یې امریکا ته له امتیاز ورکولو هرکلی کړی .لکه څنګه چې د چین د دیپلوماتانو مسئول او د چین د
دولت د وليس جرګې غړي وانګ له ټرامپ رسه د کیم له لېدنې وروسته وویل « :پیکینګ د امریکا د ولسمرش ټرامپ او د شاميل
کوریا د رهرب کیم جون اون له لیدنو هرکلی کوي او هیله من دی چې دواړه هېوادونه د هستوي وسلو د خلعې په برخه کې اسايس
هوکړو ته ورسېږي ».هغه زیاته کړه « :په ورته وخت کې د شاميل کوریا د منطقي ویر د له منځه وړلو لپاره د کوریا په وچه کې د
سولې او ثبات د ټینګښت لپاره قوي کړنالرو ته اړتیا شته( ».رسچینه :رویرتز خربي ټولګه۸۱۰۲ ،م ،د جون ۰۸مه)
که چین کايف سیايس پوهاوی او قوي اراده درلودی ،نو هېڅکله یې هم پر خپل هم پیامن شاميل کوریا فشار نه راوړ ،خو دغه
دریځ یې ثابتوي چې د نړیوالو سیاستونو په تړاو د چین سیايس پوهاوی تر اوسه لنډ او محدود دی او سیايس اراده یې ال تر اوسه
کمزورې ده .له همدې امله یې له امریکا رسه پر ښو تجاريت اړیکو بسنه وکړه او چمتو شو چې په بدل کې یې شاميل کوریا اړ
کړي چې امریکا ته غاړه کېږدي .چین د خپلو دغو تصمیمونو راتلونکې ونه سنجوله او فکر نه کوي چې اوضاع به کوم لور ته الړه
يش ،که څه هم جوته ده چې امریکا به په خپل ټول توان رسه هڅه وکړې چې شاميل کوریا ځان ته نږدې کړي او د چین په پرتله
به یې خپل لور ته راکش کړي او کوښښ به وکړې چې دواړه کوریاوې رسه یوځای کړي او ترې نوې او خپلواکه قوي کوریا به جوړه
کړي ،داسې چې وکولی يش د چین له اغیز لرې تصمیم ونیيس .ددغه ډول سیاست بېلګه کولی شو په ویتنام کې ومومو کله چې
په پاریس کې امریکا د  ۰۷۲۲م هوکړه لیک په مرسته وکولی شول جنويب او شاميل ویتنام رسه متحد کړي ،چې بیا ویتنام د چین
پر ضد دښمني پیل کړه.
 ۲ـ چین د ټرامپ دیدار ته او د هستوي وسلو په تړاو خربو اترو ته د شاميل کوریا په اړ کولو کې خورا مهم او اسايس رول درلود ،له
دې پرته چې د امریکا د هستوي وسلو د خلعې په اړه څه ووایي ،په داسې حال کې چې امریکا یواځینی دولت دی چې هستوي
وسلې یې کارويل او په مرسته یې په ځمکه کې فساد خور کړی .په دغه ترتیب رسه د ټرامپ او کیم لیده کاته وشول او مته کېده
چې دوه ورځې به دوام وکړي ،خو په یوې ورځې رسه پای ته ورسېدل او په دغې یوه ورځ کې په داسې کامله اډانه هوکړه وشوه،
چې د امریکا غوښتنو ته د شاميل کوریا د انعطاف پذیرۍ رسعت په ډاګه کوي .شاميل کوریا یې له هستوي برنامې څخه د الس
اخیستنې د چمتووايل د اثبات لپاره ،د تجربو د ازمایښت خپله هستوي اډه له منځه یووړه او خپل درې امریکایي بندیان یې ازاد
کړل .ټرامپ یې په غربګون کې خوښي څرګنده کړه ویې ویل« :نړۍ به د پراخو تغیراتو شاهده وي( ».رسچینه :رویرتز خربي
ټولګه۸۱۰۲ ،م د جون ۰۸مه)
دواړو رهربو له څلورو بندو جوړه ګډه بیانیه السلیک کړه ،ملړی :دواړه لوري به د دغو هېوادونو د خلکو د غوښتنو پر اساس سولې او
اقتصادي رغونې او دوه اړخیزو ښو روابطو ته ژمن وي .دویم :دواړه لوري به په کوریا شبه جزیره کې د دایمي سولې د ټینګښت

لپاره کار او هڅې کوي .دریم :شاميل کوریا ژمنه ده چې د کوریا شبه جزیرې کامله هستوي خلع سالح به په پام کې نیيس.
