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  يادونه
چـاپ شـوي   په پښتو ژبه اوس د خداى په فضل ډېر يونليكونه   

 چـې مـا لوسـتي، د ښـكلو      ،يونليكونـه پـښتو   ، اكثـره    او چاپېږي 
ي مـــد عل.  د ســـفر د نـــورو لـــوړو ژورو انځورنـــه كـــوي ومنظـــرو ا

مـا خپلـه تـر دې    . سفرونو يونليكونه يـا كـم دي او يـا مـا كـم كتلـي             
 ، داسې ټـولنيزو   ،كړىدمخه دوه يونليكونه ليكلي، كوښښ مې       

سياسي، اقتصادي او نورو مسايلو ته په كـې اشـاره وكـړم، چـې              
زموږ خلكو تـه يـو پيغـام ولـري، اوسـنى يونليـك چـې ګـورئ دا                   

 چــې د ســفر ځينــې نــورې    ، د يــو علمــي ســفر رپــورټ دى   اصــالً
  . ديخواوې هم ورسره ملګرې شوې

 خپلـو افغانـانو     ؛ددې يونليك له ليكلو څخـه مـې موخـه دا وه           
ته دا څرګنده كړم، چې د نړۍ لوى هېوادونه او د هغـوى سياسـي               

 د نړۍ په هكله څـه فكـر لـري او مـوږ څـه فكـر                  ،او ټولنيز مفكرين  
م كال د فبرورۍ له درويشتمې نېټې بيا د همـدې           ) 2009(كوو؟ د   

كــال د مــارچ تــر شــپږمې نېټــې پــورې زه امريكــا تــه پــه يــو علمــي   
لـه دا نيـت درلـود،       يپ مـا لـه      .سيمينار كـې د ګـډون لپـاره تللـى وم          

چې په دې سيمينار كـې څـه بحثونـه كېـږي، د هغـو مهـم ټكـي بـه                     
 د ټولـو شـيانو ليكـل شـوني           كه څه هـم    .ليكم، همداسې مې وكړل   

 مهـم شـيان ولـيكم، پـه مهمـو       نه وو، خو مـا هڅـه كولـه، چـې ډېـر            
د ژبې ستونزه هـم     . مسايلو كې هم د ټولو يادښتول اسانه كار نه و         

 و ډېــره ه چــې مــوږ دلتــه پــه كورســونو كــې لــږ ،نګرېــزيوه، هغــه ا
لوستې او له كتابه سړى تـرې تـر يـوه حـده ګټـه اخيـستالى شـي،                   

ښـه والـى     خو. هلته د هغوى له تلفظ او چټكې وينا سره واټن لري          
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 چې زموږ لپاره يې ښه تكړه ژباړونكي ال دمخـه پـه پـام كـې                 ،دا و 
 ټولـو پـه     )وزيـه ف( او   )ملكيـار صـيب   (،  )ايازى صيب ( :نيولي وو 

لــه همــدې . امريكــا كــې تــر شــلو كلونــو زيــات عمــر تېــر كــړى دى   
سـره يـې لـه كلونـو راهيـسې د ژبـاړونكو پـه               ) نيـسا (علمي مركـز    

هغوى درېواړه پر ژباړې ډېـر      .  كوي  اوس هم كار    كړى او  توګه كار 
 ىايـاز داود  حاكم وو، خـو درېـواړو پـه دري ژبـاړه كولـه، يـوازې                

 پـښتو پوهېـده او كلـه كلـه بـه       ر پ ، دى  چې اصالً د كندهار    ،صيب
يې پښتو ژباړه هم كوله، خو منظمه او عمومي ژباړه پـه دري ژبـه               

د سيمينار له پيله بيا تر پايه اكثره وخت د ژبـاړې غـوږۍ زمـا                . وه
پــه غوږونــو كــې وه، مــا لــه دري څخــه اتومــات پــښتو ليكلــه، مــا  

اړه داسې فكر نه كاوه، چـې دوى لـه انګليـسي څخـه پـښتو تـه ژبـ          
 ژبـاړه ډېـره سـخته نـه     و د سياسي او ټولنيزو خبـر . ته دريكوي كه   

 خـو كلـه     ،وي، له دري څخه ما مخكې هـم ځينـې اثـار ژبـاړلي دي              
كلــه بــه د ژبــاړونكو پــه كــار كــې هــم وقفــه راتلــه، كلــه كلــه بــه پــه     

ځينـې وخـت بـه      . ګروپي كار او ځينو نورو برخو كـې حاضـر نـه وو            
 ،ه كړ، هغه بـه يـې هـم نـه ژبـاړلې            يوې نيمې خبرې ورته خوند ور ن      

 بـه تـر   ژباړن چې  ،به د ويناوال د خبرو سرعت دومره تېز و        كله كله   
 ژبـاړونكي   ،ويناوال؛ تېره وه   څخه  بله به ور   ،ژباړلهڅو يوه جمله    

  وينـا  تـه  څو ژبـو ظر نه پاتې كېدل، ځكه چې پر يو وخت يې      ته منت 
نـه  خـت   ځينې وخـت تخنيكـي وسـايل هـم پـر خپـل و              .لهكېد لژباړ

ــره خنــــډونو ډول، خــــو دې ډولعيارېــــدل ــړه   ســ ــا د تكــ ــره مــ  ســ
 او څــه نــا څــه د خپــل افهــام لــه مخــې د ســيمينار ډېــرې  وژبــاړونك

 اكثـــره وينـــاوالو خپـــل . مهمـــې موضـــوعګانې ولـــيكالى شـــوې
، خـو د وينـا پـر        و هـم و   يلكچرونه يا وينـاوې پـه مـنظم ډول ليكلـ          
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 چـې  هكه كـوم څـ   نو ځ،وخت يې له هغو څخه ډېره ګټه نه اخيستله        
 د  ، خبـرو  ګړنيـو  پـر     او وينـاوالو    د اسـتادانو   هما ليكلي هغه اكثـر    

پـه دې سـيمينار كـې د        . پوښتنو او ځوابونو پر محتوا ډډه لګـوي       
ــړۍ   ــو او   د حــاالتو او بيــا ســيمې او ن ــه د احتمــالي خطرون ــړۍ ت  ن

په دې اثر كې ما خپـل       . چيلنجونو په باب هر اړخيز بحثونه وشول      
 كړى، څه چې هلته پېښ شـوي او پـر څـه    دخيلى  ذهن او فكر نه د    

.  كـټ مـټ ليكلـي دي       ې وسـ  ې هغه مې تـر خپلـ      ،شيانو بحث شوى  
اوســـنۍ نـــړۍ تـــه د   چـــې،دا اثـــر ددې جوګـــه شـــوى ويهيلـــه ده 
د نـړۍ د اوسـنيو مطرحـو سياسـي          يـې     په باب  ګواښونوورپېښو  

پـه خپلـه لمـن كـې رانغـاړلي      ځينې نظرونـه   او ټولنيزو كارپوهانو    
ــه .وي ــه بهرنيــو       ل ــرم، چــې كل ــه ل ــو هــم هيل ــورو قــدرمنو ليكوال ن

  دې  دې خـوا   هېوادونو ته علمي او تفريحي سـفرونه كـوي، نـو لـه            
 و كتــابچو ډكــ لــه دې ســره ورشــي او لــه اخــواوچ او كتــابو قلمــلــه 

 د نـورو لـه تجربـو او علمـي           ،سره راشي، زموږ هېواد لـه هـر پلـوه         
  .پانګې څخه سالمې ګټې اخيستنې ته اړتيا لري
  د همدې هيلې د بري په هيله
  پوهندوى محمد اسمعيل يون

  مه نېټه27ل كال، د كب 1387
  ارګ، د جمهوري رياست ودانۍ
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  سريزه

  
تېــر درې لــسيز جنــګ پــه افغانــستان كــې ډېــر ملــي او ټــولنيز    
ارزښتونه كمزوري او كمرنګ كړل، د ټولنې اساسي جوړښـت او           

ــړ   ــې ونـ ــښت يـ ــر   اسكـ ــن او فكـ ــه ذهـ ــو پـ ــې د  وه او د خلكـ ــې يـ كـ
دا احـساسات كـه لـه يـوې خـوا د            . ټوكـول پرديپالنې احساسات و  

 نو له بلې خوا د ټولنې پـه داخـل كـې د هـر                ،وپردي فشار له امله و    
اكثـره  . ډول اختناق، فقر او تنګالسۍ له امله هم راپيدا شوي وو          

 پاكستان او ايـران تـه تـګ يـې پـه             ، چې جګړو ځپلي وو    ،افغانان
 بهـر تـه تـګ        بيا  هېوادونو  هغو اڼه او له  خپل ژوند كې يو نعمت ګ     

، وافغانـان يـو هـم مالمـت نـه و          . ڼـه ايې خو بېخي يو ولي نعمـت ګ       
 دوى مجبوريـت مجبـور كـړي     ،تللـي وو  دوى په رضا لـه ملكـه نـه          

 پـه   ، يو شـمېر افغانـان بهـر        چې ،هغه وخت دا هم يو غنيمت و      . وو
ل ژونـد  تېره بيا لويديزو هېوادونو ته الړ شي، له يوې خوا بـه خپـ        

خوندي كـړي او لـه بلـې خـوا بـه خپلـو كورنيـو سـره لـه اقتـصادي                      
 نو اكثره افغانان چـې لـه هېـواده راوتلـي وو،        ،پلوه مرسته وكړي  

 چـې   ،په پاكستان او ايران كې اوسېدل، د هغو اكثـرو هيلـه لرلـه             
كـړه او د  وزما يو ګڼ شمېر ملګرو هـم بهـر تـه مخـه     . بهر ته الړ شي 
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 پـــه پېـــښور او كابـــل كـــې ګـــڼ شـــمېر مـــوږ هغـــو پـــه مرســـته بيـــا
خو ما له پيله بيا تـر دې دمـه بهـر تـه              . لتوري كارونه ترسره كړل   وك

 بريـده  يتـر وروسـت  . د تللو او هلتـه د پـاتې كېـدلو نيـت نـه درلـود              
كله چې د طالبانو نظام ړنـګ       . مې خپل ژوند همدلته عيار كړى و      

شـو،  ه وژغـورل    خكړاى شو، نو افغانستان هم له سياسي انزوا څ        
ــه ددې      ــانو ت ــو خلــك دلتــه راغلــل او ګڼــو افغان ــرو هېوادون د ډې
زمينه برابره شوه، چې بهرنيو هېوادونو ته الړ شـي او لـه قـانوني                

  .الرو تګ راتګ وكړي
، عربــــي متحــــده امــــارتو،  الرومــــا هــــم لــــه همــــدې قــــانوني

پاكــستان، هندوســتان، جرمنــي، هالنــډ، ډنمــارك، فرانــسې،      
.  وكړل او بېرته خپل هېـواد تـه راغلـم          بلجيم او سويډن ته سفرونه    

و هېوادونـو تـه تـګ       ز په تېره بيـا لويـدي      ،اوس نو نورو هېوادونو   
د . دى واقعيــت  يــواو ، بلكــې يــو عمــل دىيــو خــوب او خيــال نــه  

ــړ كــې   ــهبهرنيــو ســفرونو پــه ل ــه امريكــا    رات ــر دې دمخــه دوه ځل  ت
يـو ځـل د لنـډ وخـت        . متحده ايالتونو ته د تـګ زمينـه برابـره شـوه           

لـومړى ځـل د دفتـر       . او بل ځل د دوو مياشـتو لپـاره        ) يوه اوونۍ (
 چــې ، چــې يــوه اوونــۍ ســفر پــه دې نــه ارزي ،ملګــرو راتــه وويــل

ــم ځــل د دفتــر       څــوك دې پــرې دومــره اوږد مــزل وكــړي، خــو دوي
 يـو دلتـه كارونـه ډېـر         : چـې ويـل يـې      ،مشرانو ځكه اجازه رانه كـړه     

ــودې  دي  ــره اوږدې م ــل د دوم ــه  او ب ــاره الزم ــه ده لپ  چــې ســفر  ،ن
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 نـو دا داسـې يـو        ،درېيم ځل لپاره چې بيا زمينه برابره شوه       . ېوكړ
ورځـى،  ) 14( منځنـى و؛ نـږدې       ؛ چـې نـه اوږد و او نـه لنـډ           ،سفر و 

دې سره نو دفتـر هـم موافقـه وكـړه، مـا هـم خپـل كارونـه راټـول او           
ما ويل ځه امريكا به هم وګورې، د هغه ځاى لـه   . ن مې منظم كړ   اځ

دود څخه به هم ځان خبر كړم، له خپل هېواد سره بـه يـې              ژوند او ان  
 كـه نـه چـې       ،پرتله كړم، بيـا خـداى خبـر چـې ددې زمينـه برابرېـږي              

  . الره اواره شي تهوړيا او رسمي سفر



 7

  د سفر موخه
  

 چـې پـه     ،يوپه نړۍ كـې ځينـې داسـې لـوى او علمـي مركزونـه                
اپونه  كې د بېالبېلو مسايلو په باب علمي غونډې او وركش          دنيا

جوړوي، په امريكا كې هم داسې مركزونه شته چـې د امنيتـي او               
ستراتيژيكو مسايلو پـه اړه علمـي وركـشاپونه، كنفرانـسونه او            

د امريكــا د ملــي دفــاع وزارت پــه چوكــاټ . ســيمينارونه جــوړوي
ه خــيــو لــه دغــو مركزونــو څ) N.D.U(كــې د ملــي دفــاع پوهنتــون 

ــه     ــسايلو پ ــې د امنيتــي م ــسګونو   دى، چــې تراوســه ي ــه ل ــاب پ  ب
پـه جرمنـي كـې      . نړيوال سيمينارونه او كنفرانسونه جوړ كـړي دي       

هم د مارشال سنټر پـه نامـه يـو          
 چـې  ،علمي څېړنيز مركز شـته    

هغه هم له امريكـايي سـرچينو       
ــم د     ــه هـ ــږي، هغـ ــه خړوبېـ څخـ
ــي او    ــړۍ د امنيتـ ــيمې او نـ سـ
نــــــورو مــــــسايلو پــــــه بــــــاب  
ســــيمينارونه او كنفرانــــسونه 

لـــه دمخـــه  زه دوه كا. جـــوړوي
جرمنــي تــه د امنيتــي مــسايلو  

پــه بــاب پــه همداســې يــو ســيمينار كــې د ګــډون لپــاره تلــالى وم، 
هغه سـيمينار   .  سيمينار و، خورا ګټور و      علمي  روزنيز يوهغه هم   

 ؟ له كومه پيـداكېږي     تروريزم هم د تروريزم يا ترهګرۍ په باب و،       
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 تعريـف   ؟ايډيولوژيكي، پوځي او بشري سرچينې يې چېرتـه دي        
 عقايــد لــه ؟چېرتــه غوړېــدليريــښې  د ترهګــرۍ ؟يــې څنګــه دى

 ؟ له رسنيو څنګـه ګټـه پورتـه كـوي          ؟ترهګرۍ سره څه اړيكي لري    
ــره څنګــه      پــه لويــديزو هېوادونــو كــې د ترهګــرو د راټوكېــدو وې

 او داسې نـورې ګڼـې موضـوعګانې پـه كـې وڅېـړل           ؟كمېدى شي 
  .شوې

ــرو پوهنتونونـــو   ــرو معتبـ ــه ډېـ ــه؛ د نـــړۍ لـ ــارلـ ــدن، پـ يس،  لنـ
ــورو  ــل شــوي وو    واشــنګټن او ن ــه اســتادان رابل  هغــه ،څخــه ورت

سيمينار كه څه هم له تفريحي پلوه ډېـر تنـګ او سـتړى كـوونكى                
 پـه امريكـا كـې دا اوسـنى         ، خو له محتوايي پلـوه ډېـر ګټـور و          ،و

سيمينار هم همغه سـيمينار تـه ورتـه يـو سـيمينار و ، ان د همغـې                
ه ښــه كــړ، مــا ويــل ځــه د  مــې زړه ورتــځكــهلــړۍ يــوه كــړۍ وه، نــو 

 رامريكا د ليدو ترڅنـګ بـه د هغـه ځـاى د اسـتادانو د فكرونـو پـ                   
 چـې   ،مجموعي ظرفيت هم پوه شم، خپل ځان به هـم ورسـره وتلـو             

 د نـورو    ؛ څومره ويښ شوي يو    ؛څومره د فيل په غوږ كې ويده يو       
م وګـورو، هغـوى سـره بـه هـم ځـان            هېوادونو له هئيتونو سره به هـ      

 هـم   ه تـر مـوږ    ؟ يـا   څـومره مخكـې دي     هنـور تـر مـوږ     پرتله كړو، چې    
 او كه نه وروسـتى ريكـارډ زمـوږ پـه برخـه              ؟شاته پاتې څوك شته   

د ) NESA. ( سيمينار د نيـسا سـنټر لـه خـوا جـوړ شـوى و               ادى؟ د 
نــږدې  چــې د ،ملــي دفــاع پــه پوهنتــون كــې يــو څېړنيــز مركــز دى   

ــه دي   ختــيځ ــه پــه كــې راټال  دا مركــز د.  او ســويلي اســيا هېوادون
 د ،همــدغو هېوادونــو يــا ســيمې مــسايل څېــړي، داســيمينار هــم 
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 او نــړۍ تــه د نــورو ورپېــښو    مــسايلو يهمــدې ســيمې د امنيتــ  
  .ى و شوجوړنجونو د څېړنې لپاره ېخطرونو او چل

موږ چې په جګړه كې رالوى شوى نسل يو، هـم جګـړې ځپلـي              
ا پـه  ر پخـه تجربـه    په باب يو او هم يې د جګړو   يكړوليې   هم   ،يو
ه كړې ده، نو د جګړه ييزو مسايلو څېړنـه او ارزونـه طبعـاً د                برخ

 : خبــره پــهافغانــانو لــه مــزاج څخــه لــرې نــه ده، د يــوه سياســتوال  
 تر هر   ؛ په دې برخه كې    ))جنګ افغانانو ته ساعتيري ښكاري    ((

ه، پــه نړيوالــه كچــه لــه نــورو اشخاصــو د زياتــه تجربــهچــا د دوى 
ــداكول هــم ددې ســيمينا  وســره د روابطــ  ــل هــدف و، ددې   پي ر ب

ترڅنګ مـا غوښـتل د سـيمينار پـه تـرڅ او يـا هـم د سـيمينار پـه                      
 چـې لـه ځينـو هغـو اشخاصـو           ،حاشيه كې ددې زمينه برابره شي     

ــورم    ــانو ســره وګ ــا پوه ــه اړه امريكــايي    ،ي  چــې د افغانــستان پ
 ،، نو دا به ددې زمينـه برابـره كـړي          دىپاليسې كې يې نظر موثر      

 تــه ىونــو رښــتينى انځــور هغــوچــې د خپــل مظلــوم ولــس د كړاو
 چـې پـه افغانـستان كـې         ،ورته په ګوته كړم     هم بهدا  .وړاندې كړم 
لـه خـوا د زيـاتو        ډلو او اشخاصو تـه د امريكايـانو          وڅو محدود 

 هم زمـوږ هېـواد لـه سـتونزو سـره مخـامخوي             ،امتيازاتو وركړه 
نـو ددغـسې   . او هم ددې كـار دوام امريكايـانو تـه پـه ګټـه نـه دى          

 تـه    كې ګـډون    ترالسه كولو په هيله مو دې سيمينار       ګڼو موخو د  
  .زړه ښه كړ
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  د سفر تيارى
  

 نـو زمـوږ     ،كله چې په دفتر كې زما د سفر په باب موافقه وشوه           
 چې د سفارت كوم رابط غړى او همكار دى ښاغلى           ،له دفتر سره  
 اوس نــو بايــد :ماتــه وويــل) Samuel Kramer(مــر ې كرلېســمو
 چـې مـوږ تـه يـو سـند           ،يكلې پاڼه راكړي   دفتر موږ ته يو ل     سوستا

 څـو ځلـه دا ډول   تـه  چـې زمـوږ دفتـر       ،شي، ددې كار يـو علـت دا و        
ــالي او اوږد  لنـــــــډ مهـــــ

 بورســــــــــونهمهــــــــــالي 
راغلـــــــــــي، د دفتـــــــــــر 
مـــسولينو پـــه پيـــل كـــې 

ــړې   ــه كـ ــره موافقـ  ،ورسـ
خو وروسته يې بيا خپل     
ســفرونه كنــسل كــړي او  

ــه   چــې د ،هغــو كــسانو ت
بورســــــونو يــــــا دا ډول  

نتظام يې كـړى  سفرونو ا 
نـو ځكـه دوى يـوې رسـمي پـاڼې تـه             . و، مشكالت پيـدا كـړي دي      

مر تـه ور وسـپارله، ماتـه يـې          ې كر لېسمودا پاڼه مو هم     . اړتيا لرله 
 څو ورځو كې به ستاسو دفتـر تـه لـه امريكـا سـفارت څخـه                  :وويل

لس ورځـې وروسـته د سـفارت لـه خـوا            . يو رسمي مكتوب راشي   
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لــه خــوا ماتــه بلنــه پــه كــې    )نيــسا ســنټر( چــې د ،مكتــوب راغــى
و ورځـو  ېـ در(( :د سفارت په يادښت كې ليكل شـوي وو     . شامله وه 

 ډېـر ژر مـې لـه دفتـره     )).كې بايد موږ ته بېرتـه ځـواب راكـړل شـي           
ت، د دفتـر د يـوه همكـار پـه واسـطه مـې بهرنيـو                 سمكتوب واخي 

  لـه املـه  چارو وزارت ته ولېږه، د رخصتۍ او ځينو نورو عواملـو       
 په وزارت كې د      او ال شو، خو په متواترو ټلېفونونو     مكتوب لږ ټ  

 تـر ټـاكلې ورځـې       لـه كبلـه   ځينو مامورينو د شخصي پېژنـدګلوۍ       
يـــوه ورځ وروســـته مكتـــوب راغـــى او كرېمـــر تـــه مـــې لـــه خپـــل   

ټيك يوه مياشـت    (( :هغه راته وويل  . پاسپورټ سره يوځاى وركړ   
سـو   نېټـه ستا    مه )23(وروسته ستاسو وېزه راځي، د فبرورۍ پر        