څلورم بند یې برشي مسایلو پورې اړوند و او هغه داسې چې کوریا ژمنه ده چې د امریکا او کوریا د  ۰۷۲۱ــ۰۷۲۲م کلونو په جګړو
کې به د امریکا د ناپېژندو او نیول شوو رستېرو هډوکي امریکا ته سپاري .ټرامپ دغه لېدنې «خورا باارزښته او کابو کوونکې» وبللې
او کیم ژمنه وکړه چې کوریا شبه جزیره به په ټولیزه توګه له هستوي وسلو څخه پاکوي( .رسچینه :يب يب يس شبکه۸۱۰۲ ،م د
جون  ۰۸مه) دا بیانیه ښيي چې دواړو لورو پر عمومي چهارچوب هوکړه کړې نه پر هغو مشخصو ټکو چې د هستوي خلع سالح ،د
ابزارو د عميل کېدو څرنګوالی وښیي او وخت او داسې نورې چارې چې وکولی يش هوکړې ته فوري اجرایوي اړخ ورکړي .لکه
څرنګه چې د ایران په هستوي هوکړه لیک کې په تفصیل رسه ددغو ټولو مواردو د یادونې شاهدان وو.
 ۶ـ نو ځکه مته کېږي چې امریکا به له شاميل کوریا رسه اوږد مهاله خربې اترې پیل کړي ،چې کېدی يش کلونه کلونه دوام
ومومي .همداراز داسې برېښي چې ټرامپ له شاميل کوریا رسه د هوکړې ملړنۍ غوښتنې تر السه کړي او غواړي کار پای ته
ورسوي ،خکه هغه په ملړیو کې شاميل کوریا ته داسې ګواښونه متوجه کړي و چې نه یې شوای کولی ترې تېر يش؛ خو دا چې
السته راوړنه ولري او وښیي چې په کار کې یې بریالی دی او شاميل کوریا د ځان اطاعت ته اړ کړي .لکه څرنګه چې مخکې اشاره
وشوه چې که د چین فشارونه نه وی د ټرامپ ګواښونه د دغې لېدنې او د شاميل کوریا د هستوي وسلو د خلعې د چمتووايل او له
ټرامپ رسه د هوکړې د السلیک المل نه شوای کېدل ،ترڅو ټرامپ داسې فرصت ومومي چې تاریخي بریاوې یې په خپل نامه کړي
او د امریکا په را روانو ټاکنو کې د ځان لپاره د بیا بریا الر اواره کړي ،چې کېدی يش دوه کاله او څو مودې وروسته به تررسه يش.
په ورته وخت کې پر ټولو هغو بربنډیو بریالی شوی چې پر ضد یې جوړې شوي او همداراز په دغه کار رسه یې پر وړاندې ټول
تورنونه او د کم عقلۍ او حامقت له امله پرې شوي ټولې نیوکې پوښيل دي .په خپله د ټرامپ ویناوې دغه چاره په ډاګه کوي ،لکه
څنګه یې چې ویيل « :اون ماته وویل چې هېواد یې د ازمایښت د اډو او د توغندیو د ازمایښت د تخریب په درشل کې ده ،همدا
چې د هستوي وسلو پر وړاندې له مهمو ګامونو مطمنئ شو ،اقتصادي یندیزونه به ترې لرې کړو ،موږ په مذاکرو کې له هېڅ څه هم
نه یو په شا شوي ،ډېر ژر به هغه نظامي مانورونه وردوو چې موخه یې شاميل کوریا وه .زه به اون په مناسب وخت کې سپینې ماڼۍ
ته راوبلم ».ټرامپ زیاته کړه « :ما او اون د هستوي وسلو د خلع هوکړه لیک السلیک کړ ،فکر کوم چې له هستوي وسلو څخه د
شاميل کوریا د خلع د چمتووايل الزمه کاري اډانه لرو( ».رسچینه :د الجزیرې شبکه۸۱۰۲ ،م ،د جون ۰۸مه) په دغه ډول ،ټرامپ
تصمیم ونیو چې له شاميل کوریا رسه یې د کړکیچ دوسیه وتړي او داسې په ډاګه کړي چې په دغه کار رسه یې سرته بریا تر السه
کړې.
 ۲ـ له شک پرته له شاميل کوریا رسه د کړکېج د دوسیې تړل به ټرامپ ته موکه ورکړي چې له خپلو هم پیامنانو او دښمنانو رسه
تجاريت جګړه پر مخ یويس .پوهېږو چ ې د فوالد او املونیم پر صادراتو ،زیات مالیات لګول یې له هم پیامنانو رسه د کړکېچ المل
شول .هغه له هغوی رسه خپلې مخکنۍ تجاريت هوکړې غیرعادالنه وبللې او د ۸۱۰۲م د جون په ۲مه کله چې د اوو صنعتي
هېوادونو د ناستې لپاره دګډون په موخه کاناډا ته روان و ،په خپله ټوېټر پاڼه کې یې داسې ولیکل « :هڅې به وکړو چې له ګروه
هفت دولتونو رسه غیرعادالنه هوکړه لیکونه اصالح کړو .که داسې ونه يش نو د ځان لپاره به ښه وضیعت جوړ کړو» .د کاناډا ملړي
وزیر جاسنت ترودو او د فرانسې ولسمرش ماکرون په یوه مطبوعايت کنفرانس کې د ټرامپ دغه کړنې رد کې او ویې ویل « :موږ
چمتو نه یو چې له امریکا رسه د ګډې بیانیې د نرش لپاره هر څه ومنو( ».رسچینه :فرانس پرس۸۱۰۲ ،م د جون ۶مه) ټرامپ په
غربګون کې کاناډا او فرانسه تورنه کړه چې پر امریکایي کالیو یې درانه مالیات ایښي او د کاناډا ملړی وزیر یې «ډېر کینه ګر»

وبللو .د ۸۱۰۲م د جون په ۲مه ماښام یوه کاناډایي چارواکي خربیاالنو ته وویل « :د زیاتو مسایلو اړوند به خورا سرت اختالفات
رامنځته يش ( ».رسچینه :رویرتز خربي ټولګه۸۱۰۲ ،م د جون ۲مه) ان د فرانسې ولسمرش ماکرون هم ،چې هڅه کوي د فرانسې
او امریکا اړیکې رسه نږدې کړي ،ونه شو کولی خپل اعصاب کنټرول کړي او د سیال د کابو کولو د تګالرې په مرسته له امریکا رسه
خپله ملګري مراعت کړي ،ځکه فرانسویان د انګلیسانو په څېر دغه وړتیا نه لري .ماکرون وویل « :د اړتیا په وخت کې به د دغې
ټولګې نور شپږ غړي ،پخپله ځانګړې ټولګه جوړه کړي ».هغه چې پر ټرامپ نیوکه کوله ویې ویل « :هېڅ رهرب به تر ابده پاتې نه
يش( ».رسچینه ،رویرتز خربي ټولګه۸۱۰۲ ،م د جون ۲مه)
د انګلیس خیانت او دوه مخي هم څرګنده وه ،داسې چې ګواکې ښوولو یې د ټرامپ پر وړاندې له دغو عکس العملو رسه موافق نه
دی ،ترڅو په دغه کار رسه په امریکا کې ځانته ځای وسايت ،خو له بله پلوه یې نور غړي د امریکا پر وړاندې وپارول ،داسې چې
تریزامې خربیاالنو ته وویل « :له اروپایي اتحادیې غواړو چې د امریکا له لوري د مالیاتو د اېښودلو په غربګون کې زغم ولري او
غربګونونه باید قانوين او مناسب وي( «.رسچینه :رویرتز خربي ټولګه۸۱۰۲ ،م د جون ۲مه) د ۸۱۰۲م د جون په ۰۱مه د املان
ملړي وزیر د املان په ار ډي ټلویزیون کې د ټرامپ د تصمیم په اړه ،چې خپل السلیک بیرته اخيل؛ وویل « :دغه کار سخت ګیرانه
و ،دغه کار ناهیلی کوونکی دی ،خو باید وپوهېږو چې د خط پای نه دی ».د املان خارجه وزیر هایکوماس د ټرامپ د ټوېټ په
غربګون کې په خپل ټوېټر کې ولیکل« :د باورونو لوی حجم له منځه الړ ».د اوو صنعتي هېوادونو د ناستې کړکېچ چې په کاناډا
کې تررسه شوې وه ،په ټرامپ باندې د نورو غړو هېواونو د رهربانو په بریدونو رسه اوج ته ورسېد .ټرامپ یې د دغې ناستې پر ګډې
بیانیې السلیک واخیست او د کاناډا ملړی وزیر یې ،چې ددغه دور ریاست یې په غاړه و ،تورن کړ چې شفاف عمل یې ونه کړ او په
کار کې یې کمزوری و ( .رسچینه ،فرانس پرس۸۱۰۲ ،م د جون ۰۱مه) ټرامپ ناوخته دغې ناستې ته راغی او مخکې له دې چې
ناسته رسام پای ته ورسېږي ،هغه یې پرېښوده.