ــر   ــ) 22(ســيمينار دى او پ ــه ده  هنېټ ــه الوتن ــه كابل ــوې .)) مــو ل  د ي
مياشتې په بهير كې ما فكر كاوه چې دا سفر بـه هـم د ځينـو نـورو                   

 نو ځكه مې ډېر بابيز ګاڼه، ددې ترڅنګ مې          ،غوندې كنسل شي  
 چـې لـه تېـر يـونيم         ، تطبيق كـار كـاوه     پرد خپل هغه فرهنګي پالن      

فر تـه  درې، څلـور ورځـې پـاتې           سـ . كال راهيسې مـې پيـل كـړى و        
ــز ډبليـــو ټيمـــپكن  مـــر او ې كرلېســـمو چـــې ،وې  James(جيمـ

W.Tompkins( زمـــوږ دفتـــر تـــه راغلـــل،   يـــې يـــو بـــل ملګـــرى 
ــړى و     ــه راكـ ــه بېرتـ ــه يـــې ماتـ ــه مخـ ــپورټ چـــې وار لـ ــه ،پاسـ  رانـ

 خـو سـتا ال      ، وېزه راغلـې   )سنجر(واخيست، راته يې وويل چې د       
ر تيـــارى ونيـــسئ، زيـــات تراوســـه معلومـــه نـــه ده، تاســـې د ســـف

ــم       ،احتمــال دى ــوه ورځ وروســته ه ــه ي ــو راشــي او ك ــزه م  چــې وې
سـنجر  . راشي، پروا نه كوي، ته به يوه ورځ وروسته حركت وكړې       
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 چې د جمهـوري رياسـت د مقـام د دفتـر د پاليـسۍ برخـې                  ،صيب
 چـې تاسـو ماسـره يوځـاى الړ نـه شـئ، نـو        :رئيس دى، ماته وويـل   

 :، مــا وويــلم د ژبــې مــشكل هــم لــر زمــا خــو يــوازې زړه تنګېــږي، 
تاسو خپل ترتيبات ونيسئ، كېدى شي زما وېزه هېڅ رانـه شـي،             

. كه رانه شي نـو زه ال خوشـاله يـم، ځكـه دلتـه مـې ډېـر كارونـه دي                     
مـه د جمعـې     20د فبـرورۍ    . ويل چې ته نـه ځـې، زه هـم نـه ځـم             وهغه  

 د امريكــا ســفارت   ورځ شــنبېدورځ د افغانــستان رخــصتي وه،  
 چـې سـتا وېـزه هـم         ، خو همدا شنبه ماته ټلېفون راغـى       رخصت و، 

ځــان مــې . راغلــې، كــار دې خــالص دى، د ســفر ترتيبــات ونيــسه 
سفر ته تيار كړ، د يكشنبې ورځ سهار پر خپل ټايم دفتر تـه الړم،                
مېرمن مې تر سفر دمخه سهار وختي د معمول پـه شـان درې ځلـه                

ګو ښـكل كـړ،   ، د خداى كتاب مـې پـه سـتر        مله قران شريفه تېر كړ    
 زموږ د مـستۍ  :اوالدونه مې څلور واړه مچ كړل، ټولو راته وويل       

زمـا اوالدونـه دا ځـل ځكـه ډېـر           . او لوبو شيان دې له ياده ونـه ځـي         
. ســفر روانــه وه چــې مــور يــې هــم اروپــا تــه پــه يــو رســمي و،خفــه و

 چـې دواړه پـر يـوه وخـت لـه كـوره              ،اكثره وخت موږ كوښـښ كـوو      
 چـې مـوږ   ،دوه درې ځله داسـې پـېښ شـوي   سفر ته الړ نه شو، خو  

دا ځـل  . دواړه پر يوه وخت بېالبېلو هېوادونو ته په سفر  وتلي يـو           
نيـز، نـو ځكــه   ونيــز و او زمـا تقريبـاً دوه او  ونـو د هغـې سـفر يـو او    

. دا سفر پـه اسـانۍ سـره وزغمـي          چې   ،ماشومانو ته ډېره ګرانه وه    
 نـورو ملګـرو    دوودفتر ته چې الړم كارونه مې منظم كړل، د دفتـر         

 د خپـل راتـګ تـر       مـې  وفاء الرحمن وفا او ضياء الرحمن ضـياء تـه         
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د  چـې  ، كاري پالن جوړ كـړ، سـهار لـس بجـې بـه وې        ورځې پورې 
 ماتـه   ، راغـى  )جېمز، ډبليو ټيمـپكن    ( سفارت رابط غړى   امريكا

 د الـوتكې ټكـټ، د سـفر الرښـود او دوه نـيم      ،يې خپل پاسپورټ  
  .ښه سفر هيله يې راته وكړهسوه ډالر سفر خرڅ راكړل او د 



 14

 انګار صيب                 سنجر صيب          

  له كابله تر دوبۍ
  

ــه، د كـــب 22د فبـــروري   د يكـــشنبې ورځ د ، نېټـــه وهمـــه)4(مـ
ماسپــښين درې بجــې مــو لــه دفتــره حركــت وكــړ، خپــل اســناد او  

، د دفتــر لــه ملګــرو مــې لجــامې مــې پــه بيــك كــې مــنظم كېــښود
 خداى پاماني واخيسته او كابل نړيوال هوايي ډګر ته الړم، تر لـږ            
انتظار وروسته صبغت اهللا سنجر صـيب هـم راغـى او همدارنګـه              

 چـې د كورنيـو چـارو وزارت پـه           ، صيب جنرال عبدالحكيم انګار  
څــو دقيقــې . اســتازۍ زمــوږ د ســفر ملګــرى و، هــم تــشريف راوړ  

كـې نـور ګـڼ بلـدي        ) وي آى پـي    (انتظار مو وكړ، د هوايي ډګر په      
، هـم ناسـت     لد درلـو  ونه چې بېالبېلو ځـايونو تـه يـې سـفر          ،كسان
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وو، څو شېبې مو هغوى سره هم ګپ شپ ولګـاوه، د هـوايي ډګـر                
ــدان  ــرال (نـــوي قومنـ ــلجنـ ــار صـــيب  )اصـــف جبارخېـ ــه انګـ  ماتـ

ــړى         ــدي سـ ــر جـ ــر ډېـ ــومړي نظـ ــه لـ ــيب پـ ــار صـ ــده، انګـ راوپېژنـ
 چې څنګـه بـه دا      ، ويل خداى دې خير  كړي      زړه كې مې   ،ښكارېده

ه خبــرې ســفر ورســره خوشــاله تېــروو، خــو څــومره چــې مــو ورســر  
څـو شـېبې    . اترې زياتېدې، د سړي خوږلني او صميميت زياتېده       

نــور هــم ناســت وو، خبــره څلــور نيمــو بجــو تــه ورســېده، مــسول      
مامور ال وار دمخـه لـه مـوږ درېـواړو پاسـپورټونه اخيـستي وو،                
هغه يـې لـه بوډينـګ كـارتونو سـره يوځـاى مـوږ تـه بېرتـه راوړل،                    

څلور نيمـې بجـې     . نه كوي  څلور نيمې بجې الوتكه الوت     :ويې ويل 
دروازې لــه الرې پــه ځــانګړي مــوټر كــې د الــوتكې تــر       ) VIP(د 

پـه الوتكـه   . معمول سره سـم الـوتكې تـه پورتـه شـو        له  . سينې الړو 
كې اكثره كسان بلدي وو، يو بل سره مو سـتړي مـشي وكـړل، پـر                 
خپلو سيټونو كېناسـتو، څـو شـېبې مـو انتظـار وكـړ، كلـه چـې د                   

 چې نور مـسافر نـه راځـي، نـو           ، شوه، پوه شو   هخپرالوتنې خبرتيا   
 وختـه    دې  چې تر  ،يو بلې څوكۍ ته الړو      صيب او سنجر  )يون (زه
 او نسبتاً هوسا وه، انګار صيب پـر خپلـې څـوكۍ ځـاى پـر          تشهال

مــا او ســنجر صــيب پــه الره كــې ښــه د مــزې ګــپ   . ځــاى پــاتې شــو 
 چې كلـه خـوب رابانـدې راشـي، بيـا            ،ولګاوه، خو زما عادت دى    

 هـم وكـړ، د      ېېلمه ته هم يوه پلمه جوړوم، نو يوه سترګه خوب م          م
، نو بيا مې سنجر صيب سره ګـپ         م چې بيدار شو   ،ډوډۍ پر مهال  

 د  ، چـې پيلـوټ خبـر وركـړ        ،په همدې خبرو اترو كې وو     . چاالن كړ 
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.  خپـل كمربندونـه ټينـګ كـړئ        ،دوبۍ هوايي ډګر ته كښته كېـږو      
وايي ډګـر كـې كـښته     چې د دوبـۍ نړيـوال هـ   ،لس كم اته بجې وې  

  .شو
كلــه چــې د دوبــۍ نړيــوال هــوايي ډګــر لــومړي نمبــر ترمينــل تــه  

 غرفې تـه  دخوليننوتو، نو بايد خپل ټكټونه مو مسول مامور او          
 چــې هغــوى بيــا پــه خپــل وار د بوډينــګ كــارت   اى،ورښــودلي و

 كله چې دې غرفې ته الړو، نو      .  كړي ګوتهلپاره مربوطه غرفه راپه     
 بكــسونه لــرئ كــه نــه؟ مــا او ســنجر  :ه وكــړهپوښــتنمــسول مــامور 

 چــې د څــو او ،صــيب خــو يــو يــو بيــك درلــود، ځكــه ماتــه پتــه وه
انګـار صـيب خپـل      . لويو بكسونو انتقـال څـومره مـشكالت لـري         

 چــې كــام ايــر  څرنګــه. بكــس پــه كابــل كــې الــوتكې تــه وركــړى و   
الوتكه له نـورو نړيوالـو شـركتونو سـره د بكـسونو د انتقـال كـوم              

لري، نو ځكه د بكسونو د انتقـال پـه برخـه كـې مـسافرين              تړون نه   
له انګار صيب څخه يـې چـې        . همېشه له ستونزو سره مخامخېږي    

.  مـا خـو بكـس الوتكـه كـې تـسليم كـړ              :پوښتنه وكـړه، هغـه وويـل      
 چې تاسو بايـد يـو ځـل لـه ترمينلـه بهـر شـئ،            :مسول مامور وويل  

دوبـۍ وېـزه    هلته مو خپل بكس واخلئ او هلته چې ځئ نو بايد د             
څخـه  ) مرحبـا ( تاسـې بايـد لـه        واخلئ،ولرئ، نو كه غواړئ بكس      

 دا ټولــه ؟ دوى څــه وايــي:انګــار صــيب ماتــه وويــل . وېــزه واخلــئ
 ورته وكړه، كه څه هـم زمـا انګليـسي پخـه نـه ده، خـو د                   ېكيسه م 

ــه         ــر ل ــا خپــل خ ــډول م ــه ان ــېانګــار صــيب او ســنجر صــيب پ  خټ
و نـ  دى وېـزه نـه لـري دا          :لچې هغه مامور ته وويـ      ما. ايستالى شو 
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انګـار صـيب    .  دا نو دده خپـل مـشكل دى        :امكان لري؟ هغه وويل   
 كوم قيمتي شيان شته كه نـه؟ هغـه   دېته مې وويل چې بكس كې     

 كــريم او غاښــونود  نــه بابــا يــوازې يــوه جــوړه دريــشي ده،  :وويــل
  دې برس نور خاص څه نه شته، ما ويل كه كنـسل يـې كـړې، دا بـه                 

 پيسو هلته  دوه جـوړې        په  وېزې د دوبۍ د  ي، ځكه   په ګټه تمام ش   
دريـشي كېـږي او تكليـف بـه يـې لـه پاسـه دلتـه ګـالې، راځـه چــې           

 د كابــل د نړيــوال هــوايي ډګــر    يــېبېرتــه يــې كنــسل كــړو، بېرتــه  
 چـې هغـه     ، جنرال صيب اصف جبارخېل ته زنـګ وواهـه         قومندان

 او عيـار سـړى   ځـوان طبيعتـه  انګار صـيب خـورا   . يې هلته واخلي 
بېرتـه مـسول   . سره ومنله، ويل يـې واهللا ښـه كـار دى   را ژر يې  ،دى

مــامور تــه ورغلــو، مــا ويــل دا بيــك بېرتــه كنــسلېدى شــي؟ هغــه 
ــل ــه     ) انګــار (دى: ووي ــه امــضا وكــړي، انګــار صــيب ورت دې رات

د افغانـستان د    (السليك وكړ، پر دې وخت ښـاغلى نـادر نـادري            
پـه لـين كـې والړ     هلته  )بشر د حقوقو د خپلواك كميسيون وياند      

و، هغــه تــر روغبــړ وروســته مــوږ څخــه وپوښــتل چــې څــه مــشكل  
پخـه او روانـه انګليـسي       په   ما ورته مشكل ووايه، هغه چې        ؟دى

خبرې كوالى شي، بيا غرفې ته ورغـى، خـو مـسول مـامور همغـه                
 ښـه الره    : چې موږ ته يې كړې وه، نادري صـيب وويـل           ،خبره  وكړه  

 د   چـې  ،روسته نادري صيب هـم    داده چې كنسل يې كړئ، تر دې و       
واشنګټن په سفر روان و، له موږ سره يوځاى شـو، نـادري صـيب               

 سـفرونه كـړي      تـه  تر موږ ټولو زيات بلـد و او څـو ځلـه يـې امريكـا               
 لـه پـاتې      د سـفر    نـو ځكـه مـوږ      ، هملته يې درسونه هم لوستي     ،وو
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 دى مخكې موږ ورپسې، د ترمينل دويم پـوړ        .  شو بېغمهستونزو  
 دروازې او بيــا اړونــدې غرفــې تــه الړو، زمــوږ  ونــدېاړ ، الړوتــه

ټولو پاسپورټونه ده واخيستل، ټكټونه يې په كې كېـښودل او د          
) 25-20( ته يې وړاندې كړل، هغې بيـا تـر           ې مامور ېغرفې مسول 
 بوډينـګ    تـه   تـر ډېـر چـورت او دقـت وروسـته مـوږ              ځنـډ او   دقيقو

مينــل تــه كارتونــه راكــړل او بيــا لــه هغــه ځــاى وړانــدې عمــومي تر
ما د كمرې لپاره يو پوښ واخيست، همداسې پـه ترمينـل            . راغلو

راځـئ الړ شـو،   : كې ګرځېدو، ستړي هـم وو، انګـار صـيب وويـل      
 چاى به هـم وڅـښو، ګـپ بـه هـم ولګـوو،               ،كافي شاپ كې به كېنو    

د چـاى غوښـتنه يـې       . نادري صيب يو لوكس كافى شاپ ته بوتلـو        
زه خو ښـه سـتړى هـم وم،    وكړه، چاى يې راوړ، ښه د مزې چاى و،        

ل يـې  ېو، بوې يو ساعت هلته ناست      د، نږ څښهنو ښه په مزه مې و     
زمـوږ پـر وخـت      . ، انګار صيب پيسې وركړې    ووډالره  ) 21(راوړ،  

خو زموږ بوډينـګ كـارت كـې د الـوتنې           . وېد شپې يوولس بجې     
ــي وخــت  ،وخــت ــر محل ــر چــاى څــښلو   .  دولــس نيمــې بجــې و   پ ت

 تيـارى    لپـاره   د خپـل اوږده سـفر       چـې  ،وروسته په دې لټه كې شـو      
  .ونيسو
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  له دوبۍ تر واشنګټنه
  

د امريكــا هــوايي ( ډ ايــرالين ېــې دولــس بجــې مــو د يونايټدنــږ
 اړوند ترمينل ته ځان برابر كړ، يو ځل بيا بايـد د تاالشـۍ               )ليكې

خو مخكې تر دې چې دې غرفـې تـه الړ شـو، د         .  تېر شو  سكرينهله  
اسـپورټونو د كتلـو پـړاو پيـل          د پ  خاصـو خلكـو    بلكـې د     ،ټولو نه 
 راغى، له هغو كسانو يـې پوښـتنې   ،يو تن چې غالباً هندى و     . شو

 ، نـه ښـكارېدل، لـه سـنجر صـيب          ان چې ده تـه امريكايـ      ،پيل كړې 
انګار صيب او ځينو نورو يې پوښـتنې پيـل كـړې، نـادري صـيب            

 څـه   ؟ ځـئ  څه ته  ؟ چېرته ځئ  :يل دا و    يې  ته  يو  هر ورته ژباړه كوله،  
 بــدل ؟ دا بكــسونه مــو خپــل دي؟سونو كــې مــو څــه دي بكــ؟كــوئ

 او ګڼــې ؟پــه كــې نــه وي وهلــى الس  چــا خــو بــه ؟شــوي خــو نــه دي
 :زما نوبت چې راغـى، مـا نـادري صـيب تـه وويـل              . نورې پوښتنې 

 ؟رته ښكاره شو كـه څنګـه      دورته ووايه دا ساده ګان لكه چې موږ         
ې نـه  د همدا موږ په ګوته كـړو، كـه زړه          دېچې دومره مخلوق كې     

 هغـه   ، وكړې دا خبرې  چې بېرته وګرځو، ماورته په خندا كې         ،وي
 زمــا خبــرې وكــړې، هغــه لــه خنــدا شــين شــو، زمــا          چــېتــه يــې 

.  خـو ډېـرې پوښـتنې يـې راڅخـه ونـه كـړې              ،پاسپورټ يې وكـوت   
د . پاسپورټ كې يې راته خروجي ټاپه ولګولـه، لـه چكـه تېـر شـو               

يي د نــادري څــو دقيقــو لپــاره پــر څوكيــو كېناســتو، يــو امريكــا   
 زه يـې هـم پېژنـدلم، ښـه روانـه فارسـي يـې                ،راغىته  صيب څنګ   
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 ماڅخـه ځينـې پوښـتنې وكـړې،      لـه  ويله، د كانديـدانو پـه اړه يـې        
هغــه هــم هــر احتمــالي كانديــد ښــه پېژنــده، څــو دقيقــې وروســته   

ــه شــو   ــه پورت ــوتكې ت ــو   . ال ــه وه، ي ــشپړالوتكــه ن  كلــى و، خپــل  ب
 ځـاى    كـې   خپلو ځايونو  هس پ سيټونه مو پيدا كړل، بيكونه مو پا      

 يــو زيــات  كــېالوتكــه پــه  پــر وخــت مــې  د الــوتنې،پــر ځــاى كــړل
چـې تـر امريكايـانو      اټكـل كېـده      ،شمېر افغانان تـر سـترګو شـول       

 او جرمنـي دا الوتكه د   . وروسته كېدى شي دويمه كټه ګورۍ وي      
اماراتو د الوتكو په شان ښكلې نـه وه، خـو پـه لويـوالي ښـه لويـه              

كه كې يې پنځه څوكۍ او د څنډو ليكـو كـې يـې دوه               د منځ لي  . وه
ــښې وې   ــري څــوكۍ اي ــوچنى      . نف ــو ك ــې ي ــه ي ــر ســيټ مخــې ت د ه
ــصب و  ــم د ســفر     . ټلويزيونګــوټى ن ــر ســكرين ه ــون پ ددې ټلويزي

واټن او ليكه ښكارېدل او هم دې كـوالى شـول، پـه څـو بېالبېلـو                 
د الوتكې د ټولو څوكيو شمېر معلومـول        . ژبو څو فلمونه وګورې   

 چـې نـږدې پنځـه سـوه كـسان پـه             ،انه كار نه و، خو اټكل كېـده       اس
كله چې مو په الوتكه كې خپل سيټونه تثبيت كـړل،           . كې ځايېدل 

ستله، ېـ نو ځان مو راحت احساس كړ، بيا مې خپله كتابچـه راوو           
غوښتل مې په الوتكه كې له دې فرصـت څخـه ګټـه پورتـه كـړم او        

د تېر يو كـال پـه بهيـر         خپل هغه يادښتونه پوره او بشپړ كړم، چې         
پـه ټكـټ كـې راتـه د         .  خـو بـشپړ كـړي نـه وو         ،كې مې يادښت كړي   

بجـې بـه    ) 6( د سـهار     :الوتنې د رسېدو محلي ټـايم ليكـل شـوى و          
ظاهراً خو چې د شـپې يـوه بجـه لـه دوبـۍ څخـه                . امريكا ته رسېږو  

 نـو  ، نو فكر كـوې چـې شـپږ بجـې امريكـا تـه رسـې          ،حركت وكړې 
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د امريكـا   . كېږي، خو واقعيت داسې نـه دى      ټوله الره شپږ ساعته     
 ،وخت نهه ساعته واټن تـه چـې د چـا پـام نـه وي     د او دوبۍ ترمنځ   

 نـو  ، خو كه دا وخت په كې محاسـبه  كـړي      ،نو همداسې فكر كوي   
ــه رســېږي      ــسو ســاعتونو ت ــره پنځــه ل ــا خب زه چــې د وخــت دې  . بي

نزاكــت تــه متوجــه وم او تــر الــوتنې دمخــه نــادر نــادري صــيب هــم  
نـو ځكـه خـو      سـاعته مـزل دى،        لـس   چې ټـول پنځـه     ،ه ويلي وو  رات
 يادښــتونو بــشپړاوي او خــوب تــه مــال تړلــې وه، نــيم   خپلــو دمــې

ــه الوتكــه كــې انتظــار وكــړ      چــې د ، فكــر كــاوه مــا. ســاعت مــو پ
 خـو چـې د هغـوى        ،امريكا الوتنې بـه پـر خپـل وخـت الوتنـه كـوي             

تـر  . ستېـ الوتكـو مـو شـكر وو       افغـاني     خپلـو    ر پ ،كوتوحال مې   
تر هغـه وروسـته د      . نيم ساعت زياته موده په الوتكه كې پاتې شو        

انو د ټسرډېــسټيوا. الــوتكې پيلــوټ د الــوتنې خبرتيــا خپــره كــړه 
ــه دوى كــې       ــا معمــولې الرښــوونې وكــړې، پ ــزې ي ــوتكې دودي ال
ښځې او نارينه دواړه شامل وو، خو د نورو الوتنو پر خالف هېڅ             