په دې رسه ښکاري چې تجاريت جګړه عمال پیل شوې او ټرامپ د ۸۱۰۲م د مارچ په دویېمه په خپل ټوېټر کې په ټوېټ رسه،
ددغې جګړې پیل اعالن کړ« :که یو دولت له نورو دولتونو رسه چې وررسه راکړه ورکړه لري په تجارت کې ملیاردونه ډالر زیان
وکړي ،په دغه حالت کې تجاريت جګړه ښه ده او په اسانۍ رسه کولی شو هغه پیل کړو ».ټول دغه موارد په ډاګه بیانوي چې د
امریکا په اند د تجاريت جګړې دوسیه خورا مهمه ده ،ځکه ال تر اوسه د ۸۱۱۲م کال له مايل بحران څخه چې اوج ته رسېدلی و
کړېږي او د زیانونو کچه یې تر  ۸۱ترلیون ډالرو زیاتو ته رسېږي .دا دی ټرامپ چې تجاريت مفکوره لري هڅه کوي د «ملړی
امریکا» تر شعار الندې د امریکا اقتصاد وژغوري ،هغه شعار چې که امریکا وغواړي په مرسته یې پر نړۍ نفوذ ولري ،نو ډېری نړیوال
سازمانونه به ونړوي او په پای کې به شته نړیوال نظام له منځه الړ يش او نوی نړیوال موقف به راڅرګند يش ،ځکه امریکا د نړۍ د
زبرځواکه پاتې کېدو لپاره له نورو دولتونو مرسته نه اخيل او د تجاريت چارو په تنظیم کې زغم نه ښیي ،بلکې یوازې او یوازې د
نړۍ رهربي کولو او خپلو تجاريت ګټو ته فکر کوي او د خپلو هم پیامنانو مرستو ته پام نه کوي او داسې فکر کوي چې کولی يش
هغوی تر خپلې شعاع الندې راويل او په ځان پسې یې کش کړي.
 ۲ـ شک نشته چې امریکا هېڅ هوکړه لیک ته ژمنه نه ده او کله یې چې ګټه وي ،هر ډول ژمنه او تعهد ماتوي او یا یې پرېږدي.
لکه څنګه یې چې په ۸۱۱۲م کې چې د بوش پرس واکمني وه له شاميل کوریا رسه هغه هوکړه لیک مات کړ ،چې مخکې په
 ۰۷۷۴م کې د بیل کلینټن د واکمنۍ په مهال السلیک شوی و .اوسني ولسمرش ټرامپ هم ګډه بیانیه له خپلو هم پیامنانو رسه د

اوو صنعتي هېوادونو په ناسته کې السلیک کړه ،خو یوه ورځ وروسته یې دغه هوکړه ماته کړه او خپل السلیک یې بیرته واخیست.
څو مودې وړاندې یې له ایران رسه هم په ۸۱۰۲م کې د اوباما د حکومت کړې هستوې هوکړه په ډېره اسانۍ رسه ماته کړه .نو
ځکه له شاميل کوریا رسه یې د اوسنۍ کړې هوکړې د دوام لپاره هم هېڅ ضامنت نشته او ډېر ژر به یې په اړه ،امریکا د مذاکرو په
پیلولو رسه پر شاميل کوریا فشار راوړي ،ترځو یې غوښتنې ومني.
ژمنه او عهد ماتول ،نورو ته نه پاملرنه او د نورو د پارولو لپاره کار کول د امریکا په نه بیلېدونکو ځانګړنو بدل شوي ،چې دغه ټولې
ځانګړنې به یې ژر یا وروسته د پرځېدو زمینه برابره کړي .هغه وخت به راشده خالفت را څرګند يش او د هللا سبحانه وتعالی په امر
رسه به د نړۍ د سیايس رهربۍ ملړی ځای ونیيس او عدالت به تامین ،ژمنې او عهد ته به ارزښت ،هدایت به خپور ،حق به عميل
او باطل به له منځه یويس .په دغه ترتیب رسه به د واقعي سعادت اسباب ،برش ته چمتو کړي او برشیت به یې د ژوند په ټولو برخو
کې د امن او سوکالۍ تر سیوري الندې ژوند وکړي .رسول هللا صلی هللا وعلیه وسلم یې د ظاملو حاکمیتونو له ماتې او پرځېدو
وروسته د را رسېدو زیری ورکړی او فرمایي« :ثم تکون خالفة علی منهاج النبوة» دغه حدیث احمد له حذیفه رضی هللا عنه ورایت
کړی دی .له شک پرته ددغه ارمان تحقق مقتدر او ځواکمن رب ته سخت نه دی.
د ۰۴۲۷هـ.ق ،د شوال دویېمه
د ۸۱۰۲م ،د جون ۸۶مه