څنګـه چـې الوتكـه زړه وه،    ښكلې ښځه مـې پـه نظـر رانغلـه، لكـه           
 تراوسه چې ما په كومو الوتكـو        ښځې يې هم همداسې زړې وې،     

 مـې پـه نظـر       سټيوارډيسټانې بدرنګې   وىكې سفرونه كړي، تر د    
نه دي راغلـي، البتـه د ښـكال معيارونـه هـم تـوپير كـوي، د سـړي          

 اقتصادي حالـت او ذوق د ښـكال      ،محيطي، اجتماعي، سياسي  
پر معيارونو تاثير كوي، ځكه خـو نـو          او ښكال ټاكنې     ېنوخوښو

 ، دې نظر دي، چې ښـكال دومـره ښـكلې ده           راكثره ښكال پوهان پ   
پـه همـدې    . تعريفونو په حدودو او چوكاټ كـې نـه ځـايېږي          د  چې  
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خاطر د ښكال بېالبېل تعريفونه رامنځته شـوي او هـر تعريـف تـه               
 وځـي، خـو      تـه   نو له مورګو يې د ښكال يـوه برخـه بهـر            ،چې ګورې 

ښـكال پـه هـر      : ((هم د ښكال دا تعريف په ټولو كې عام دى چـې            بيا
مــا د ښــكال همــدا تعريــف ددې )). څيــز كــې معينــه همــاهنګي ده

تـور پوسـتې او     ( يـوې    رانو پر وجود تطبيقوه، خو پ     تسټيوارډيس
د يوې په وجود كې هم د هغـې د          . هم تطبيق نه شو   ) سپين پوستې 

 تناسب پـه نظـر      او هماهنګي ،نكو برخو ترمنځ توازن   وبدن جوړو 
  .لرانغل

الوتكه الوتنې ته چمتو كېدله، لومړى يې په انګليـسي او بيـا             
ر اپـه منځنـي كتـ     زه  . په عربي ژبـه د سـفر پـه اړه معلومـات وركـړل             

 ه كـې   برخـ  ۍمخنـ پـه    نمبر څوكۍ ناست وم، د سيټ        D 34پر  كې  
 چــې ټــول واټــن يــې نــږدې ، ټلويزيــون ســكرين تــه مــې كتــلنــصب

ره ښوده او وخت يې نږدې پنځه لس سـاعته،      يوولس زره كيلو مت   
. په نږدې يو ساعت كـې واهـه       يې   يو زر كيلو متره مربع واټن        يانې

 نه شول، يو نـيم كـس لـه يـوه ځايـه              كپه الوتكه كې ټول سيټونه ډ     
سنجر صيب هم له موږ څخه بل سيټ تـه الړ، يـو             . تهبل ځاى ته هم     

سـفر روان و،   چې دا وخت د امريكـا پـر   ،لوړ پوړى افغاني هئيت   
هم په همدې الوتكـه كـې و، پـه دې هئيـت كـې د ملـي دفـاع وزيـر                      
ســـتر جنـــرال عبـــدالرحيم وردګ، د كورنيـــو چـــارو وزيـــر محمـــد 
حنيف اتمر، د بهرنيو چارو وزيـر ډاكتـر رنګـين دادفـر سـپنتا، د                
ــر ډاكتــر زلمــى رســول او د ملــي       ملــي امنيــت چــارو مــشاور وزي

له كابلـه هـم   . ح هم شامل ووامنيت لوى رئيس ښاغلى امراهللا صال     
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 خـو دوى هلتـه هـم پـه لـومړي            ،موږ سره په كام اير الوتكه كـې وو        
،  په همـدې برخـه كـې وو        كې وو او دلته هم    ) بزنس كالس (كالس  

نو ځكه خو مـوږ ونـه غوښـتل چـې يـا هلتـه او يـا هـم دلتـه ورسـره                        
  ...نه شي د خانانو ملنګانو سره كلي: وګورو، د رحمان بابا خبره

 ورځ او بيــا تــر نيمــې زياتــه شــپه مــو پــه خــوب، يادښــت     نيمــه
ليكلــو او ډوډۍ خوړولــو تېــره كــړه، يــو وخــت ويښ شــوم، نــږدې  

د ټلويزيـون پـر سـكرين ليكـل شـوي           . ساعته مزل مو وهلى و    ) 9(
يـو وخـت مـې پـښې        .  مـو وهـالى دى     نكيلو متره واټ  ) 6598(وو  

ز كــې لــږ كــښته و پورتــه  ېــډېــرې شــخې شــوې، د الــوتكې پــه دهل 
ز كـې مـخ كـښته روان        ېـ الړم، پښې مـې وغوړېـدې، كلـه چـې دهل          

ز ېـ  رحـيم وردګ صـيب هـم پـه دهل           جنـرال  وم، نو د ملي دفاع وزيـر      
كې والړ و، خپله شخي يې ايستله، زه يې چې وليـدم، نـو سـتړي                

 ؟ تـه ځـئ    امشي مو سره وكړل، ماته يې ويل چې تاسـو هـم امريكـ             
ګرو پوښتنه يـې هـم   ويل يو سيمينار ته ځو، د سفر د نورو مل         وما  

وكړه، بېرته خپل ځاى ته راغلم، څـو شـېبې وروسـته بيـا د خـوب                 
 همداسې مـو    ،څپه راباندې راغله، كله په ويښه كله په خوب كې         

ســفر تــه دوام وركــاوه، الوتكــه لــه دوو لويــو وچــو او دوه درجنــو   
 نــو د ،هېوادونــو تېــره شــوه، يــو وخــت مــې چــې ســاعت تــه وكتــل

بجــې او د امريكــا پــر وخــت د   ) 3(ې افغانــستان پــر وخــت د شــپ  
پــه ډېــر ارام . الوتكــه كوزېــدو تــه چمتــو شــوه. بجــې دي) 6(ســهار 

 څخــه لــس دقيقــې وشــپږلــه ډول يــې پــر هــوايي ډګــر كــښته كــړو، 
  . چې له الوتكې رابهر شو،تېرې وې
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  :په هوايي ډګر كېد ډالس نيم ساعت 
 شـپږو تېـرې وې،      تـر پر سيمه ييز وخت لس پنځـه لـس دقيقـې            

 له الوتكې بهـر او ترمينـل تـه داخـل شـو، لـه دې ځايـه هغـې                     چې
 چـې   ،دروازې ته برابـر شـو     

موټر ورسره وصلېده او له     
دې ځايـــــه بيـــــا د دوه درې 
دقيقــو پــه واټــن د ترمينــل  

  چـې هلتـه د     ،بلې برخـې تـه    
لپــــــاره  وېــــــزې دخــــــولي
رفې وې، هلتـه تـه، كلـه چـې د ترمينـل دروازه بېرتـه                غبېالبېلې  

 تـه ورتـه يـو مـوټر كـې ناسـت وو، مـا فكـر                  شوه، نو خلك كوټې   
 چــې دا هــم كومــه خونــه ده، خــو چــې پــاس مــې د الســنيوي ،وكــړ

ځايونو او همدارنګه څوكيـو تـه پـام شـو، نـو د مـوټر خيـال مـې                    
 فرانكفـورت يـا نـورو هـوايي     پـه عينـاً داسـې لكـه    . پرې پوخ شو  
همدلتــه چــې داخــل .  چــې د اورګــاډي سيــستم وي،ډګرونــو كــې

غلي زلمـي خليلـزاد او دفـاع وزيـر ښـاغلي رحـيم           شو، نـو پـر ښـا      
وردګ مـــو ســـترګې ولګېـــدلې، دواړه والړ وو، پـــه مـــوټر كـــې  

 دواړو  دوى چـې ټولـو تـه رسـېدلې واى،           ، څـوكۍ نـه وې     دومره
 نــو ســتړي ،مــوږ چــې يــې وليــدو. نكي نيــولي وووپــاس الســنيو
 خــو رحــيم ، زه خــو زلمــي خليلــزاد كــم پېژنــدلم،مــشي يــې وكــړل

 بيـا سـنجر صـيب تـر      صـيب  پېژندلم، خليزادزياتصيب وردګ  
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:  خليلزاد صيب وويـل     وروسته ما زيات پېژنده، تر ستړي مشي     
څنګه ياستئ د اينده كـابينې غـړو؟ سـنجر صـيب ورسـره خبـرې                

 رحـيم    صـيب   دا وخت خليلـزاد    ،شروع كړې، خو ډېرې لنډې وې     
ونـه جـوړ    تعمير مـا    ههوايي ډګر كې دې پ    :  وويل  ته وردګ صيب 

 دې رانـه كـړې او  تراوسـه    پيـسې  هـم كـړل، خـو        دې افتتاح ،كړل
هله ژر شه   :  ورته په ټوكو او خندا وويل       صيب خليلزاد. پاتې دي 

ــړم       ــه امــضا ك ــې درت ... ســپين چــك راوباســه چــې همــدا اوس ي
 هغه ورځ    دې ده   په ياد  : زياته كړه   صيب همدې خبرو كې خليلزاد   

 پـه    افتتـاح كـول، سـخته واوره هـم ورېـده،            مـو   تعميرونه داچې  
 نـو د همغـه وخـت    ،كه چېرې مې ځان كانديداوه: ټوكو يې وويل 

 چـې مـوټر ترمينـل تـه         ،همدې خبرو كـې وو    ... عكسونه به چاپوم  
 اميــر، خــان و غريــب، مېلمــه و كوربــه ټــول پــه    ،ورســولو،وزير

 ســره نــه كــوم صــيبنوبــت بېالبېلــو غرفــو تــه ودرېــدلو، خليلزاد
 ځانتــه ســودا وه،  د هــر چــا ځانتــه،رټيګــارډ و، نــه كــوم ســكرډبا

 چې ما په كابل كې د خليلـزاد صـيب ليـدلى و او               كش وپش هغه  
 د وليــد،پــه امريكــا كــې د يــو عــادي شــخص پــه توګــه    مــې بيــا 

هـم يـوازې    صـيب   رحـيم وردګ    . ځمكې او اسمان تـرمنځ واټـن و       
افغانـــستان ســـفارت يـــو د و، لـــږ وروســـته پـــه واشـــنګټن كـــې  

ن سـره بوتـه، مـوږ       الرې ځـا  ) VIP (لـه استازى راغى او هغـه يـې        
نمبـر غرفـې تـه زمـا     11نـو   . چې بېالبېلو غرفو ته په نوبت والړ وو       

هلتـه الړم، پاسـپورټ مـې وركـړ، سـترګې مـې             . نوبت راورسېد 
ــرې كـــړې  ــه برابـ ــپورټ يـــې واړوه، راواړوه  . كمـــرې تـ ــا پاسـ زمـ
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كمپيوټر كې يې ګوتې ووهلې راووهلې، ښځينه پوليـسې پـرې       
ــا      ــړ، بي ــر ك ــې وخــت تې ــس دقيق ــږدې ل ــل ن ــې ووي ــور  : ي  د ســفر ن

 مـــا د ســـيمينار اســـناد وركـــړل، هغـــه يـــې سرســـري  !كاغذونـــه
 منفــي ؛ بېرتــه يــې راكــړل، بيــا يــې شــونډې وخوځــولې   ،وكتــل

 راځــه راپــسې، بيــك مــې    :ځــواب يــې راكــړ، ماتــه يــې وويــل     
 وړانـدې  متـره واخيست، دا مخكې او زه ورپـسې وم، پنځـوس          

ــپور  . الړو ــدا ډول غرفـــې وې او د پاسـ ــم همـ  چـــك وټونهلتـــه هـ
ــه يــې وويــل   ــږدې شــل    : كېــدل، مات همدلتــه پــر څــوكۍ كېنــه، ن

دقيقې ناست وم، ښځه الړه الدركـه شـوه، دې غرفـو بانـدې ګڼـه                
 مانــه يــې  ،دې وخــت يــوه بلــه پوليــسه راغلــه    پــر ګوڼــه نــه وه،  

 چې پاسپورټ دې غرفې تـه وركـړه،         ،وپوښتل، اشاره يې وكړه   
خـت يوبـل تـن      ، دا و  ى د هسـر هغـې بلـې پوليـسې       : ما ورته وويـل   

چــې هغــه هــم د همــدې ځــاى يــو عــادي كــاركوونكى ښــكارېده،  
 پاسـپورټ  :ويـل و مـا  ؟ ولې ناست يـې   :ماته په فارسي ژبه وويل    

همدلتـه كېنـه، ده بيـا هغـو نـورو           :  وويـل  ده راته يې راڅخه يوړ،    
 پوه شول، يو څو دقيقې وروسته       وى نور هغ  :مامورينو ته وويل  

 مـا ويـل زه يـم، پاسـپورټ          يو پوليس زما نوم له لرې واخيست،      
 چې له دې الرې بهر شم، كلـه چـې           ،نه يې وكړه  ورښويې راوړ، ال  

 نو خپل نـور انـډيواالن، سـنجر صـيب، انګارصـيب او              ،بهر شو 
ولـې دې ناوختـه     : نادري صيب ماته منتظـر وو، ماتـه يـې وويـل           

كــړ، مــا ورتــه داكيــسه وكــړه، دا وخــت مــو يــو بــل ســره مــشوره    
پـر دې   . تـر هوټلـه پـورې الړ شـو        او  و   چې ټكـسي پيـدا كـړ       ،كوله
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خپـل نومونـه    . وخت يو تن زموږ نومونه پر يوه كاغـذ ليكلـي وو           
نادري صيب سره مو خداى     : موږ يو : مو وكتل، هغه ته مو وويل     

بكـسونه مـو همـدا      : پاماني وكړه، زموږ هركليوال موږ ته وويل      
  . راځئ راپسې:هو ده وويل: دي، موږ وويل

 چـې پـه سـوونو      ،دې يـو لـوى پاركنـګ و       له ترمينله ووتو، بانـ    
كلـه چـې څـوك د    . څه چې په زرګونو موټر په كې ځايېـدالى شـي        

لومړي ځل لپاره د امريكا د يو هوايي ډګر دومره لوى پاركنـګ       
وګوري او بيا يې له نورو پرمختللو او وروسته پاتې هېوادونو        
ســره پرتلــه كــړي، نــو هلتــه ســړي تــه پــه لــومړي نظــر د امريكــا د   

موږ د ډالس په نړيـوال      . الي، پرمختګ او عظمت پته لګي     لويو
 چــې دا ډول هــوايي ډګرونــه پــه     ،هــوايي ډګــر كــې كــښته شــو     

پـه  . سـهار لمـر نـوې څړيكـه وهلـې وه          .  دي ډېـر زيـات   امريكا كې   
 سنجر صيب او انګـار  ،موټر كې كېناستو، زه مخكې سيټ كې     

، هغوى ماته وويل، ځه ته بـه نـن           كېناستو صيب شاته سيټ كې   
په موټر كې تر ناستې دمخه پر لنډ وخت هـم  .  ترجمان شې  هزموږ

 ، وخت لږ و، په موټر كې چې كېناستو        ؛يخ ښه وځپلو، خو ښه و     
نو له ډرېور څخه د پاركنـګ كـارت ورك شـو، هلتـه خـو چـې دا                   

مـا چـې    . ډول كارت درڅخه ورك شو، هغه بيا يو بل جنجـال دى           
 مـې كـړ، ډرېـور       د ډرېور اخوا دېخوا كاغذونه وكتـل، نـو پيـدا          

كلـه چـې عمـومي واټ تـه         . سخت خوشـاله شـو، حركـت مـو وكـړ          
 يـوه خـوا، بلـه خـوا او مـنځ            :برابر شو، نو درې ليكې سړكونه وو      

، په يوه ليكه يې مـوټر پـر يـو مـخ او پـه بلـه كـې پـر بـل مـخ              سړك
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ډرېور څخه مـو وپوښـتل   .  كې موږ روان وو سړكو، منځ   وروان  
دا ليكـه هـوايي   : ه وويـل  هغـ ؟چې دا سړك ولـې اختـصاصي دى   

ډګر تـه اختـصاص شـوې، سـهار ټـايم لـه دې خـوا او مـازيګر لـه                     
 دې سـړك نـه ځـي،        ر، نور عام موټر پ    په كې تګ راتګ وي    اخوا  

 وپوښـتل    بيـا  ډرېـور څخـه مـې     . ځكه چې دلته وخت ډېر مهم دى      
 زه متقاعـد ډګـروال يـم،    : هغه وويـل   ؟چې پخوا دې څه كار كاوه     

وزارت پوهنتـون سـره همكـار يـم، د           د ملي دفاع     ) NDU(اوس  
ــه وړم راوړم     ــر تــ ــوايي ډګــ ــه هــ ــوى مېلمانــ ــل  . هغــ ــه هوټــ  (هغــ

Residents inn hotle(چـې مـوږ تـه يـې پـه كـې ځـاى        مېـده  نو 
 :په باب مـې ډرېـور څخـه وپوښـتل، هغـه وويـل             نيولى و، د هغه     

ــه ور   ــيم ســاعت وروســته ب ــو    . ســېږورن ــه الره كــې چــې مــو لوي پ
 نـو د  ، كتـل ګڼـو ونـو او ځنګلونـو تـه      سړكونو او لويـو ودانيـو ،        

امريكـــــــا پرمختـــــــګ او لويـــــــوالى پـــــــه كـــــــې لـــــــه ورايـــــــه  
  يـې ودانـۍ    ډېرې دنګې ودانۍ په كې نـه وې او نـه          .ېدهمحسوس

كـه  . سړكونه يې هـم ډېـر لـوى او پراخـه وو           . ډېرې نږدې نږدې وې   
  دومـره وه، خو بيا هم دا وخت ګڼه ګوڼـه ګوڼه  څه هم د موټرو ګڼه      

 سـړكونو هـم د ډېـرو مـوټرو د ځـايونې اوسـېله               .ډېره زياتـه نـه وه     
پــه الره كــې مــې شــاوخوا ټــولې ليــدونكې ودانــۍ لــه نظــره . لرلــه

نو يـا والړو شـناختو      وتېرې كړې، يو ځاى مې پر سپينو ډبرليك       
سترګې ولګېدې، له ډرېور څخـه مـې وپوښـتل چـې دا څـه دي؟                

 چــې پــه  ،دا د هغــو امريكــايي عــسكرو هــديره ده   : هغــه وويــل 
كلــه چــې هوټــل تــه نــږدې  . و جنګونــو كــې وژل شــوي ديبېالبېلــ
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 يو لوى خـړبخن څـو ضـلعي تعميـر تـه              مې  نو په الره كې    ،كېدلو
تـر لـږې شـېبې نـور مزلـه          . دا پنټـاګون دى   : پام شو، ډرېور وويـل    

ويـشت پـوړيز    ي هوټل ته ورسـېدو، دا يـو         )نټسرېزنډ(وروسته  
نه يې  د هوټل هركليوال ته چې ورسېدو، نو زموږ نومو        . هوټل و 

. كــړي وو خپــل اتاقونــه يــې راتــه ال دمخــه مــشخص   . پيــدا كــړل 
 ،پنځوس پنځوس ډالره يـې رانـه د تـضمين پـه توګـه واخيـستل        

 شويو شيانو ګټـه پورتـه كـړو، نـو           نا وړيا چې كه په هوټل كې له       
  .چې دا ورڅخه وګرځوي
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) 1217(پـه   سنجر صـيب  ، نمبر اتاق كې وم  )1419( په   )يون(زه  
نمبـر اتـاق كـې و، د هـر پـوړ نمبـر لـه اتـاق                  ) 521(او انګار صيب    

اتـاق، يـانې پـه      ) 1217(نمبر سره سمون خـوړ، د سـاري پـه توګـه             

  اتـاق     توګـه د   مـه خونـه، خـو پـه مجمـوعي         )17(دولسم پـوړ كـې      
. همــدا يــې ټلېفــون نمبرونــه هــم وو  .  ليكــل شــوى ونمبــر) 1217(

ركـړل  اتاق ته تر ختلو دمخه مو يو بل ته خپل اتاق نمبرونه هـم و              
ټولــو   چــك كــړل،ونــهاو بيــا مــو د ټلېفــون لــه الرې هــم خپــل اتاق

 د ريزنډنټس هوټل رسپشن
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وويــل خــوب او اســتراحت بــه وكــړو، بيــا بــه مــازيګر او ماښــام    
اتـاق تـه چـې      . همدلته الندې سره راټول او غونډې تـه بـه الړ شـو            

 تـر دريـشي ايـستلو او    ،الړم، نو د اتاق ټول لوازم مې چك كـړل  
، دا چې   الړمد خوب په نيت     جامو اغوستلو وروسته چپركټ ته      

 نــو ژر رابانــدې د خــوب څپــه راغلــه، ښــه د مــزې  ،ښــه ســتړى وم
خوب مې وكړ، تر خوب وروسته مـې پـر ځـان اوبـه تېـرې كـړې،                  

ــړ     ــازه ك ــان مــې ښــه ت ــه او    . ځ ــشي مــې واغوســتله، كاغذون دري
  . او له اتاقه بهر شوملپروګرام مې چك كړ
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  نۍ د ښه راغالست لپاره يوه ماښام
  

 كلـه چـې لـه اتاقـه د     ،مه نېټـه وه، نـږدې ماښـام و    23برورۍ  د ف 
 نو مخې تـه مـې لـه يـوې كړكـۍ څخـه پـر                 ،لفټ پر لوري روان وم    

 پـه   )پنټـاګون ( چې ډرېور راته د      ،همغه تعمير سترګې ولګېدې   
لــه كړكـۍ څخــه مـې ورتــه ښـه پــه ځيـر ځيــر     . نامـه معرفــي كـړى و  

ړې نـه ده، خـو      وكتل، رښتيا هم ډېره لويه ودانۍ ده، ډېر لوړ پو         
مخې ته يې يو ډېر لـوى پاركنـګ         . ډېره لويه او ډېره غځېدلې ده     

رخـې  بدى، چې په زرګونو موټر په كـې ځـايېږي، د هروينـګ يـا                
 يې له ورايه ښكاري، په همدې څو شېبو كې مې په زړه             دروازې

كې ډېرې خبـرې وګرځېـدې، كمـره مـې راواخيـسته، ژر مـې يـو                 
 واخيـست،    او بيړه  ه وېره عكس واخيست، عكس مې هم په ډېر      

 نټاګون ودانۍ يو انځورد پ
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ما فكر كاوه چې له دې ځايه به عكس منع وي، تعمير څه كـم يـو      
 چـې لـه دومـره       ،مره قـوي نـه وه     وكيلو متر لرې و، زما كمره هم د       

بــل عكــس تــه مــې ال ځــان   . لــرې فاصــلې دې ښــه عكــس واخلــي  
پـوړه  ) دولسم( چې د لفټ اشاره بله شوه، په لفټ كې له           ،جوړوه

هلته مې سنجر صيب او انګار صـيب        . ه شوم ته كښت لومړي پوړ   
 چې غونډه په كـې  ،په همدې پوړ كې هغه هال ته الړو     . هم وليدل 

مخـه موظفـو مـامورينو      وار له    ،غونډې ته ننوتو  . جوړه شوې وه  
پــر اوږده مېــز د هــر چــا نــوم پــر ځــانګړې . مــوږ تــه هــر كلــى ووايــه

د ســيمينار ضــروري مــواد پــه همــدې     . دوســيه ليكــل شــوى و  
د هـر    چـې    ،د پېژندنې لپـاره يـې يـو كاغـذ         . ه كې ايښي وو   دوسي

كـورتۍ پـر برنـۍ برخـه        د  هم د هر چـا       ،و ليكل شوى    چا نوم پرې  
 د كـره ليكنـې      وليكـل شـويو نومونـ     د  ټكوهه، د دوسـيې پـر سـر         

 خورا نظم ښكارېدل،    هپوښتنه يې هم كوله، تر دې ځايه هر څه پ         
ه لـه خنـدا ډكـه       د هركلي اكثره مامورين ښځينه وې، د ټولو خول        

وه، پـه وچــولي كـې يــې هـېڅ ګــونځې نـه ښــكارېدې، لكـه خنــدا      
  . چې د كلتور يوه برخه وي،يې
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خپلــې دوســيې مــو ځــان ســره واخيــستې او د غونــډې هــال تــه   
 بېالبېلـو هېوادونـو     له. ننوتو

څخـــه راغلـــي هئيتونـــه او د   
هئيتونــو غــړي اكثــره حاضــر  

ــته  . وو څـــــو دقيقـــــې وروســـ
اى غونډه پيل شوه، د هغه ځـ      

د غونډو ښه والى په دې كـې         
ــت    ،وي ــل وخــ ــر خپــ ــې پــ  چــ

 د په پيـل كـې  .پيلېږي، ډېر كم تفاوت په كې وي اويا هېڅ نه وي        
) Ms.wandie white( مېـرمن وينـډي وايـټ    پروګرام منتظمـې 

خبــرې وكــړې او برخوالــو تــه يــې هــر كلــى ووايــه، بيــا يــو بــل تــن  
 شـو،   لنډې خبرې وكړې او ورپـسې جنـرال بـارنو خبـرو تـه وبلـل               

ــارنو مخكــې پــه افغانــستان كــې د ائيتالفــي قــواوو د      جنــرال ب
عمومي قومندان په توګه دنده سـرته رسـولې، د افغانـستان او              
د ســيمې د حــاالتو پــه بــاب ډېــر معلومــات لــري، اوس د همــدې   

ې ختـــــيځ او جنـــــوبي اســـــيا لپـــــاره د  ددنـــــږ( نيـــــسا ســـــنټر د 
 Near East South Asia(  مركــزســتراتيژيكو مطالعــاتو 

Center for Strategic Studies( هغـه څــو دقيقــې  . دى مــشر
پــر افغــاني هئيــت ســربېره دې غونــډې تــه د نــورو  . خبــرې وكــړې

د . هېوادونو د هئيتونو ترڅنګ اړوند ژباړن هم رابلل شـوي وو          
افغانــستان لپــاره درې تنــه ژبــاړن وو، چــې دوى پخــوا هــم لــه        

و پــه پوهنتــون ســره كــار كــړى ا  ) NDU(همــدې نيــسا مركــز او  
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پــه دوى كــې يــو تــن . اصــطالح دايمــي همكــاران يــې ګڼــل كېــږي
ــدهار اوســېدونكى   ــازى و، اصــالً د كن ــږدې دوه  ،داود اي  خــو ن

 ، چې په امريكا كې اوسي، بـل ملكيـار صـيب و            ،لسيزې كېږي 
چــــــې دى اصــــــالً د هــــــرات 
واليـــــــــت دى، مـــــــــشهوره   
كـــــورنۍ ده، دېـــــرش كالـــــه 

 چــې پــه امريكــا كــې  ،كېــږي
زيــه اوســي او بلــه مېــرمن فو 

 چــې هغــه هــم نــږدې شــل   ،وه
 پـه امريكــا كــې  ،كالـه كېــږي 

ــواړو    اوســي، فكــر كــوم درې
صـيب پـه پـښتو او دوو نـورو          امريكايي تابيعت درلود، ايازي     

جنـرال بـارنو پـه خپلـو خبـرو كـې د             . په دري ژباړه او خبرې كولې     
دا سـيمينار د  ((: معمولو تشريفاتو او هركلـي ترڅنـګ دا وويـل         

ګ ددې لپــاره هــم ډېــر ګټــور دى، چــې د نــورو علمــي ګټــو ترڅنــ
بېالبېلـــــو هېوادونـــــو او كلتورونـــــو مخـــــور او اكاډميـــــك     

 پېژني، د ملګرتيـا زمينـه   وشخصيتونه يو بل سره كېني، يو بل        
 او همدارنګـه خپلـو سـيمو او نـړۍ تـه د ورپېـښو               ه شـي  يې برابر 

يــو بــل ســره د نظــر تبادلــه     بــه نجونــو پــه بــاب   ېخطرونــو او چل
مخكـــې تـــر دې  هـــم څـــو : ((رنو زياتـــه كـــړهجنـــرال بـــا.)) يړكـــو

 چـې   ،سيمينارونه شوي، تر ارزونې وروسته موږ ته ثابته شوې        
 چــې لــه سياســي پلــوه  ،دلتــه هــدف دا نــه دى . ګټــه يــې زياتــه ده 
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موضــوعګانې وڅېــړل شــي، بلكــې هــدف دادى، چــې پــه علمــي 
دلتــه د چــا پــر نظــر  . لحــاظ مــسايل وڅېــړل شــي او تحليــل شــي  

، هر څوك خپل نظر څرګندوي او دا نظرونـه         باندې بنديز نه شته   
د جنـرال بـارنو تـر خبـرو     .)) هم د هغه د خپـل فكـر څرګنـدوى دي     

منۍ بلنــه وركــړل شــوه، اوروســته د غونــډې برخوالــو تــه د ماښــ 
ك، كلچــې، چــاى، شــيدې، يــو دوه ډولــه كبــاب، تركــاري،  ېــك

هـر چـا د خپـل ذوق او         . بېالبېل جوسونه پر اوږده مېز ايـښي وو       
 والړه خـوراك    رطابق شيان را اخيستل، ځينو كسانو پـ       اشتها م 

لـل، همـدې شـېبو ددې زمينـه         تكاوه، ځينې خپلـو مېزونـو تـه را        
 چــې د بېالبېلــو هېوادونــو اســتازي يــو بــل ســـره       ،برابــره كــړه  
د تركيې، امريكا او ځينو نورو هېوادونـو لـه يـو يـو يـا             . وګوري

خپلــو لــه .  پېژنــدګلوي وشــوه زمــوږدوه تنــو غــړو ســره همدلتــه 
 چې اوس يې د ژباړونكو دنـده سـرته رسـوله،     مو، افغانانو سره 

د . ګــپ شــپ مــو هــم ورســره ولګــاوه . هــم ښــه تعــارف حاصــل كــړ 
 ټلېفـون تـه   يژباړې كمپيوټري خو اسـانه سيـستم و، يـوه وړوكـ           
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ژباړن سره هم وه، مـوږ سـره هـم، هغـې غـوږۍ       ورته دستګاه وه،    
به مو غوږ كې كېـښوده،  مو چاالن كړه، غوږۍ  درلودله، هغه به    

دا . ژبــاړن بــه د هــال لــه يــوه ګوټــه ژبــاړه كولــه او مــوږ بــه اورېدلــه
 ســاعت دوام يــوغونــډې بــه ټــول . غونــډه لنــډه وه، خــو ګټــوره وه

 مـوږ تـه د لـس ډالـرو پـه             يـې  موندالى وي، د غونډې په پيل كې      
ډيټ كـارت هـم راكـړى و، چـې كـه چېـرې ټلېفـون        ېارزښت يو كر 

د كـارونې طريقـه     . خه ګټه پورته كوالى شئ    كوئ له دې كارت څ    
د غونــډې تــر پايتــه رســېدو وروســته هــر    . يــې هــم راښــودلې وه 

څـــوك پـــه خپلـــه مخـــه الړل او مـــوږ خپلـــو اړونـــدو اتـــاقونو تـــه 
په اتاق كې د ټلويزيون د چاالنولو پـر سيـستم پـوه             . راستانه شو 

پـه  . نه شوم، ريسپشن ته مې ټلېفون وكړ، هغوى يو تـن راولېـږه            
ــه وو    ټل ــره امريكــايي چينلون ــون كــې اكث ــې يــې   ،ويزي  چــې ځين

 ،افغانستان كې هم نيول كېـږي، د افغانـستان چينلونـه خـو څـه              
 كلـه چـې يـې ماتـه         ، نـړۍ هـم پـه كـې نـه وو           لويـديزې چې د نورې    

    آغلې فوزيه             ښاغلى ملكيار    ايازى ښاغلى              
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ټلويزيـــون چـــاالن كـــړ، نـــو د ټولـــو چينلونـــو پـــه بـــاب يـــې راتـــه  
 تـر   چـې طبعـاً  ،معلومات راكړل، د هوټل ځانګړي چينل په بـاب     

اخالقي اصولو اخوا شيان خپروي وويل چې ټكس لـري، خـو د             
بېالبېــل چينلونــه مــې واړول   . ټكــس كچــه يــې راتــه ونــه ويلــه     

راواړول، په مينو كې د هوټـل د ځـانګړي چينـل نـوم هـم و، چـې                   
امريكايي ډالره خرچه راتلله، كـه هـسې        ) 16(په يو ځل كتلو يې      

نـو شـپاړس ډالـره      څخـه پـه بټنـه ګوتـه ولګـول شـي،             درسهواً هم   
چـې احتيـاط    فكر مـې وكـړ       ،درڅخه ځي، هغه ته مې ښه پام شو       

 زمــوږ يــو زيــات :دا خبــرې ددې لپــاره لــيكم. ورســره پــه كــار دى
  مخـــور وي كـــه چـــې بهـــر تـــه ســـفر كـــوي، نـــو ،شـــمېر افغانـــان

 وي كــه خېــل ســي سيا،نامخور،ســپين ږيــري وي كــه ځوانــان   
ې ډول سـتونزې  سيون، ماليان وي كـه اميـان، اكثـره لـه د      سيانا

دوى په چينلونو كې ګوتې وهـي يـو دم داسـې            . سره مخامخېږي 
 بيـا   ، چې د كتلو نه وي، ځينـې يـې بېرتـه لـرې كـړي               ،څه وګوري 

 خو ځينې پـرې ځـان همداسـې غلـى           ،هم يو ځل چارج پرې راځي     
يـو  . ل ورپسې راځـي   ې كې څومره ب   په پاى  چې   ،كړي، خبر نه وي   

و، ســهر چــې  وللــي ځــل مــوږ جرمنــي تــه پــه يــو رســمي ســفر ت      
 او بل هوټل تـه       كول ريسپشن ته الړو، خپل حسابونه مو تصفيه      

يــورو بــل راغلــى و، ډېــر ) 150(ســپين ږيــرى  پــسې يــو تلــو، نــو 
 ؟ دا ولـې   ، چې ما خو هېچرته ټلېفون نه دى كـړى         ،فرياد يې وكړ  

 Pay: (وويې  نو ليكلي ،ل وكوتې بل ملګري چې بيوما او زما 
TV chanal (  و چينـل، هغـه  مـو ګـوټ تـه كـړ، مـوږ        د پيـس مانـا
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وويــل فريــاد مــه كــوه، چــې دلتــه دا نــور هئيــت خبــر نــه شــي، تــا   
 نـو دا د     : ويـې ويـل     چينل كتالى، كټ كټ په خندا شـو،        ...داسې

ه خبر شول، موږ ويل دوى خو هر څه دلته پـه            نګخره زامن پرې څ   
رښـتيا وايـم زه نـه پوهېـدلم،      : كمپيوټر كې ګوري، بيا يې وويل     

اړول چــې يــو دم داســې يــو څــه هــم پــه كــې   ا نــه مــې اړول رچينلو
. ل پيـسې وركـړې    ېراوتل چې حال د ويلو اليق نه دى، بيا يې د ب           

ل راغلــى و، خــو ېــيــورو ب) 350 (سياســيخېليــو بــل مخــور پــر 
 لپـــاره چـــې د دې د،څرنګـــه چـــې دا لـــوړ رتبـــه دولتـــي هئيـــت و 

 لـه خپلـه   ال ته يو بل افغـان     ا نو هوټل و   ،افغانستان نوم بد نه شي    
يـو  . ى و  او د هوټلوال جنجال يې ختم كړ        وې جيبه پيسې وركړې  

ل ېــ رئــيس و، ان كابــل تــه ب سې موســمېبــل چاپــسې چــې د كــو 
 نو بهر ته په تګ او سفرونو كې دا خبره ډېره مهمه ده،              .راغلى و 

چــــې د هوټــــل نزاكتونــــو، قوانينــــو او همدارنګــــه د درســــمي  
 لـه مـسافر سـره    شـي،  په پـام كـې ونيـول    اتپروتوكول ټول مميز  

 چـې د    ،رسمي سفر خرڅ سربېره احتياطي پيسې هم وي       پر   بايد
 كرايـه، د ټكـټ بدلېـدو چـارج          ټ ترانـسپور  ؛احتمالي خطرونـو  

دغـه  ،  د ضـرورت پـر وخـت رفـع كـړي          او داسې نور شيان په كـې        
 چې تر   ، تمدن او مذهبي قوانين    ،ه هېواد كلتور  ب د هغه كور   راز

مـا چـې د ورځـې       . م كـې ونيـول شـي       بايد په پا   ،ټولو ډېر مهم دي   
سترګه خوب كړى و، نـو لـه كابلـه مـې لـه ځـان سـره خپـل                    ښه  يوه  

 ،و يـــې پـــه كـــار وترتيبـــول چـــې ،ډېـــر هغـــه يادښـــتونه وړي وو
كتابچه او قلم مې راواخيستل، يو څو مخونـه ليـك مـې وكـړ،               



 40

كله مې ټلويزيون ته كتل او كله مې ليـك كـاوه، ټلويزيـون كـې                
ي، همـدا مـې اړول      ټلونه وو او څو سپور    څو ښكلي كميډي چين   

را اړول او په ترڅ كې مې خپـل ليـك هـم كـاوه، همـدې كـې ورو          
 د فكـر     راتـه  ورو د خوب مرغۍ راباندې راغلـه، كلـه چـې خـوب            

  .  نو بيا مې خوب ته پناه يوړه،توازن ګډوډ كړ
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  د سيمينار لومړۍ ورځ
  

ه مــه نېټــه د شــنبې ورځ وه، ســهار وختــي چــې لــ 24 د فبــرورۍ 
خوبه پاڅېدم، نو په مجهز تشناب كـې مـې پـر ځـان ګرمـې اوبـه                  

تــر تــشناب وروســته مــې شــيطاني هوســونه ټــول لــه . تېــرې كــړې
 د سـهار    ،ځانه وشړل، له خپل فكر سره سم مې قبله پـه نـښه كـړه              

) ج( چـې د خـداى     ،لمونځ مې په ډېر خوند وكړ، داسـې لمـونځ و          
مال، نه مفتي او نـه      ، نه   ل و او د هغه د بنده ترمنځ نه شيطان حاي        

هم كوم بل رياكار، څومره خوند كوي هغه حالت او هغه عبـادت         
 ،ې نړۍ ته چې سړى الړ شي      زلويدي. چې هېڅ حايل په كې نه وي      

نو تصنعي ابـادي يـې څـو ورځـو كـې زړه ووهـي، ډېـر ژر يـې يـو                      
ــره افغانـــان. روحـــي ډاډځـــي تـــه زړه وشـــي   چـــې پـــه تېـــرو  ،اكثـ
وا پر كفـر او الحـاد تـورن وو، پـه     نظامونو كې د مجاهدينو له خ    

ددې .  تـر مجاهـدينو پـه اسـالم كـې ډېـر تكـړه دي        اوسغرب كې 
يو علت دادى، چې په لويديزو هېوادو كې افغانان په خپـل زړه             

 خـو پـه افغانـستان كـې       ،او خوښه د اسالم له مزاياوو ګټه اخلي       
 نـو ځكـه عبـادت       ،يد  مل كړي  وني ورسره سپېرماليانو تل نور    
 زړونــو او فكرونــو خيــرى نــه ځينــو او د كــړېڼــه غــوره د عــادت ب
 ،تر لمانځه وروسته مې د سـيمينار لپـاره رسـمي لبـاس            . پاكوي

 دريـــشي او ؛چـــې مخكـــې تـــر مخكـــې راتـــه پـــه ګوتـــه شـــوى و  
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نيكټايي په كې حتمـي وو، واغوسـته، څـه كـم اوه بجـې النـدې                 
هلتــه مــې خپــل نــور  . لــومړني پــوړ تــه د چــاى لپــاره كــښته شــوم  

چــاى مــو پــه .  هــم وليــدل)سنجرصــيب او انګــار صــيب(ملګــري 
 خو تازه او وچه مېوه، هګۍ، څـو   ،ګډه وڅښه، نوم يې د چاى و      

ډوله وچه ډوډۍ، ډول ډول جوسونه، مستې، د مڼې مربا،  تازه            
 د الوبــالو او نــورو مېــوې،خټكــي، هنــدوانې، كبــاب او نــورې  

يـذ   خـو لنـډه دا چـې هـر ډول لذ           ،مېوو مرباوې، پنېر، خپله چاى    
په سيمينار  .  و هسې نوم يې د سهارني چاى     . طعامونه په كې وو   

كــې د ګــډونوالو ټولــو هېوادونــو د هئيتونــو غــړي هــم همدلتــه   
مـا چـې د هـر       .  راتلـل  راتلل او پـه دې هوټـل كـې نـور مېلمانـه هـم              

بهرني په تېره بيا د امريكايانو پر وړاندې د خپل وجـود وزن تـه      
كارېده، كـه د افغانـستان پـه         نو ډېر توپير راتـه پـه كـې ښـ           ،كتل

 بـه  ډېـر تـوپير   نو ،ه دوى سره پرتله كړې   لتېره بيا د لغمان وګړي      
 ښكاره شي، خـو اكثـره بهرنـۍ ښـځې او نارينـه چـې          په كې رته  د

.  د بدن د غړو ترمنځ يې هېڅ ډول انډول موجـود نـه وو              ،دې كتل 
پــر اكثــرو خپــل وزن بــار و، پــه ســتړيا يــې ځــان راكــاږه، نــو چــې  

د . ستېـ  دا حاالت وليدل، پـر خپـل ځـان مـې شـكر وو              ددوى مې 
 څــه شــى چــې دې خــوړ او څــومره چــې دې  ؛غــذا هــېڅ كمــى نــه و 
زه د ډوډۍ يــا دې شــيانو د خــوراك پــه بــاب . خــوړ، بنــديز نــه وو

 چــې څــومره ،دومــره فكــر وړى نــه وم، خــو دېتــه مــې ســوچ كــاوه 
 دانــۍ كــې -شــيان لــه هــر چــا څخــه پــاتې كېــږي او بيــا پــه باطلــه  

 سره كار لرم، نو يو ځل بيا مـې          ضريبونوي، زه چې اكثره له      لوېږ
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 لګښت او بيا باطله كوونكې غذا له        ىددې هوټل يوازې سهارن   
نظــره تېــره كــړه، بيــا مــې پــه يــوه ښــار كــې د هوټلونــو احتمــالي    

ــمېر ــى   ،شـ ــو دا حالـــت او ورځنـ ــا د هوټلونـ ــولې امريكـ ــا د ټـ   بيـ
او نـورو غريبـو      او بيا مې د خپـل هېـواد          په پام كې ونيو   لګښت  

مــې  لګــښت ســره پرتلــه كــړ، پــوره بــاور ي ټــول كلنــ لــههېوادونـو 
 لګـښت   ي سـهارن   د ې ورځې د هوټلونو    چې د هغوى د يو     راغى،

يــوازې باطلــه كېــدونكې غــذا هــم زمــوږ د ټــول هېــواد تــر كلنــي   
. مپه همدې سوچونو كې له چاى څخه خـالص شـو          . لګښت اوړي 

هوټـل مخـې تـه پـه والړ         له مهالوېش سره سم سهار پر اتو بجو د          
مـوټرو  ) 302( د   په افغانـستان كـې     چې   ،يو لوړ اوږده ګاډي كې    

، يو سپين   م، ورپورته شو   و په شان دى، خو په لوړوالي كې لوړ       
 خو بـې ږيـرې ډرېـور پـه كـې ناسـت و، ډېـر ارام مـوټر يـې                 ،ږيرى

پـه الره كـې د      . چلوه، نـيم سـاعت كـې د نيـسا مركـز تـه ورسـېدو               
ه، لويې ودانۍ طبعاً سړي تـه پـه زړه پـورې            امريكا پراخ سړكون  

د ښار له منځه لوى سيند د ښار ښـكال نـوره هـم زياتـه كـړې                  . وي
سړكونه كه څـه هـم پـراخ وو، خـو ګڼـه ګوڼـه پـه كـې لـه ورايـه                        . وه

 د ســـهار چـــې مـــوږ مـــوټر تـــه پورتـــه كېـــدلو، نـــو . محـــسوس وه
 مــوږ معمــوالً نــيم : څــو شــيان مــوږ تــه وويــلپروګــرام مــسئولينو

 چـې پـر هـوا       ،اشـنګټن داسـې ښـار دى      وت كې رسېږو، خو     ساع
نـا اعتبـاره دي او درېيمـه        هـم   يې باور نه شـته، بـل يـې ترافيـك            

  .ل كېدالىنيت يې هم زړه نه شي تړما خبره دا چې پر
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كله چې نيسا مركز ته ورسېدو، نو پر يـوه ښـكلې دوه پـوړيزه               
  چـې نـږدې سـل      ،ودانۍ وردننه شو، يو داسې هال تـه يـې بوتلـو           

  پـر يـو كاغـذ      هلتـه د هـر چـا نـوم        . كسان په كې پـه ارامـه ځايېـدل        
ټــول پــر خپلــو ځــايونو . ليكــل شــوى او پــر مېــز ايــښودل شــوى و

كېناستو، ژباړونكو خپل تخنيكي وسايل چك كړل، كلـه چـې           
پر خپل ځاى كېناستو، نو غوږونه مو ارام او نرم شول، ځكه تـر              

و مـسول شـخص     په پيل كې ي   .  يخ و  سختهغه دمخه بهر كې ښه      
د نن ورځې پروګرام لنډ تشريح كړ، تر هغه وروسـته د سـيمينار             

، خبــرې ټنكې مېــرمن وينــډي وايــويــوې بلــې اساســي تنظيمــو
هـر كـس تـه      . موږ يې پر درېو بېالبېلو ګروپونـو ووېـشلو        . وكړې

  .يې د خپل ګروپ لست وركړ
 تاسـو تـه كارتونـه       ، لومړى بايد عكسونه واخلو    :بيا يې وويل  

ګــروپ ګــروپ پــه . ې نيــسا ســنټر تــه پــرې داخــل شــو چــ،ووجــوړ
زمـــوږ يـــې  هلتـــه ،نوبـــت ســـره الړو، دويـــم پـــوړ تـــه پورتـــه شـــو

تـر هغـه    . عكسونه واخيستل، نيم ساعت وخت به يې نيولى وي        
 وروسته ټول بېرته موټر كې كېناسـتو او لـږ وړانـدې ددې مركـز      

  : ليكل شوي ووځاىپر دې .  اساسي تعمير ته الړوبل
Near East South Asia Center for Strategic Studies 

National Defiance University  
ــرې دقيقــې تاالشــۍ وروســته     ــوې ډې ــر ي ــه   ،ت  چــې د ماشــين پ

ــه شــو   ترســرهواســطه  ــه دنن ــۍ ت ــه، ودان ــو   .  كېدل ــه چــې د ټول كل
د . تاالشي خالصه شوه، نو په لفټ كې څلورم پوړ تـه پورتـه شـو              
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 مخني دهلېـز كـې د ټولـو         سيمينار هال ته ورنږدې شو، د هال په       
هېوادونو بيرغونـه وو، د افغانـستان بيـرغ مـې چـې وليـده، نـو             

بيـا  .  چـې نـور تېـر شـي        ،زړه مې وغوړېد، لږ ښه پښه نيولى شوم       
مــې د خپــل هېــواد بيــرغ پــه ګوتــو وموښــه پــه زړه مــې وســولوه، 

  .ښكل مې كړ او هال ته دننه شوم



 46

  كلـــه چـــې هـــال تـــه :د ســـيمينار د لـــومړۍ برخـــې پيـــل
ــر چــ   ــو د ه ــوم پــ اورســېدو، ن ــه واړه  اول شــوىكــ كاغــذ لير ن  پ

مـــوږ درېـــواړو .  وچوكـــاټ كـــې د مېـــز پـــر ســـر ايـــښودل شـــوى 
ــه  ــانو ت ــېافغان ــار چــپ الس كــې ځــاى راكــړى و     ي ــومړي كت .  د ل

وروسته بيا خپلو افغان ژباړونكو راتـه وويـل چـې دا كـار دوى               
او د نـورو نړيوالـو سـيمينارونو پـه شـان دې سـيمينار               . دىكړى  

د هال په وروستۍ برخـه كـې        . هال هم ټول ضروري شيان درلودل     
ــه ځــاى جــوړ شــوى و، چــې د     ــاړونكو ت ــونكې ژب ــا ښيــښې بېل ي

پارټېشن په واسطه لـه هالـه بېـل شـوى و، ژبـاړونكو مـوږه ټـول               
مــخ تــه يــو د هــال . كــتالى شــو، خــو مــوږ هغــوى نــه شــول كــتالى 

ر پـ  شـا يـې      رتـ نسبتاً لوړ ستېج و، تر څنګ يې د خطـابې مېـز او              
 چـــې د ســـيمينار د ، وودېـــوال دوه ســـپين ځړېـــدلي ســـكرينونه

 د ژبـاړې لپـاره ګرځنـده        ،موادو د ښـودلو لپـاره نـصب شـوي وو          
لنـډه دا   . وسايل موجود وو، د هر چا مخـې تـه يـو ميـك فعـال و                
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يوه علمي سيمينار ټول امكانات او ضروري شيان په كې          چې د   
عربـي،  (پـه څلـورو ژبـو        چـې    ،وو لپاره ليكل شـوي      ېد ژباړ . وو

) پــښتو(كــه څــه هــم د .  بــه كېــږي)انګليــسي، فرانــسوي او دري
 صـيب د    ىژباړې يادونـه يـې نـه وه كـړې، خـو پـښتو ژبـاړن ايـاز                 

پــر محلــي .  چــې دا چــارې پــرمخ يوســي ،همــدې لپــاره راغلــى و 
 چــې د برخوالــو د پروګــرام  ،بجــې وې) 10:30(وخــت لــس نيمــې  

ــوه او   ــه شـ ــډي وايـــټ پورتـ ــره لينـ ــې  منيجـ ــه اړه يـ ــرام پـ  د پروګـ
. په تېره بيا د نن ورځې پروګرام يې تشريح كړ         . معلومات وركړل 

پروګرام يې پـه داسـې جزيـاتو  تـشريح كـړ، مـا ويـل كـه تـر پايـه                       
  . نو دا خو به زموږ كباب راوباسي،يخبرې همدومره ډېرې و

مره فصيحه او بليغه ښـځه وه، چـې پـه خبـرو كـې يـې          وددا  خو  
وده، مانا دا چـې يـوه ښـه مدرسـه يـا لكچـرره               هېڅ ابهام نه پرېښ   

 د سيمينار د ورځو په بهير كـې نـه ويـل    :په پاى كې يې وويل   . وه
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 نو موږ ته پـه دغـه      ، كومو ستونزو سره مخامخ شئ      له  كه ،كېږي
 202 -2856425 نيسا سنټر  202 -6854131: نمبر ټلېفون وكړئ  

ــټ  ــډي واي ــسول      . وين ــل م ــو ب ــډي وروســته د ســيمينار ي ــر وين ت
 Prof.Lawrence Velteلــټ ې ونسېلېــورخص پروفيــسور شــ

 چـې د  ترڅنـګ دى د نيسا مركز يـو پروفيـسور دى، ددې      . راغى
نيسا مركـز پـر اهـدافو او ددې سـيمينار پـه بـاب يـې معلومـات                   

 يـوه ټوكـه هـم كولـه، د ځـان پـه               يـوه  كـې يـې   منځ  وركول، په منځ    
 ،ى زه داسې يو سـړى يـم چـې د چـا مالتـړ مـې كـړ                  :باب يې وويل  

ــوى  ــام شـــ ــه ناكـــ ، ده  دىهغـــ
دلتـــــــــه نـــــــــږدې د : وويـــــــــل

ــسكټبال يــو لوبغــالى دى    باي
او دلته د بايـسكټبال يـو ټـيم         
دى، مــا همــېش د همــدې ټــيم 
مالتــړ كــړى، خــو هــر كلــه چــې 
دې ټــيم پــه ســياليو كــې برخــه 

 نو بايلولې يـې ده، مـوږ هېڅكلـه لوبـه     ،اخيستې، لوبه يې كړې 
يل چې دا يو علمي مركـز  د نيسا مركز په باب يې وو   . نه ده ګټلې  

دى، د دنيا ډېر پوهان دلته راځي خپـل علمـي نظرونـه وركـوي،        
ېــږي نــه، همدلتــه پــاتې كېــږي، دا د يــوې  خپردا نظرونــه چېرتــه 

ې حيثيت لري، د سيمينار په ترڅ كـې پـر ځـان ډېـر فـشار مـه                   ڼپا
 چــې ډېــر ښــكلي او ادبــي لغــات وكــاروئ، ځكــه چــې دا ،راوړئ

هـر  ه كـې خپـل شـكل لـه السـه وركـوي،       لغتونه هسې هم پـه ژبـاړ   
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 چې تاسو ځان راحت احساسوئ، په همغه بڼه وغږېږئ، كه            ډول
څه هـم ژبـاړن دلتـه ډېـر تكـړه دي، خـو دلتـه زياتـه مهمـه مـسئله                      

لــټ پــه ټوكــو ېپروفيــسور و.  چــې محتــوا انتقــال شــي ،همــدا ده
ټوكو كې ډېرې خبرې وكړې، څرنګه چې نن لـومړۍ ورځ وه، نـو            

مدا خبـرې وې، پـاوكم دولـس بجـې لـومړي پـوړ              د سهار مهال ه   
:  تر تګ دمخه يې مـوږ تـه وويـل           ته ډوډۍ. ته د ډوډۍ لپاره الړو    

نــن تاســې زمــوږ مېلمانــه ياســت، ســبا تاســې تــه خپلــې پيــسې     
دركوو، د هر چا چې څه زړه وي هغه به خـوري، طعـام خـورۍ تـه              
الړو، دا ددې مركز عمومي طعام خوري وه، په سـوونو څـه چـې               

د بـــوفې . ګونـــو كـــسانو تـــه يـــې هـــره ورځ ډوډۍ تيارولـــه پـــه زر
سيستم و، رنګارنګ طعامونه وو، خو هلته د حاللو او حرامـو            
تشخيص ډېر ګران وي، اكثره غذا يې د افغانانو په ذوق برابـره             

ما خو لـږ وريجـې، كبـان، تـازه مېـوه، زيتـون او تركـاري                 . نه وي 
 مې  ډوډۍ وچه   ه لږ ،راواخيستل، د ليمو جوس مې راواخيست     

پر لـومړۍ ورځ ډوډۍ ډېـر خونـد ونـه كـړ، خـو ورو                . راواخيسته
  .ورو ورسره بلد شو
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ــډه بيــا پــر يــوه بجــه پيــل شــوه، مــشر       تــر ډوډۍ وروســته غون
پـه پيـل كـې متقاعـد        . مېلمانه يې دولتي او نـادولتي كـسان وو        

چـې د نيـسا مركـز د اكـاډميكو      Col John Gillل يـ كول جـان ج 
 مېلمنـو تـه پـر       ر دى، خبرې وكـړې،    چارو سرپرست او پروفيسو   

د يــې ښــه راغالســت ســربېره  
ــشريح     ــه ت ــز هدفون ــسا مرك ني
  دكــــــــړل او ددې ســــــــيمينار

 لنډې خبرې   و په باب يې     موخ
جنرال بـارنو   له  وكړې، بيا يې    
 چــې خپلــې ،څخــه هيلــه وكــړه
و يـــجنـــرال ډبل. خبـــرې وكـــړي

چــې اوس تقاعــد  Lieutenant Genral.W.Bornoډبارنو ېــډو
 خپلې خبرې پيل كـړې، هغـه هـم      ،نيسا مركز مشر دى    او د    ىشو

 دا  دلنډې خبرې وكړې، مېلمنـو تـه يـې ښـه راغالسـت ووايـه او               
د سـيمينار برخوالـو     . ډول سيمينارونو جوړېدل يـې ګټـور وبلـل        

ته يې د كار په بهير كـې د بريـاليتوب هيلـه وكـړه او دا بـاور يـې                   
هېوادونـو  څرګند كړ، چې ددې سـيمينار برخـوال طبعـاً د خپلـو              

ــه يــې يــو بــل ســره       مهــم خلــك دي او دې ســيمينار كــې ګــډون ب
  .پېژندنه او تجربې نورې هم زياتې كړي
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 NDU (National Defense(ورپسې د ملي دفـاع پوهنتـون   
University     پــه اســتازۍ ډاكتــر جــان

ــن  ــرې  Dr.Jhon Degonډيګـــ خبـــ
وكــړې، ده هــم د نــورو پــه شــان لنــډې      

كلــى مېلمنــو تــه يــې هــر خبــرې وكــړې، 
ووايــه او دا ډول غونــډې يــې ګټــورې    

 چې دلته به يـو بـل سـره د نظـر ښـه تبادلـه                 ،وبللې، هيله يې وكړه   
نجونو پـه بـاب     ېلد نړۍ هېوادونو ته د ورپېښو چ      . يرامنځته ش 

  .يې هم اشاره وكړه
س نېورپــسې د نيــسا ســنټر يــو بــل پروفيــسور ښــاغلي لېــور    

ه د نيـسا  وېلټ تـه نوبـت ورسـېد، هغـه پـر ښـه راغالسـت سـربېر            
ــاع       ــي دفـ ــه ملـ ــړل او همدارنګـ ــات وركـ ــاب معلومـ ــه بـ ــنټر پـ سـ

 چـې پـه     ،ده وويـل دا مهمـه ده      . يې معرفي كـړ   ) NDU(پوهنتون  
 امريكـا پـه سـيمه    ؛نړۍ كې بايد خلك د امريكا په نظر پوه شي    

 د اسرائيلو او عربو په باب يـې پاليـسي           ؟او نړۍ كې څه غواړي    
ه دنيـا تـه     بـ حيط تغير    د م  ؟ نړۍ ته پېښ خطرونه كوم دي      ؟څه ده 

ــړي  څــه  ــدا ك ــدونكي    ؟مــشكالت پي ــوي راټوكې ــړۍ كــې ن ــه ن  پ
ــه پــر      ــاثيرات ب قوتونــه، لكــه چــين، هنــد، روســيه او د هغــوى ت

 ده وويــل ددې مــسايلو پــه بــاب نــه     ؟نړيوالــو مــسايلو څــه وي  
يوازې دلته په سيمينار كې بحث كېـږي، بلكـې تاسـې يـوه ورځ             

وكيل تاسـو تـه د امريكـا        كانګرس ته ځئ او هلته به يو متقاعد         
ي، همدارنګـه تاسـو     ړد بهرنۍ پاليسۍ په باب معلومـات دركـ        
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ــر او   ــه د امنيــت شــورا دفت ــه     ب ــه درت ــه ب ــه ځــئ او هلت ــاګون ت  پنټ
 پــــه بــــاب بېالبېــــل مــــسولين د دوى د پاليــــسيو او جوړښــــت 

دفـاع پوهنتـون پـه      د ملـي    لـټ   ېمعلومات دركوي، پروفيسور و   
ــل ــده ا :اړه وويـ ــا د متحـ ــه    دا د امريكـ ــاع وزارت پـ ــاالتو د دفـ يـ

هـــدف يـــې دادى، چـــې د نـــړۍ او . چوكـــاټ كـــې فعاليـــت كـــوي
امريكا پـوځي او ملكـي مـشران د نـړۍ لـه مهمـو مـسايلو څخـه                   
خبــر كــړي، ملــي او نړيوالــه ســتراتيژي او معلومــاتي ســرچينې   

پـه دې پوهنتـون كـې څـو بېالبېـل پـوهنځي          . ورته په ګوتـه كـړي     
 و د جنګي څېړن   ،لو پوهنځى  لكه د څېړنو مركز، د وس      :فعال دي 
 دا يـوه داسـې      : د تروريزم پـه اړه ده وويـل        . او ځينې نور   پوهنځى

پديده ده، چې هر چېرتـه شـته او هـر چېرتـه پيـدا كېـدى شـي، د                  
ــو ځكــه ده    يهندوســتان د ممبــ   پېــښه يــې يــوه بېلګــه وركــړه، ن

  .وويل چې بايد ددې پر وړاندې نړيواله مبارزه وشي
مينار د ګډونوالو د پېژنـدنې نوبـت        تر دې خبرو وروسته د سي     

) 30( تـر  هېوادونـو ) 15(په سـيمينار كـې مجموعـاً د        . راورسېد
 استازو ګډون كړى و، خو هـر يـو چـې ځـان معرفـي كـاوه،              زياتو

 هـم د همغـه مربوطـه هېـواد پـر حـساسو څوكيـو                ېي نو په رښتيا  
 چــا د امنيــت ،كــار كــاوه، چــا د جمهــوري رياســت پــه دفتــر كــې  

 پـه دفتـر، چـا پـه ملـي دفـاع او       لومړي وزيـر ، چا د    شورا په دفتر  
مانـا دا چـې د ټيټـې څـوكۍ          . چا هم په كورنيو چارو وزارت كـې       

 چـې   ، مراكش او اسرائيلو له استازو پرته      د. څښتن په كې نه وو    
و رارســېدلي، نــورو ټولــو خپــل  وســيمينار تــه ال تــر دې دمــه نــه  
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 كــړ، پــر مــا هــم ځــان معرفــي. ځانونــه پــه لنــډيز ســره معرفــي كــړل
دولتي دندې سربېره مـې وويـل چـې زه لـه ليكـوالۍ او ادبيـاتو                 

  دســره مينــه لــرم او تراوســه مــې د شــپږو نــورو ليكوالــو د اثــارو 
راټولونــو پــه ګــډون شــل عنوانــه بېالبېــل اثــار چــاپ كــړي، چــې 
ژباړې هم په كـې شـاملې دي، مېـرمن مـې د پارلمـان وكيلـه ده،                  

 ملـي امنيـت شـورا پـه دفتـر            د افغانـستان د    څلور اوالدونه لـرم،   
 پوهنتون   پر دولتي دندې سربېره    .كې د فرهنګي چارو رئيس يم     
د .  خپرونــو ســره هــم همكــاري لــرمكــې هــم درس وركــوم او ځينــو

لومړى لور بيا زوى بيا لور بيـا زوى         : اوالدونو په باب مې وويل    
لرم، ټول په ښوونځي كې دي، لـه مېرمنـې سـره مـې پـه سياسـي                  

 كې پـوره همغـږي او همكـاري شـته، مـا جملـې               او كورنيو چارو  
 نو ځكه په ژباړه كې هم څه مشكل نه و، ټولو            ،لنډې لنډې ويلې  

 ژوند انتظام ډېر ښـه خونـد وركـړ، تـر             د ته زما تعارف او بيا زما     
پېژندنې وروسته اكثرو راڅخه د ژوند انتظام او د دومره اثارو      

 ،ا جالبـه وه   دوى تـه د   . د ليك او خپراوي په اړه پوښـتنې وكـړې         
چې په افغاني ټولنه كې هم څـوك د غربـي ټـولنې پـه شـان مـنظم                   

  .مره مصروفوالى شيواو سيستماتيك ژوند لرالى او ځان د
د اسرائيلو او مراكش له استازو پرتـه چـې دې ليـست كـې يـې       
ــول      ــورو دغــو ټول ــه وو ن ــر دې ورځ حاضــر ن  عكــسونه شــته او پ

  :ښاغلو خپل ځانونه معرفي كړل
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ــدې   دنده  دېواه  نوم  ګڼه دنــ
  انځور  ځاى

1  
محمد حكيم انګار

  

افغانستان
  

د ښار د پوليسو قوماندان
  

كورنيو چارو وزارت
  

  

2  

صبغت اهللا سنجر
  

افغانستان
س  
ۍ ري
د پاليس

  

د جمهوري رياست مقام
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3  

محمداسمعيل يون
  

افغانستان
  

س
فرهنګي چارو ري

  

د ملي امينت شورا 
د

فتر
  

4  

نظام احمد
  

بنګله د  
ې
  ش

مشر
 انجينر

  

د بنګله د
ې

ش  پوځ
  

  

5  

سمامحمد احمد
  

صر
م

ډګر جنرال  
  

دفاع وزارت د پالن څانګه
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6  

نادرحنفي محمد اشموي
  

صر
م

شنونكى  
  

دفاع وزارت د اطالعاتو څانګه
  

7  

امين مليكا
  

صر
م

د شمالي امريك  
د  ا

چارو 
ال مرستي

  
بهرنيو چارو وزارت

  

  

8  

جيرمي ايسشروف
  

اسرا
ئ
يل

  

د پالن مرستيال
  

ه پ
امريك
ا

 كې
 

داسرايل سفارت
   

  



 57

9  

ماريور  جريو
  

ايټاليا
قومندان  

  

د ايټالي
ا

 دفاع وزارت
  

  

10  

اسمعيل عبداهللا فالح المارو
  

اردون
  

س
د لوى درستيز د  دفتر ري

  

د اردون پوځ
  

  

11  

ك طوال
ډاكټر مال

  

اردن
  

د ناټو  او ارويا د ستراتيژيكو چارو 
مشاور

  
د بهرنيو چارو وزارت

  

  



 58

12  

حماد
 سما المشان

  

كويټ
  

د امريكې څانګې سكرتر
د بهرنيو چارو وزارت  

  

  

13  

ك
ايلي ايل حاي

  

لبنان
  

د داراالنشا مشر
  

دفاع وزارت
  

14  

جين سلوم
  

لبنان
  

اعلى منتظم مشر
د دفاع وزارت  
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15  

احمد كماوون
  

ش
مراك

  

ارز
ونه

 او څارنه
دفاع  وزارت  

  
16  

ګ
ګ ګورن

ډابرسن
  

نيپال
قومندان  

دفاع وزارت  
  

17  

ډاكټر منيندرا پرساد رجال
  

نيپال
غړى  
  

دني
پ

ال د شورا غړى
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18  

خالد محمد السوليمي
  

عمان
  

د قرارداد او خدماتو مسول
  

دفاع وزارت
  

19  

خالد سليمان باعمر
  

عمان
سفير  
  

په 
جنوبي افريقا كې د عمان 

سفارت
  

20  

طارق محمود چوهدري
  

پاكستان
  

س
ري

  

د پوځ د تربيوي چارو څانګه
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21  

معظم احمد خان
  

پاكستان
  

وزير
  

واشنګټن كې دپاكستان سفارت
  

  

22  

پريماچندرا
سريالنكا  

قومندان  
  

دفاع وزات، هوايي ځواك
  

  

23  

س 
عبدال اي

ظاهر
  

سريالنكا
سر منشي  
دفاع وزارت  
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24  

ك
عديم كوك

  

تركيه
مشاور  

  

د 
لومړي وزير

 دفتر
  

  

25  

سينان ټونا
  

تركيه
جنايي مشر  

  

د 
تركي
ې

 ملي پول
س
ي

  

  

26  

كريم يسيليور
  

تركيه
  

ص
ص
امنيتي متخ

  

د 
لومړي وزير

 دفتر
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27  

رشادمحمدسليم السعيدي
  

متحده عربي امارات
  

قومندان
  

پوځ
  

  

28  

محمدفدهي البيتي
  

عراق
  

س
اداري ري

  

دملي امني شورا دفتر
  

29  

جليل الربي
  

عراق
س  
ري

  

د تروريزم د مخنوي څانګه
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30  

كريم عبود محمد
  

عراق
اپريشن   

منيجر
دفاع وزارت  

  

  
  

تر پېژندنې وروسته د چـاى لپـاره يـوه لنـډه شـان وقفـه وه، پـه                   
هغــې كــې مــو چــاى وڅــښه، د چــاى لپــاره هــم پــه دهلېــز كــې ښــه   

لـږ وړانــدې هلتـه لــوكس تـشنابونه هــم    . ترتيبـات نيـول شــوي وو  
وو، مانا څومره چاى چـې دې څـښه، ځـواب دې ورتـه وركـوالى            

روپـي خبـرې اتـرې پيـل شـوې،           تـر وقفـې وروسـته ګ       ىد چـا  . شو
 زه. موږ ټول يې مخكې تر مخكې پر درېـو ګروپونـو وېـشلي وو             

 پـه لـومړي ګـروپ كـې وم، د ګروپونـو څرنګـوالى پـه دې                  )يون(
  :ډول و
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  لومړى ګروپ
  )ګروپ مشر ډاكتر فريبورز مختياري(

  

  اداره  هېواد  غړي  ګڼه
  فرهنګي چارو رئيسد   افغانستان  محمداسمعيل يون  1
  انجنير  بنګله دېش   احمدنظام  2

  ډګر جنرال  مصر  سما محمداحمد  3
  منيجرعملياتي   عراق  كريم عبود محمد  4
  د امريكې څانګې سكرتر  كويټ  حماد سما المشان  5
  قومندان  نيپال  ډابرسنګ ګورن  6

ــد    8 ــد محمــــــ خالــــــ
  السوليمي

ــرار داد او   عمان د قــــــــــــــــ
  خدماتو مسول

  رئيس  سريالنكا  اهرظل اس عبدا  9
  جنايي مشر  تركيه  ان توناسين  10
رشاد محمد سـليم      11

  السعيدي
متحـــــــــــده 
عـــــــــــــــرب 
  امارت

  قومندان

  دويم ګروپ
 )د ګروپ مشر كريګ ډونكيرلى(

  د پاليسۍ رئيس  افغانستان  صبغت اهللا سنجر  12
د شمالي امريكا   مصر  امين ماليكا  13

  چارو مرستيال
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  رئيس  عراق  جليل الروبي  14
  مندانقو  ايټاليا  ماريو روګيرو  15
اســمعيل عبــداهللا    16

  فالح
د د لوى درستيز   اردن

  دفتر رئيس
  د داراالنشا مشر  لبنان  ايلي ايل حايك  17
  رئيس  مراكش  خالد زيرولي  18
ــدرا    19 ــر منينـ ډاكټـ

  پرساد رجال
  نيپال

  غړى

  سفير  عمان  خالد سليمان با عمر  20
  وزير  پاكستان  معظم احمدخان  21
  مشاور  تركيه  اديم كوكك  22

  درېيم ګروپ
 )د درېيم ګروپ مشر پروفيسور آن موشن(

  پوليس قومندان  افغانستان  محمدحكيم انګار  23
نــــــــــــــــادرحنفي   24

  محمد اشموي
  مصر

  شنونكى

محمدفـــــــــــدهي   25
  البيتي

  عراق
  اداري رئيس

  د پالن مرستيال  اسرائيل  جيرمي ايسشروف  26
ــر مالـــــك    27 ډاكتـــ

  توال
د لوى درستيز د   اردن

  دفتر رئيس
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  اعلى منتظم مشر  لبنان  يم سلومج  28
  معاون  مراكش  لخدر بيالسري  29
   او څارنې مشرونېارزد   مراكش  احمد كماوون  30
طــــــارق محمــــــد   31

  چوهدري
  پاكستان

  رئيس

  قومندان  سريالنكا  پريماچندرا  32
  امنيتي متخصص  تركيه  كريم يسيليور  33
  

زمــوږ د ګــروپ مــشر يــو ايرانــي االصــله امريكــايي و، چــې د    
ــران د  ــه    )) اســالمي انقــالب ((اي ــاليتوب وروســته يــې پ ــر بري ت

 علي احمـد جاللـي    ښاغليامريكا كې پناه اخيستې وه، اوس د 
 تـصور په شان ددې مركز يو پروفيسور دى، ماته په پيل كـې دا            

يبورز مختياري سره به مې حتماً      فرپيدا شو، چې له پروفيسور      
 هــر  كــهانيــانيــوه څــه ســتونزه پېــښېږي، مــا فكــر كــاوه چــې اير   

څومره له ايرانه لرې هم وي، پر سيمه باندې د خپـل تفـوق خيـال                
ه نړۍ كې ځان ددې سيمې اصـلي وارث ګڼـي،           زلري او په لويدي   

ال سـاته، مـا ويـل دا هـم          يـ  هم ددې علمي چاپېريـال خ       مې خو بيا 
 د نـورو  ،كېدى شـي دا ايرانـى امريكـايي د افغانـستان پـه بـاب         

د   پـه برخـه كـې هـم     كـار  ګروپـي د. لـري ايرانيانو په شان نظر ونـه      
سيمينار ژبه انګرېزي وه، خـو د عربـو يـو ژبـاړونكى هـم حاضـر                 

زموږ ژبـاړونكو   .  ځكه  دلته د نورو په انډول عربان زيات وو          ،و
  .هم كله كله سر راښكاره كاوه



 68

دلتــه يــو ځــل بيــا د ګــروپ ټولــو غــړو ځانونــه معرفــي كــړل، د    
څـه لـږ تـوپير، ځكـه لويـه          همغې لويې غونډې پـه شـان او پـه يـو             

غونډه يو څه زياته رسـمي يـوه، خـو دا غونـډه يـا ګروپـي خبـرې                   
اترې څه ناڅه ازادې وې، پروفيسور مختيـاري هـم پـه پيـل كـې               
وويل چې دلته به ازادې خبرې كوو، ډېـرې تـشريفاتي خبـرې بـه               

تر پېژندنې وروسته د نن ورځې پـر عمـومي غونـډې هـم              .  نه وي 
دې خبـرو يـو سـاعت دوام      . ه وارزول شوه  يو څه بحث وشو او هغ     

پر پنځه نيمو بجو لـه دې ګروپـي خبـرو خـالص شـو، پنځـه               . وكړ
، پـاوكم شـپږ بجـې       ې شـو  ېلس دقيقې پـه خبـرو او الره كـې تېـر           

 ن هوټـل  موټر د سـيمينار د برخوالـو د اسـتوګنځي ريزيـډنټس اِ            
)Ressedents inn hotle( نـيم سـاعت كـې هلتـه     .  پر لـوري الړو

 ،ښه د مزې ستړي وو، هر يو خپـل اتـاق تـه پنـاه يـوړه                ورسېدو،  
تر لږې دمې وروسته مې يو ځل بيا د خپلو پخوانيـو يادښـتونو              

كله به مـې ټلويزيـون كـوت او كلـه بـه مـې       . پر بشپړاوي پيل وكړ 
  ...ليك كاوه،  همدې كې د خوب څپه راباندې راغلې وه
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  د سيمينار دويمه ورځ
  

شـنبې ورځ وه، سـهار وختـي لـه          مه نېټـه د چهار    25  د فبرورۍ   
خوبه پاڅېدم، پر ځان مې بيا ګرمې اوبـه تېـرې كـړې، لـږه شـېبه                 
وروســته مــې هغــه جــدول پيــدا كــړ، چــې زمــوږ پــه دوســيه كــې    

 پــه كــې ونــهايــښودل شــوى و، د بېالبېلــو اديــانو د عبــادت وخت
:  خـو د څـو مهمـو اديـانو و لكـه            ،د ټولو اديـانو، نـه و      . معلوم وو 

د اســالم د . يــت او اســالم يهوداتوليــك، عيــسويت، رومــان ك 
هــرې ورځــې د لمانځــه وختونــه پــه كــې معلــوم وو، لمــونځ مــې     

 كـړى  ټنيم ساعت به مې سپور. وكړ، بيا مې لږ سپورټ پيل كړ     
د .  ســتړى او خــولې شــوم، پــه چپركــټ كــې پرېــوتم ډېــروي، ښــه 

لـږ د مرغـۍ خـوب بـه مـې           . خوب يوه نازكـه څپـه رابانـدې راغلـه         
رتـــه ويښ شـــوم، مـــخ و الس مـــې ومينځـــل،   چـــې بې،كـــړى وي

كښته  كېدو په حال كې      د  دريشي مې واغوسته، الندې چاى ته       
هــوا صــافه وه،  .  چــې يــو ځــل بيــا مــې پنټــاګون تــه پــام شــو    ،وم

پنټاګون له ورايه سم ښكارېده، د لفټ اواز راغى، په ذهـن كـې              
 چــې د نــړۍ د يــو زيــات شــمېر  ،ې وګرځېــدهغــه خبــرې مــې بيــا 

دا . دونو پوځي برخليك له همدې ځايه ټاكل كېږي       بېوزلو هېوا 
يا زما تصور و او يا هم واقعيت، خو له كلونـو راهيـسې زمـا او                 

 ې،زما په شان د نورو ګڼو اشخاصو په ذهن كې دا خبره ټوكېدل            
 پــه برخليــك ټــاكلو كــې نقــش ونــو هېواد دچــې پنټــاګون د نــړۍ
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 نظم ته هم    لري، ان د پنټاګون كلمې زموږ پښتو شعر په تېره بيا          
د . د همـدې سياســي او پـوځي ځــواك لـه املــه الره پيـدا كــړې ده    

خلكيانو د وخت په سياسي خبرو اترو، نظمونو او وروسته بيا            
په دې نورو نظامونو كې د پنټاګون لفـظ پـه سـوونو څـه چـې پـه                

كلــه چــې د  . زرګونــو ځلــه د سياســتوالو لــه خــولې راوتلــى دى     
ركز د بريد خبر خپور شـو، نـو         سپټمبر پر يوولسمه نېټه پر دې م      

خلكو ته يوه معجزه ښـكارېده، داسـې قـوت بـه هـم وي              پېښه   اد

 ځكـه لـه پخـوا ال داسـې اوازې وې            ؟چې پر پنټاګون بريد وكړي    
چې د پنټـاګون پـر سـر مرغـۍ هـم نـه شـي تېرېـدالى او دلتـه يـې                    

 چـې كـه الوتكـه او يـا هـم توغنـدى يـې پـر                 ، وسايل ايښي  اسېد
رفـوي،  ح لـه الرې من     هـم  ى كـوي يـې او يـا يـې         سر تېر شي نو خنث    

خو د سپټمبر يوولسمې نېټې پېـښې دا ټـولې اوازې او دنګلـې             
تر پوښتنې الندې راوستې، يا دا چې دا هر څـه دروغ وو، ځكـه                

 مه پر پنټاګون بريد11د سپټمبر پر 
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 چـې پـر   ،امريكـا مخـالفين پـر دې بريـالي شـول     د نو ترهګر اويا  
يـد   خـو دا بر    ،دې ودانۍ بريد وكړي او يا هم دا هر څه رښتيا وو           

چې پر چا اړول كېږي او ادعا يې كېږي دا د هغـو  خلكـو كـار او                   
په هر حال چاى ته كوز شوم، له معمول سره مې چاى            . وس نه دى  

ن مې هم وكتل او يو نيم كس بـل سـره مـې              وڅښه، خپل انډيواال  
هـــم اشـــنايي زياتـــه شـــوه، پـــر پـــاوكم اتـــو بجـــو مـــو لـــه هوټلـــه    

هار نــو زمــوږ  تــه حركــت وكــړ، ســ   ) نيــسا ســنټر  (ځيســيمينار
كارتونــه هــم جــوړ شــوي وو، پــه دخــولي دروازه كــې مــو هغــه         

، بيا د چـك لـه ماشـينه     چې دلته نصب شوى و  ماشين ته وركړل  
  .تېر شو، د سيمينار هال ته الړو

  پر اتـو بجـو       : لومړۍ برخه   د دويمې ورځې   د سيمينار 
ســيمينار پيــل شــو، تــر هــر څــه دمخــه د مــراكش او اســرائيلو         

ونــه معرفــي كــړل، وروســته د غونــډې ويانــد   اســتازو خپــل ځان
خبـــرې پيـــل  Hon.Robert Gallacciهـــون رابـــرټ ګلوكـــسي 

زه به يې له جنوبي اسيا يـانې افغانـستانه          : كړې، نوموړي وويل  
 چـې افغانـستان لـه كومـو         ،پيل كړم، موږ تـه بايـد معلومـه شـي          

 ؟نجونــه كــوم دي ې امريكــا تــه يــې چل  ؟ ســره مــخ دى نوګواښــو
ب څه نظر لري؟ زه غواړم دا له يوه چوكاټ سـره  امريكا په دې با  

د امريكـا سـتراتيژي پـه جهـان كـې څـه نقـش لـري؟ د         . تـشبه كـړم  
 تاسې به تېره شـپه ليـدلې   ؟نړۍ حوادث پر امريكا څه تاثير لري      

 چــې جمهــور رئــيس اوبامــا د كــانګرس غونــډې تــه خبــرې    ،وي
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نجونـه  ېوكړې، لومړى د امريكـا سـتراتيژي ده او دويـم هغـه چل             
امريكا بايد پـه خپلـه سـتراتيژۍ        . ې امريكا ورسره مخامخ ده    چ

 دا ســتراتيژي بايــد ؟كــې كــوم لومړيتوبونــه پــه پــام كــې ونيــسي
د اوبامـا د تېـرې      . نجونه رفـع كـړي    ې چې چل  ،كوم اساسات ولري  

شـــپې پـــه خبـــرو كـــې مهـــم ټكـــى د جهـــان اقتـــصادي كېـــدل يـــا  
ــران دى  ــامنظمو   . اقتــــصادي بحــ ــه نــ ــا لــ ددې ترڅنــــګ امريكــ

 لـــري، ځكـــه چـــې ددې ډول تهديـــدونو    وېـــره  څخـــهپونـــوګرو
مياشــتو كــې اقتــصادي ) 9(مخنيــوى ســخت دى، خــو پــه تېــرو 

اقتـصادي بحـران كېـدى شـي ددې         . موضوع ډېره مهمه شوې ده    
د نـړۍ   .  چـې جهـان تـه امنيتـي مـشكالت پيـدا كـړي              ،سبب شـي  

اقتصادي كړكېچ پر موږ او زمـوږ د حكومتـو پـر پاليـسۍ، هـم                
ــاثير لــري   پــه كــورنۍ كچــه ا  ــه يــوازې  . و هــم پــه بهرنــۍ كچــه ت ن

عايــدات او ماليــه راټيټــوي، بلكــې نــورې ګڼــې ســتونزې هــم       
 نـو   ،كوي، كه يـو كـال دمخـه مـوږ پـر مـسايلو خبـرې كـولې                 راټو

و پـه تېـر يـو كـال كـې      خـ اقتصادي موضوع مـو هـېڅ نـه يادولـه،        
  .حاالتو تغير كړى اوس اقتصادي موضوع ډېره مهمه ده

و كلونـو نـړۍ تـه پـر     رش پر راتلونكو دېښاغلي رابرټ ګلكسي 
ذروي :  ده وويـل   ،پېښېدونكو احتمالي خطرونو هم رڼا واچوله     

وســله، د عامــه وژنــې وســله، تروريــزم، كمپيــوټري بريدونــه او  
  او چـــې مـــوږ ورڅخـــه وېـــره احـــساسوو،نـــور هغـــه مـــسايل دي
نــه يــوازې پــانګوال هېوادونــه بــه ســتونزې  . اندېــښنه ورتــه لــرو

كلـه  . وادونه به تر هغو  ال زياتې سـتونزې ولـري          ولري، غريب هې  
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رسېږي، نو تاثيرات   راو دا ډول بحراني خبرونه      يه كوم ځا   له چې
يــې پــر نــورو ســيمو هــم پرېــوزي، د اقتــصادي بحــران تــاثيرات   

دي، اوس چـې يـو ځـاى        نـه   كلونو پخوا پـه شـان       ) 60-20(اوس د   
 كـې   كې بحران پيل شي، نو ورسره سم تاثيرات يې په بله سـيمه            

هـــم پرېـــوزي، نومـــوړي د امريكـــا اقتـــصادي بحـــران تـــه ګوتـــه 
 يې تاثيرات پر اكثرو هېوادونو څرګنـد    اوس  چې همدا  ،ونيوله
  .دي

رابرټ ګلكـسي، د چاپېريـال سـاتنې موضـوع هـم ډېـره مهمـه                
د اقلـيم   : وګڼله، خو نه د اقتصاد په انډول ډېره مهمـه، ده وويـل            

وړ خبـره ده، اينـده      ېـدل د تـشويش      متغير او د ځمكې د كـرې ګر       
كې به د اوبو كمـي، لـوږې او نـورو مـسايلو لـه املـه جنګونـه او                  
بحرانونــه راپيــدا شــي او ډېــر هېوادونــه بــه لــه ســتونزو ســره مــخ 

  .كړي
ده د نفوسو ډېرښت،تراكم اوكمښت ته هم اشاره وكړه، د نړۍ           
ــوه        ــډولتيا يــې ي ــا ان ــو ســيمو كــې د نفوســو د ودې ن ــه بېالبېل پ

يې ويل چې په امريكا كې نفوس ډېرېږي، خـو          ستونزه وګڼله، و  
پــه هغــو . پــه جرمنــي، چــين او جاپــان كــې تــر كنټــرول النــدې دى 

هېوادونو كې چې نفوس يې په ثابت ډول ساتل كېږي، هلتـه بـه              
غټه ستونزه په اينده كې دا وي چې ځوانان يې كمېـږي او د كـار    

،  ورځ بـدلېږي رنړيوالـه بڼـه ورځ پـ   . اصلي قوت يې له منځـه ځـي   
د نړۍ په ګوټ ګوټ كې كومه سـتونزه پيـدا شـوه،             چې  پخوا به   

 كولــه او ســتونزه بــه يــې  يــې بــه مداخلــه،ل بــه تلــهملګــرو ملتونــ
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حلولــه، خــو اوس د ملګــرو ملتونــو پــر ځــاى بېالبېلــې نــادولتي 
، شـــركتونه او خيريـــه ټـــولنې رامنځتـــه )انجوګـــانې(موســـسې 

ۍ د يــانې نــړ. شــوي، دوى د خلكــو اقتــصادي مــشكالت حلــوي
نومـوړي  . كلونو په بهير كـې ډېـر بـدلون مونـدلى دى           ) 30(تېرو  

راتلونكو لسو كلونو   ځينې پوهان وايي امريكا به په       : زياته كړه 
واك وي او لوى اقتصاد به يې پـه الس كـې وي، د              كې هم يو زبر   

چين، هندوستان او برازيل په شان هېوادونه بـه ډېـر پرمختـګ             
، تغير به وكړي، خـو امريكـا        وكړي، قوتونه به يې هم زيات شي      

 له  :موږ څو شيانو ته اړتيا لرو     . به بيا هم يو ستر  پوځي قوت وي        
 او  كـــارپرمختللــې ټكنـــالوژۍ بايـــد ګټـــه پورتـــه كـــړو، پـــه دې 

 ه خـو اوبامـا تېـر      ،جه ډېره مهمه ده   ينظامي ځواك كې اصالً بود    
 پــه خپلــو خبـرو كــې د پــوځي ځــواك پـه اړه هــېڅ خبــرې ونــه   هشـپ 

 چين او هندوستان د يوه اقتصادي قـوت پـه توګـه             كړې، دا چې  
هندوسـتان سـره   .  موږ ته د تـشويش وړ خبـره نـه ده           ،مطرح كېږي 

يو ستراتيژيك دولتي تړون لرو، چين سره مو هم مناسبات ښـه         
 دې هم پـوهېږو چـې چـين اينـده كـې كـومې خواتـه ځـي؟              ردي، پ 

ځينــو نــورو هېوادونــو ســره هــم ښــه مناســبات لــرو، اقتــصادي    
 چــې ،دادهخبــره ن ډېــر وخـت رانغــاړي او پـه دې كــې مهمـه    بحـرا 

 كوم كارونـه د لومړيتـوب حـق         ؟كوم كارونه بايد اول ترسره شي     
باب چې څه وايم، دا زما خپل نظريـات دي، د           دې   البته په    ؟لري

ــهامريكــا د حكومــت  ــه دي نظرون اوس د امريكــا لومړيتــوب  .  ن
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 چـې   ،ه ږدو امنيت دى، موږ بايد هېڅ شى ونه سپموو او پـرې نـ            
  .د سپټمبر د يوولسمې نېټې پېښه بيا تكرار شي

 د سـپټمبر يوولـسمې  . موږ بايد امنيت ته زياته پاملرنـه وكـړو     
.  وروسـته بلـه داسـې پېـښه نـه ده رامنځتـه شـوې               نېټې تر پېښې  

كه دا حالـت    . نور هېوادونه هم تر تروريستي بريدونو الندې دي       
د . سـره بـدلون مـومي      نو طبعاً نړيوال روابـط هـم ور        ،تغير وكړي 

امريكـــا اوســـنۍ اداره هـــم بايـــد همـــدا الره تعقيـــب كـــړي، پـــه  
اوســـنۍ اداره كـــې د اقتـــصادي او محيطـــي مـــسايلو پـــه بـــاب 

د امريكا د ستراتيژۍ په بـاب هـم بايـد څـه             . پرمختګ شوى دى  
 دي،   نـه   نظرونـه  حكومـت ووايم، خو زما دا نظرونـه د امريكـا د           

الـــه وروســـته بـــه څـــه     ك8-4 چـــې  ، خپلـــه وړاندوينـــه كـــوم  هز
  : ځينې مسايل يې دادي؟پېښېږي

سـوريې او غـزې تـه الړ،        ) سناتور جـان كيـري    (څو موده دمخه    
 هـدف    خبرو ددې لپاره چې له نورو سره خبرې اترې وكړي، ددې         

دا دى چې غواړي له نورو هېوادونـو سـره خپـل مناسـبات پـراخ                
. ىد امريكا پر وړاندې اوس لوى دښمن يوازې القاعـده د          . كړي

ــم دي، د ملګــرو       ــر مه ــودل ډې ــدې د دوســتانو درل ــر وړان ددې پ
 كـوالى شـو، امريكـا       ۍ څرنګـه راژونـد    سـوله ملتونو په مرسـته     

خپله زيات مشكالت لري، د پـوهې او ادارې لـه نظـره، امريكـا          
مـوږ غـواړو د خپلـو       . نړيوال سياست خبر وي   پر  غواړي په خپله    

وابـط لـرو، دا      لـه چـين سـره ښـه ر         ،دوستانو اقتصاد تقويه كـړو    
جمهــور رئــيس اوبامــا دا . روابــط بــه ډېــر ژر لــه منځــه الړ نــه شــي
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ــكر ــرې    ،ټ اخيــستىېډې ــدې ســتونزې ل ــر وړان  چــې د تجــارت پ
كړي، د اټومي وسلو پر وړاندې د خپلو سـرحداتو سـاتنه مهمـه      

 پـه سـيمه كـې څـه         ؟ده، څنګه كوالى شو خپل سـرحدات وسـاتو        
وادونــو كــې څــه  شــاملو هېســاحې پــه) نيــسا (د ؟مــشكالت دي
 لومړى او دويم هېواد نه شته، د فلسطين         ې كې ؟ د ي د ستونزې

ــه ده    ــره مهم ــه   ،او اســرائيلو موضــوع ډې ــا او امريكــا هيل  اوبام
 حل الره پيدا كـړي، دا كـار بـه           هلري، چې ددې موضوع لپاره يو     

 چـې تـل دې ټكـي تـه اشـاره          ،د ترهګرو هغه پلمه له منځه يوسي      
 دې  رار پـه دې شـپو ورځـو كـې پـ           اوبامـا غـواړي د خپـل كـ        . كوي

كــار وكــړي، د مــديترانې هېوادونــو، شــمالي افريقــا، تركيــې،   
ــا        ــه پراختي ــو مناســباتو ت ــو ســره خپل ــورو هېوادون ــي او ن جرمن
وركړي،  تركيې ته د زيات نقش لوبولو چانس وركوي، په تېـره             

ــه اقتــصادي برخــه كــې    ــا پ ــات مــشكالت چــې دي هغــه د   . بي زي
 چــانس دا يــو. كــستان پــه برخــه كــې دياو پاايــران، افغانــستان 

 چې امريكا غواړي له عراقـه خپـل يـو زيـات شـمېر عـسكر               ،دى
سـپاري، پـه دې     ووباسي او امنيتي مـسايل خپلـه عراقيـانو تـه            
بېزونـه او د    خپـل   حالت كې به زموږ پوځ زيان نه زغمي، يـوازې           

خليج امنيت به ساتي، د ايران د مسايلو په بـاب هـم يـو مـشاور                 
د افغانـستان   . ي، چې هغه بـه د ايـران چـارې تعقيبـوي           ټاكل كېږ 

 اوباما غواړي افغانـستان     ،او پاكستان مسايل ډېر پېچلي دي     
عــسكر ورولېــږي، د اوبامــا اداره غــواړي دا جنــګ   ) 17000(تــه 

مثبتــې الرې تــه ســوق كــړي، پاكــستان زمــوږ يــو ســتراتيژيك    
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ــل      ــم خپـ ــور هـ ــره نـ ــستان سـ ــواړي پاكـ ــا غـ ــرى دى، امريكـ ملګـ
سربېره پر دې د امريكا نـوې اداره غـواړي          .  پراخ كړي  مناسبات

  .نورو سره هم خپل روابط ښه كړي
تر دې خبرو وروسته لـه نومـوړي څخـه د بېالبېلـو مـسايلو پـه               
ــران او امريكــا د      بــاب پوښــتنې وشــوې، د منځنــي ختــيځ، د اي

 په هكله، لـه عراقـه د         شخړې روابطو، د فلسطين او اسرائيلو د     
ينــو نــورو مــسايلو پــه بــاب، چــې ده ورتــه   عــسكرو د وتلــو او ځ

 خبـرو كـې     پـه خپلـو تېـرو      چې اكثـره يـې       ،داسې ځوابونه وركړل  
تر دې وروسته د چاى لپـاره يـوه پنځـه لـس دقيقـه يـي                 . ويلي وو 

  . پيل شوهوقفه وه، بيا بله غونډه
ــډېد دويمــې ورځــې  ــه  د غون ــه برخ  دويمــې د:  دويم

مالي افريقــا ورځـې پـه دويمـه غونـډه كــې د منځنـي ختـيځ او شـ       
 پروفيـسورانو تـه بلنـه وركـړل شـوه،           و، درېـ  ږيمسايل څېړل كې  

  .سټيج سر ته راشي او پر خپلو څوكيو كېنيد چې 
  )Dr. Murhaf Jouejati( ډاكتر مورحف جيوجاتى -1

 پروفيـسور   )نيسا سنټر (د  اوس  دى اصالً يو سوريايي دى او       
  .دى
) Dr. Fariborz mokhyiari( ډاكتـر فريبـورز مختيـارى     -2

ــز      ــسا مركــ ــايي دى، د نيــ ــله امريكــ ــران االصــ ــو ايــ ــې دى يــ چــ
  . منځني ختيځ د چارو كارپوه دى د اودىپروفيسور 
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نيـسا  (د ) Mr.Lowrence Velte(س وېلـټ  ن ښاغلى لور ې-3
  . پروفيسور دى بل  يو)مركز

هغـه د   . تر ټولو دمخه پروفيسور مختياري ته بلنه وركړل شوه        
زه غواړم پـه سـيمه كـې د ايـران           : خطابې مېز ته راغى، ويې ويل     

.  وكـړم خبـرې  د احتمـالي خطرونـو پـه اړه     څخـه حضور او له هغـه    
  .په باب څه ووايم)) انقالب((خو لومړى  غواړم د 

 : د انقـــــالب تـــــاثير -1
ــشه د   ــه همېــــــــــ انقالبونــــــــــ
ايـــډيالوژيو تـــر چتـــر النـــدې 

 خو كلـه چـې زمانـه        ،پېښېږي
تېرېـــږي، ايـــډيالوژي خپـــل   

 پــه رنــګ لــه الســه وركــوي،   
 ، ويشــعارونهپيــل كــې ګــرم  

ــم    ــعارونه هـ ــته شـ ــو وروسـ خـ
ســړېږي، پــه پيــل كــې پاليــسي همداســې وي، ځكــه خلـــك د        
ــته د     ايـــډيالوژۍ تـــر چتـــر النـــدې ښـــه تنظيمېـــږي، خـــو وروسـ
انقالبونو ايډيالوژيك اړخ  كمزورى كېږي، انقـالب او د واك           
مدعيان بلې خواته ميالن پيداكوي، غوره مثال يـې د فرانـسې            

 دى، چې وروسته د همغـه چـا د ژونـد پـه بيـه تمـام شـو،                    انقالب
د ايران انقـالب هـم    .   پوړۍ ته رسولى و     بريچې دا انقالب يې د      
 ،اوس د ايــران انقــالب لــه خپلــو هغــو هــدفونو. همداســې وګڼــئ
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ېز څخه لرې شوى او يـا لـرې كېـږي،          بشعارونو او ايډيالوژيك    
 رب پــچــې تــر انقــالب دمخــه ورتــه ټاكــل شــوي وو او د انقــال       

  .تعقيبېدللومړيو كلونو 
  ايـران يـو لـوى هېـواد          : په منطقه كې د ايران حـضور       -2

دى، چې په دې سيمه او نړۍ كې حضور لري، څوك يې مني كـه   
ه نـ نه، خو د سيمې په سولې او ثبـات كـې د ايـران حـضور تـه پـه                     

ايران يو لرغونى هېواد دى، چـې زركلـن         . سترګه كتل سم نه دي    
متمدن ملـت دى، دا سـمه ده كـوم كـسان چـې د               تاريخ لري او يو     

حكومــت پــه راس كــې دي دا د منلــو وړ نــه دي، خــو د ايــران د       
ايران ملت او هېـواد خبـره جـال ده، هـر څـوك چـې د       د واكمنو او   

ايران له رول څخه سترګې پټوي، دا لـه واقعيـت سـره سـمون نـه                 
ځينـې كـسان ايـران پـه        : پروفيسور مختيـاري زياتـه كـړه      . خوري
او د نورو په چارو كې په السـوهنې         ) پراختيا غوښتنې (يزم  نؤش

تورنوي، خو ايـران د تـاريخ پـه اوږدو كـې هېڅكلـه هـم د چـا پـه                   
كورنيو چارو كې مداخله نه ده كړې او نه يې كوي، بلكې نور ال              

هدف يې عراق او نور عـرب وو        (راغلي پر ايران يې يرغل كړى،       
پروفيـسور مختيـاري    ) هخو دا خبره يې په ډېر رمـز كـې تېـره كـړ             

ايران هېڅكله په سيمه كې د پراختيا غوښـتنې سياسـت    : وويل
يــې نــه دى تعقيــب كــړى او نــه يــې تعقيبــوي، يــو شــى چــې ايــران 

  دا غواړي هغه د خپل فرهنګ او ژبې پراختيـا ده او دده پـه نظـر               
لپـاره كـار وكـړي، ده       ) فارسي ژبو ( چې د خپلو     ،د ايران حق دى   
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د فارســي ژبــې دود تــه اشــاره وكــړه، چــې  ان پــه هندوســتان كــې 
د پروفيسور مختياري پـه     . هلته هم يو وخت فارسي ژبه  دود وه        

 پرته ايـران پـه نـورو هېوادونـو     ي مسايلو  او فرهنګ  نيونظر له ژب  
نى تشويش  ېيواز. كړې او نه يې كوي    ده  كې هېڅ ډول مداخله نه      

چې ايران يې په سيمه كـې لـري هغـه دادى، چـې بهرنـۍ قـواوې                  
څخـه  ) مقصد يې منځنى ختـيځ او افغانـستان و    (بايد له سيمې    

پروفيـسور مختيـاري    .  چې د تفاهم لپاره الره اواره شي       ،ووځي
 تر انقالب وروسته هم ايـران څـو ځلـه غوښـتي چـې  د                 :زياته كړه 

ايــران او امريكــا مناســبات ښــه شــي، خــو امريكــايي مقامــاتو     
 د معتــدل يفــاطمورتــه هــېڅ توجــه نــه ده كــړې، وروســتى ځــل د 

 د امريكا متحده ايـاالتو مـشرتابه تـه          ،حكومت له خوا يو ليك    
راولېږل شو، چې د مناسباتو د ښه كېدو غوښـتنه يـې كـړې وه،               
هغه ليـك هـم بهرنيـو چـارو وزارت څخـه بـل چېرتـه الړ نـه شـو،           

  امريكــايي چــارواكو تــه وويــل چــې لــه ،هغــه وخــت  مــا او نــورو
اسو په ګټه دى، خـو چـا پـرې    ايران سره د مناسباتو ښه والى ست     

ــراوه   ــه ګ ــان ښــه     . ســر ون ــه نظــر ايراني ــاري پ ــسور مختي د پروفي
حافظــه لــري او د ايــران حكومــت اوس  غــواړي، پــه ســيمه كــې    

 ايــران حكومــت ســره  دثبــات رامنځتــه شــي، نــو  بايــده دي چــې   
  .خبرې اترې پيل شي

 نـو يـو     ،كله چې د پروفيسور مختيـاري خبـرې خالصـې شـوې           
والــو د پوښــتنو لپــاره الســونه پورتــه كــړل، خــو د   دم اكثــرو برخ

 صـبر وكـړئ چـې دا دوه نـور           :لټ وويل ېغونډې منتظم ښاغلي و   
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 رپـ . بحثونه خالص شي، بيا به ټولو تـه د پوښـتنو وخـت وركـړو               
، نـو   ى و په دې ترڅ كې ما هم الس پورتـه كـړ          . همدې توافق وشو  

  .غلى شوم او خپلې پوښتنې مې په كتابچه كې وليكلې
 پروفيـــــــــسور هتوروســـــــــ

مورحــف جيوجــاتى تــه نوبــت  
ورسېد، ده هم منځنـي ختـيځ       
كې د سولې او ثبـات پـه بـاب          

ده .  كــړوړانــدېخپــل تحليــل  
ــه د منځنـــي    ــه دمخـ تـــر هـــر څـ
ختـــــيځ هېوادونـــــه پـــــر څـــــو 
كټګوريو ووېـشل او بيـا يـې        

 روابـط هـم تـشريح كـړل،         وله امريكـا متحـده ايـاالتو سـره د هغـ           
نـو سـره د هغـو اړيكـو         قوتويزو   او له سيمه ي    و قوتون وسيمه ييز 

 د وېـش كټګـوري يـې پـه دې           ونود هېواد . ته يې هم ګوته ونيوله    
  .ډول وه

اســرائيل، : د امريكــا متحــده ايــاالتو دوســت هېوادونــه، لكــه
  .سعودي عربستان، مصر او اردن

ايــران او : د امريكــا متحــده ايــاالتو مخــالف هېوادونــه، لكــه  
  .سوريه

حـزب اهللا او    : الف ګوندونه، لكـه   د امريكا متحده  اياالتو مخ     
  .حماس

  .الفتح او نور: د امريكا متحده اياالتوموافق ګوندونه، لكه



 82

  .حماس او حزب اهللا: د ايران او سوريې مالتړي ګوندونه، لكه
 د منځني ختيځ النجـه كېـدى شـي          :پروفيسور جيوجاتي  وويل   

ره  پام كې نيولـو سـ  هد خبرو اترو او ټولو مطرح هېوادونو د ګټو پ   
اواره شي، ده زياته كړه، سـوريه بـه د وخـت پـه تېرېـدو اسـرائيلو                  

 كېــدى شــي، ســوريه پــه لبنــان او  ، شــيهســره معــاملې تــه حاضــر 
 پـه تېـره بيـا حمـاس         ،فلسطين كـې لـه اسـرائيلي ضـد تحريكونـو          

ــل كــې بــه          ــار پــه مقاب ــط كمــزوري كــړي، ددې ك ســره خپــل رواب
 چـې د    ،ېوك لوړې څ  والنګ چې سوريې ته د      ،اسرائيل حاضر شي  

 كال د جنګ پر مهال يـې نيـولي، خوشـې كـړي، د سـعودي                 1969
عربستان رول هـم ډېـر مهـم دى، اسـرائيل هـم خپـل ضـرورتونه او           
مجبوريتونه لـري، تـر څـو چـې د سـيمې دې غټـو هېوادونـو سـره                   

 پرلـه پـسې جګـړې زغمـل اسـانه           ددې نو دوى تـه هـم        ،جوړ نه شي  
د خبــرو پــه پيــل كــې   هــم كــه څــه رنومــوړي پروفيــسو. كــار نــه دى

يې مقــصد(  چـې زه د هغـه هېـواد لـه غـړو څخـه يـم،        ،څرګنـده كـړه  
 د شـــيطاني محـــور غـــړي ګڼـــي،    ېيـــ  چـــې امريكـــا ) ســـوريه و

 دى او   ى چـې ايرانـ    ،پروفيسور مختيـاري تـه يـې هـم اشـاره وكـړه            
. ايران هم د امريكا په نظر په شيطاني مثلث كې شامل هېـواد دى  

 پـه سياسـي اصـطالحاتو كـې د          شيطاني مثلث كله كله د امريكـا      
خـــو . ايـــران، ســـوريې او شـــمالي كوريـــا لپـــاره كـــارول كېـــږي      

پروفيسور جيوجاتي وويل چې زه غواړم يوازې د حاالتو تحليـل         
يلتوب اصـل تـر ډېـره حـده         ېكه څه هم دده په خبرو كې د نـاپ         . وكړم

 خپلـــو دمراعـــت شـــوى و، خـــو بيـــا هـــم تحليـــل يـــې څـــه نـــا څـــه    
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ده بحـث   د   ،و احساس تر تـاثير النـدې و        افكارو ا  ليستيناسيونا
خورا ګرم و، د منځني ختيځ د هېوادونو اكثره استازي ورتـه ښـه             

 په دې پـسې     .ى هم ښه متوجه و    غوږ غوږ وو او د اسرائيلو استاز      
لـټ خبـرې وكـړې، هغـه د شـمالي           ېس و ېنښاغلي پروفيسور، لور  

افريقا په باب خپل تحليل وړاندې كړ او ويې ويـل چـې د شـمالي            
افريقا اكثره هېوادونه اوس له امريكا سره ښـه روابـط لـري او پـه          

لـټ  ېپروفيـسور و . يـو بـل سـره همكـاري شـته         يـې   ډېرو برخـو كـې      
ــه كــړه  ــا هېوا : زيات ــو او  د شــمالي افريق ــو مجبوريتون ــه د خپل دون

 لـه نجونو لـه مخـې چـې دوى ورسـره مـخ دي، اړ دي چـې                  ېلهغو چ 
د شـمالي افريقـا   . لريامريكا متحده ايالتونو سره ښه همكاري و     

بحــث زمــا او همدارنګــه د ســيمينار اكثريــت برخوالــو لپــاره ډېــر  
  .جالب نه و، نو ځكه مې ډېر يادښتونه وانه خيستالى شول

لټ تر خبرو وروسته سمالسي د پوښـتنو لپـاره          ېد پروفيسور و  
 ،ګڼ السونه پورته شول، اكثره پوښتنې پروفيسور مختياري تـه         

پـه  زه  كـه څـه هـم       . لكچـر وركـړ، راجـع وې      چې د ايران پـه بـاب يـې          
لومړي كتار كې وم ، خو تر ما دمخه غالباً د اردن هېواد اسـتازي        

تاسـې فرهنګـي پراختيـا       :له پروفيسور مختياري څخه وپوښـتل     
د ايران حق ګڼئ، ايا نورو هېوادونو ته هم ددې حق وركوئ، چـې              

ــړي؟      ــراخ ك ــور پ ــل كلت ــران كــې خپ ــسور مختيــاري دې  اي پروفي
تــه داســې ســم ځــواب ور نــه كــړ، هغــه وويــل،د ايرانــي     تنې پوښــ

ــوي   ــه خلـــك كـ ــا خپلـ ــه   ،فرهنـــګ تقاضـ ــه، پـ ــه توګـ ــې پـ  د بېلګـ
 يـوه ښـه دوره تېـره شـوې ،د يـو             هندوستان كې د فارسـي ادبيـاتو      
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 چـې فارسـي شـعرونه يـې لـه           ، وكـړه   يـې  هندي پروفيـسور يادونـه    
، ياده زده وو او د فارسي شـاعرانو د كتـابونو غوښـتنه يـې كولـه                

  :ورپسې يې ماته د پوښتنې نوبت راكړ
ــه پروفيــسور مختيــاري څخــه وپوښــتل چــې مــوږ بايــد د       مــا ل

ــا ــوه شـــو  مـــداخلې او پراختيـ ــا پـ ــه مانـ ــتنې پـ ــيمينار .  غوښـ د سـ
 نيت، دوسـتۍ    رد ګاونډيانو پ  ى  برخوالو ته مې وويل چې ګاونډ     

او دښمنۍ ښه پوهېږي، ايران زموږ ګاونډى دى، نو تر هر چا يې             
ت ښه معلـوم دى، ايـران همـدا اوس پـه افغانـستان كـې                موږ ته ني  

په دې الندې برخو كـې د پراختيـا غوښـتنې او مـداخلې سياسـت          
  :تعقيبوي

  همـدا اوس د ايـران لـه      : په ژبنۍ او فرهنګي برخه  كې       -1
چــاپي خپرونــې ) 61(خــوا پــه افغانــستان كــې پنځــه ټلويزيونــه او 

ور چلېـږي، ايـران     فعاليت كوي، چې دا ټول د ايران د پيـسو پـه ز            
  .غواړي افغانستان تر خپل فرهنګي او ژبني تسلط الندې راولي

ــه يــوازې د مــذهب پــه نامــه    : مــذهبي برخــه كــې -2   ايــران ن
افغانستان كې مذهبي ګوندونـه جـوړ كـړي، بلكـې پـه كابـل كـې                 

مليونـو  ) 50( چـې تـر      ،يې د يو بل ثاني قم مدرسـه هـم جـوړه كـړې             
 ى افغانـستان يـو سـني مـذهب        ډالرو زيات لګښت يـې پـرې كـړى،        

هېــواد دى، خــو ايــران غــواړي افغانــستان كــې د شــيعه او ســني    
  .ستونزه راوالړه كړي
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  ټاكــل شــوې لــه تركمنــستان : پــه اقتــصادي برخــه كــې-3
څخه د افغانستان له الرې پاكستان او جنوبي اسـيا تـه د نفتـو او      

ــشه     ــران همېـ ــي، ايـ ــول شـ ــه وغځـ ــازو نلليكـ ــروژې  د ګـ داســـې پـ
ــ  ــت كـ ــې مخالفـ ــوي يـ ــستان   . ړى او كـ ــدا اوس د افغانـ ــران همـ ايـ

  .ماركيټ د خپلولو په لټه كې دى
  ايران غواړي پر افغانـستان د خپلـې          : سياسي برخه كې   -4

خوښې يـو مـذهبي حكومـت تحميـل كـړي او يـا داسـې حكومـت                  
چې د ايران غوښتنې ومني، نو ځكه خو يـې همېـشه د يـوې قـوي                 

  .ړې كړي ديمركزي حكومت پر وړاندې ستونزې راوال
 پرمهــال  تــر طالبــانو دمخــه حكومــت : پــوځي برخــه كــې-5

ــه، د    هدوى د هغــ  بېالبېلــو مخــالفو ډلــو ســره پــوځي مرســته كول
د هغــوى مخــالفو وســلوالو ډلــو تــه يــې طالبــانو پــه واكمنــۍ كــې 

مرستې لېږلې او تر طالبانو وروسته اوس بيـا هـم داسـې شـواهد               
ايـا دې ډول    . ې كـوي  شته، چې دوى طالبانو ته پټې نظامي مرست       

  كارونو ته مداخله نه شو ويالى؟
 زما پوښتنې پر پروفيسور مختيـاري ښـې ونـه لګېـدې، خـو د               
غونډې د برخوالـو لـه حالتـه راتـه پتـه ولګېـده، چـې ټولـو تـه يـې                      

 چـې د پروفيـسور مختيـاري پـه          ،خوند وركړ، ددې يو علـت دا و       
مـي ليكنـه    خبرو كې د ايرانپالنې روحيه له ورايـه ښـكارېدله، عل          

زمـا د پورتـه پوښـتنې يـا         . يې تر ملي احساساتو الندې راغلـې وه       
پوښتنو په ځواب كې پروفيسور مختياري، تفصيلي او قناعـت          
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ــهبــښونكي ځواب ــه كــړ ون دومــره : ، يــوازې دومــره يــې وويــل  ل ران
اخبارونــه چــې د ايــران پــه مرســته چــاپېږي البتــه ضــرورت بــه يــې  

څـو نـورو   . ېخـوا تېـرې كـړې    وي، يو څو خبرې يې نورې هم اخوا د        
ــه پروفيــسور مختيــاري څخــه پوښــتنې وكــړې، د      برخوالــو هــم ل

ن ښه ونه برېښېد، په همدې خاطر د غونـډې          انوموړي حالت چند  
وياند وويل چې نورې پوښتنې به لـه پروفيـسور جيوجـاتي څخـه           

ستا پوښـتنې زمـوږ     : وكړئ، پر دې وخت سنجر صيب ماته وويل       
ــ  د ســ. د دولــت پاليــسي نــه ده    مــا ښــې ونــه   رنجر صــيب خبــرې پ

لګېـــدې، مـــا ويـــل دا يـــو علمـــي ســـيمينار دى، د پاليـــسيو د       
څرګندولو ځاى نه دى، دلته بايد واقعيت وويل شي، پـاتې شـوه             
د پاليسۍ خبره، موږ او تاسې درې تنه چـې دلتـه راغلـي يـو، يـو                  
هم د دولت ټولـه اسـتازي نـه شـو كـوالى، نـه تـه د دولـت اسـتازي                      

 شـم    كوالى  نو زه يې هم    ،ه يې كوالى شې   ت او كه    كوالى شې، نه زه   
يــو بــل خبــرې رد  د دې ځــاى نــه دى چــې  د ااو انګــار صــيب هــم، د 

كړو، په دولتي كچه هم ته تر ما په حساس دفتر كې كار نه كـوې،      
 نــــه د  ،ماتــــه د افغانــــستان ملــــي ګټــــې ډېــــرې محترمــــې دي     

حكومتونــو، مقــصد مــې دادى، چــې كــه زمــا پــر خبــرو دې نــاوړه  
ــصر ــر        تب ــرې پ ــور شــم، ســتا د هــرې خب ــه هــم مجب ــو زه ب ــړه، ن ه وك

بيـا  .  بيا هم زړه طاقت ونه كـړ       صيبد سنجر . وړاندې دريځ ونيسم  
ځــان يــې يــو ځــل بيــا د  . يــې الس پورتــه كــړ، نوبــت ورتــه ورســېد  

ــوري رياســت كــې د          ــه جمه ــړ، چــې پ ــي ك ــه شــان معرف معمــول پ
 م د مقـا   سنجر صيب اصالً د جمهوري رياسـت      . پاليسۍ رئيس يم  
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 داودزى صــيب  محمــدعمرپــه دفتــر كــې چــې مــشري يــې ښــاغلى
 په دې رياست كې څو بېالبېل رياستونه دي، د پاليـسۍ    او كوي

په نامه هم يو رياست د همدې رياست په تشكيل كې شـته، دى د               
خو څرنګه چې د سياسـت پـر نزاكتونـو          . همدې رياست رئيس دى   

 هـم د خپـل      پوهېږي، نو ځكه له دې مقـام څخـه هـم د خپـل ځـان او                
: ده په خپلو خبرو كـې وويـل     . ګوند په ګټه ښه كار اخيستالى شي      

موږ د ايران په ګډون ټولو ګاونډيو سـره ښـه روابـط غـواړو، كلـه        
 دې مانـا نـه      ا د كله د ګاونډيو ترمنځ لوړې ژورې پېـښېږي، خـو د          

 چې مـوږ يـو بـل سـره ښـه روابـط نـه غـواړو، د سـنجر صـيب              ،لري
 چـې   ،ا پرې ځكه  بيا تبصره ونـه كـړه         خبرې همدومره لنډې وې، م    

  .ضرر نه درلوددده خبرو 
ــرائيلو اســــتازي    ــته د اســ ــي ايج(وروســ ــيرمــ لــــه ) شروفســ

الن د لـوړو    وګـ تاسـو د     :پروفيسور جيوجاتي څخـه پوښـتنه وكـړه       
 سر د سـوريې او اسـرائيلو د جوړجـاړي پـه بـاب وويـل، زه خـو                    رپ

سـتونزې هـم    فكر كوم چې دا داسې اسانه خبره نه ده، دلتـه نـورې              
مـا نـه دي ويلـي     :  نوموړي پروفيسور يې په ځواب كې وويل       .شته

 خـو دا هغـه موضـوعات دي،    ،چې دا مشكل همداسې ژر حلېږي 
چې د دواړو هېوادونـو ګټـې پـه كـې دي، نـو كېـدى شـي دا ګټـې                     

ــږدې كــړي   دوى  ــل ســره ن ــو ب ــه دې    . ي ــه ل ــه هكل ــيځ پ ــي خت د منځن
ته په خپل نوبـت  پروفيسور څخه ګڼې پوښتنې وشوې، چې ده ور       

ــم ســختې        ــز سياســت ه ــو اړخي ــر ي ــړل، د امريكــا پ ــه ورك ځوابون
 چې همېشه يې د اسـرائيلو پلـوي كـړې، ورپـسې             ،نيوكې وشوې 
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امريكـــا د روابطـــو پـــه اړه څـــو او د شـــمالي افريقـــا د هېوادونـــو 
يـوولس  . پوښتنې وشـوې، د غونـډې وخـت نـور پـه ختمېـدو شـو               

ووتـــو، نـــو د عربـــي لـــه هالـــه چـــې را. نيمـــې بجـــې ډوډۍ تـــه الړو
هېوادونــو يــو څــو تنــو  ماتــه افــرين ووايــه او ويــې ويــل چــې ښــې   
پوښــــتنې دې ورڅخــــه وكــــړې، د هغــــوى ټولــــو نظــــر دا و چــــې  
پروفيسور مختياري په خپلو خبرو كې د ايران زياته پلـوي كـړې             

  .تر ډوډۍ وروسته بېرته هال ته راغلو. وه
نـډه   پـه دې  غو  : د دويمې ورځې تر غرمې وروسته غونډه      

ددې . كې د افغانستان او جنوبي اسيا په بـاب بحثونـه شـامل وو             
  :ووويناوال برخې 

 علــي احمــد جاللــي، د افغانــستان د كورنيــو چــارو پخــوانى  -1
  .وزير او د نيسا مركز پروفيسور

 هېوادونــو بحــث ر د جنــوبي اســيا پــ، بــاګوسټ رابــر ډاكتــر-2
يپـــال،  پـــه جنـــوبي اســـيا كـــې افغانـــستان، پاكـــستان، ن. درلـــود

 شــامل بنګلــه دېــشهندوســتان،  ســريالنكا، ميانمــار، بوتــان او 
  .دي

ــو   ــستان د كورنيــــ د افغانــــ
چــارو وزارت پخـــوانى وزيـــر  
او اوس د نيــــــــــسا ســــــــــنټر  
پروفيسور علي احمد جاللـي     
ــاب خبــرې     ــستان پــه ب د افغان

علـي احمـد جاللـي      . پيل كړې 
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له افغانستانه چې كوم خبرونـه راځـي، پـه خواشـينۍ سـره              : وويل
چې ښه خبرونه نه دي، كله چې يوه حادثه يـا واقعـه پېـښېږي، نـو                 
عموماً منفي خبرونه ترې جـوړېږي، ځكـه خـو ټـول خبرونـه منفـي                

د طالبـانو پـر وخـت افغانـستان داسـې        :  وويـل   صـيب  وي، جاللي 
وت رژيم، خـو اوس ډېـر پرمختـګ       پو، لكه په كمبوديا كې د پول      

پوليس او نـورو  شوى دى، صحت، ښوونه او روزنه، انتخابات،   
پخوا په ټول هېواد كې يوازې يـوه  .  برخو كې پرمختګ شوى دى   

زه . زيـاتې راډيوګـانې فعاليـت كـوي       ) 100(راډيو وه، خو اوس تـر       
خبرونـه   چې ژورناليست وم، نو موږ به منفي خبرونه نشرول، ښـه           

م كـال زه د افغانـستان د كورنيـو چـارو وزيـر            2004نه خپرېدل، پـر     
ــ) 40000(وم  ــاره د رايـــې  پولينـ ــاتو لپـ ګ سټېـــشنونه او د انتخابـ

ژورناليـــستانو دا بهيـــر څـــاره، هـــېڅ ) 500(اچــونې مركزونـــه وو  
دا خــو : ((داســې خطرناكــه پېــښه ونــه شــوه، ژورناليــستانو وويــل

  )).هېڅ داستان نه دى
خو كه اوس مـوږ د حكومـت او ژورناليـستانو د دواړو نظرونـه         

ي، چــې منفــي  ســره پرتلــه كــړو، نــو پرمختــګ ددې ســبب كېــږ      
يـوه بېلګـه بـه وړانـدې        . خبرونه په شـا وتمبـوي او يـا هـم بـرعكس            

ســاعته واټــن ) 25( كابــل لويــه الره جــوړه شــوه، -د كنــدهار: كــړو
ساعتونو ته رالنډ شـو، خـو پـه امنيتـي برخـه كـې پرمختـګ                 ) 5(

له دې الرې څخـه د امنيتـي مـشكالتو لـه            خلك  ونه شو، نو اوس     
كلـه چـې مـوږ د افغانـستان     . والىامله سـمه ګټـه نـه شـي پورتـه كـ            

موضــوع تحليلــوو، نــو د خاصــو افكــارو تــر تــاثير النــدې راځــو،  
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راځئ چـې ددې موضـوع پـه اړه خبـره لـه يـوې افـسانې څخـه پيـل                     
  .كړو، چې ځينو خلكو رامنځته كړې ده

 خلـــك داســـې نظـــر وركـــوي، چـــې د      يـــو شـــمېر  :افـــسانه
قــومي افغانــستان شــخړه يــوه قــومي موضــوع ده او دا جنــګ يــو  

افغانـستان كـې پـښتون،      . جنګ دى، خو دا خبره بېخـي غلطـه ده         
پـر  . تاجك، ازبك او نور اوسېږي، خـو د ټولـو هويـت افغـان دى            

افغانــستان بانــدې د روســانو د يرغــل پــر مهــال يــو زيــات شــمېر    
ــه       ــه چــې بېرت ــه الړل، خــو كل ــو ت ــورو همقومــو هېوادون ــان ن افغان

، د تـاريخ پـه اوږدو       راغلل، نو افغانيت يې نـور هـم قـوي شـوى و            
كې افغانستان په ختيځ او سوريه په لويديځ كې د لويې الرې پـر              

كالــه دمخــه مقــدوني ســكندر    ) 2300. (ســر پراتــه هېوادونــه وو  
بــاګرام تــه راغــى، بــاګرام بيــا د شــوروي يرغــل پــر مهــال د هغــوى  

 افغانـانو  دى، خـو هـم  د امريكايـانو پـوځي مركـز    اوس مركز و او    
د كورنيــو جګــړو پرمهــال پــه    . ژونــد كــړى پــه كــې تــل يــو ځــاى     

ــې        ــل كـ ــه كابـ ــوازې پـ ــو يـ ــې وې، خـ ــومي ډلـ ــې قـ ــستان كـ افغانـ
 چــې عــسكر يــې لــه يــوه قومــه او  ،جنګېــدې، داســې ډلــې هــم وې

 چې هغـوى    ،د شورويانو ستونزه دا وه    . قومندان يې له بل قومه و     
 ائـتالف ځواكونــو  دې اوسـني غوښـتل افغانـستان ونيـسي، خــو    

 تاســې تــه بــه عجيبــه ښــكاره .  راوپرځــوهيــو ولــس ناخوښــى رژيــم
امريكــايي عــسكرو برخــه   ) 150(پــه دې جګــړه كــې ټولــو    شــي؛ 

درلوده، اوه كاله مخكې د خلكو په ژوند كـې بـدلون راغـى، خـو                
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وروسته د ملكي  تلفاتو ستونزه پيدا شوه، خو دې سـره سـره بيـا                
م 2001 نــه د ،هــم خلــك دوى غــواړي، خــو د يــو ضــرورت پــه توګــه 

  .انكال په ش
 دادى، چـې    نظـر  يـو بـل افـسانه يـي          :بل افسانه يي مـشكل    

طـوايفي ژونـد غـواړي، دا خبـره هـم سـمه نـه ده،                 ال كافغانان ملـ  
ددې خبــرې يــو علــت دا و، چــې پــه تېــرو جګــړه ييــزو كلونــو كــې    

ــه منځــه تللــى و،      ــود او دا ظرفيــت ل ــه درل و نــحكومــت ظرفيــت ن
  .خلك بېرته خپل عنعنه يي حالت ته ورګرځېدلي وو

م كــال نړيوالــو ځواكونــو لــه پورتــه شــروع وكــړه، كــرزي  2001پــر 
كابينــه انتخــاب كــړه، بلكــې كــابينې كــرزى انتخــاب كــړ، اصــلي  
ــوړ كــړي، چــې د       ــره داده، چــې حكومــت بايــد خپــل ظرفيــت ل خب

  . لومړي ضرورتونه پوره كړيخلكو
 تبــاه كــړى، افغانــستان   شــلكلنې جګــړې:دويــم واقعيتونــه
تېـزه نـه ده، كـه لـه عـراق سـره يـې             خو ډېره    بيا رغونه يې روانه ده،    

افغانـــستان د : پرتلـــه كـــړو، نـــو توپيرونـــه پـــه كـــې ليـــدل كېـــږي  
لـوى او نفـوس يـې تـر     ) 40(مساحت له پلوه تر عراقه پـه سـلو كـې        

افغانستان د عراق په تناسب غريـب       . مليونه زيات دى  ) 5 (هعراق
دنيـا  .  پانګـه اچـول شـوې ده   لـږه دى او هم د عراق په انډول په كـې       

پـه پيـل كـې    . ته د افغانستان د بيارغونې فكر وروسـته پيـدا شـو     
 د دولـت  ،يوازې همـدا فكـر و، چـې طالبـان لـه صـحنې لـرې كـړي                

چـا فكـر نـه كـاوه،        . فكر وروسته پيدا شـو     جوړونې او بيا رغونې   
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 ،ټولــــو. چــــې طالبــــان او القاعــــده بــــه دومــــره ژر ســــقوط شــــي  
 ګاڼــه، خــو ګــونې ځــاىۍ او ړن قربــان دافغانــستان د امپراتوريــو

كله چـې طالبـانو د دوو مياشـتو پـه بهيـر كـې سـقوط وكـړ، دنيـا                     
 شـروع كـړه، چـې نتيجـه يـې         يـې  وروسته متوجه شوه، بيا رغونـه     
  : چې بايد توجه ورته وشي،ډېره ښه نه وه، څو شيان ډېر مهم دي

 حكومــــت -3 بيارغونــــه، -2 د ترهګــــرو پــــر ضــــد مبــــارزه، -1
  .جوړونه

 دا مبـــارزه پېچلـــې ده، د : مبـــارزه د ترهګـــرو پـــر ضـــد-1
 كلــه چــې د يــو تروريــست پــر ضــد پــر يــو كلــي     ،ســاري پــه توګــه 
 عــام خلــك ځــورېږي،  پــه داســې حــال كــې چــې د  ،بمبــاري كېــږي

پـه  . تروريستانو د ځپنې لپاره د همغو خلكو همكـاري پـه كـار ده             
نــړۍ بايــد پــه دې . دې برخــه كــې دنيــا يــوه واحــده قومنــده نــه لــري 

  :كتورونه ولري كې څو فهبرخ
  . ستراتيژيك فكر ولري نه تاكتيكي-1
  . لرې فكر ولري نه لنډ-2

  . يوه ګډه ستراتيژي بايد ولري، نه ټوټه ټوټه او بېالبېله-3
 مــشكل بايــد پــه ســيمه ييــزه توګــه پــه پــام كــې ونيــسي، نــه    -4

  .يوازې افغانستان د مشكل په توګه
ې د دولـت   د خپلو خبرو په تـرڅ كـې زياتـه كـړه، چـ          صيب جاللي

 هاو د خلكو ترمنځ د مناسباتو د ښه كولـو او امنيـت راوسـتلو يـو         
  . ښه الره داده، چې د هېواد ګوټ ګوټ ته خدمات ورسول شي
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تــر پروفيــسور جاللــي وروســته يــو بــل امريكــايي پروفيــسور    
ګس اډاكتـــــــر رابـــــــرټ بـــــــ
Dr.Robert Boggs  تـه وار 

ورسېد، هغه د پاكستان او     
 جنــوبي اســيا د ځينــو نــورو 
هېوادونـــو پـــه بـــاب خپـــل    

ــړ   ــل ك ــسور . بحــث پي پروفي
د پاكستان پـه    : ګس وويل اب

باب د امريكا رسمي نظـر د       
 له خوا بيـان شـوى دى، خـو زه چـې دلتـه څـه                  اوباما جمهور رئيس 

. وايم دا زما شخصي نظر دى، نه د امريكا د حكومت رسمي نظـر           
پاكستان زمـوږ لپـاره ډېـر ضـروري دى، پاكـستان اوس لـه ډېـرو                 

 دى، هره ورځ چـې خبرېـږو، يـوه پېـښه وي،             مخامخونو سره   خطر
نــه يــوازې انتحــاري حملــې عــامې شــوي، بلكــې نــورې ډول ډول   
تروريستي حملې هم كېږي، يوازې يوه سـيمه كـې حـاالت خـراب              

د پاكـستان پـه شـان چـې هـر      .  دي خـراب نه دي، بلكې هر ځاى كې  
ــه مـــشكل و   ــار ورتـ ــواد واى دا كـ ــات  . بـــل هېـ ــر زيـ پاكـــستان ډېـ

 كمـزورى دى، اجنـاس پـه كـې           پلـوه   اقتصادي  له مشكالت لري، 
ډېر قيمته دي، بېكاري په كـې زياتـه ده، سياسـي مـشكالت هـم                

 ، د قـانون د انفـاذ پـه           سـره لـري    لري، دوه لوى ګوندونه يې تـضاد      
 هـم    يـې  روي وسـلې پـه برخـه كـې        ذبرخه كې هم مشكالت لـري، د        

مبالښت چارې  تشويشونه شته، پاكستان بايد د خپلو چارو د س        
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نومـــوړي پروفيـــسور تـــر پاكـــستان  . پـــه خپـــل الس كـــې واخلـــي 
  :وروسته د هند په باب خبرې پيل كړې

په تېرو څو كلونو كـې يـې اقتـصادي وده تېـزه وه، خـو پـه تېـرو              
ــره  . اوو كلونــــو كــــې دا وده ســــسته شــــوې ده  ــه نظــ ــا لــ د امريكــ
امريكا تـه د هنـد بحـر        . هندوستان زموږ ستراتيژيك ملګرى دى    

يت ډېر زيات دى، هم له اقتصادي پلوه او هم د نورو اړخونـو              اهم
 چـې   ، هندوسـتان داسـې يـو هېـواد دى         ،امريكا پوهېږي . له نظره 

ــه چــې د         ــدې، خــو كل ــرول الن ــر كنټ ــې ت ــه ي ــې متحــد دى او ن ــه ي ن
هندوستان داخلي حالت تـه ګـورو، نـو حالـت د تغيـر پـه حـال كـې          

، كېـدى شـي   دى، نوي سياسي او قومي ګوندونه راڅرګند شوي      
هلته يوه نـوې ائتالفـي اداره جـوړه شـي، خـو د بهرنيـو اړيكـو او                   

 تعقيبول يوازې د صدراعظم كار نه دى، بلكـې د ائـتالف د              وچار
د هندوســتان او پاكــستان د . ټولــو غــړو  نظرونــه پــه كــې مهــم دي 

 تـر پېـښو وروسـته    يستونزو په باب بايد وويل شـي، چـې د ممبـ           
 موږ هيلـه لـرو، چـې دا روابـط ښـه             دا روابط ډېر خراب شوي، خو     

پاكستان بايد پر دې پوه شي، چې د هنـد د صـبر كاسـه نـوره         . شي
نسكوره ده، كه يوه بله حمله هم پر هند وشي، نو كېدى شي خبـره      

دا حالـت امريكـا تـه د تـشويش وړ دى،            . نظامي جګړې ته ووځـي    
ډاكتــر . مــوږ كوښــښ كــوو، چــې حــاالت تــر كنټــرول النــدې راولــو

غـواړم د جنـوبي اسـيا ځينـو وړو هېوادونـو تـه              : اتـه كـړه    زي ګساب
بنګلــه اشــاره وكــړم، دا هېوادونــه  واړه دي، خــو ډېــر مهــم دي،      

مليونـــه او ) 30(مليونـــه نفـــوس لـــري، ســـريالنكا، ) 130 (دېـــش
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يـې  كم نفوس لري او ځينـې       يې  دا هېوادونه ځينې    ). 66000(بوتان  
امي مـشرانو   زيات، اوضـاع يـې ډېـره پېچلـې ده، د ملكـي او نظـ               

  .ستونزې دييې ترمنځ 
 نيپـــال يـــو پاچـــاهي حكومـــت درلـــود، البتـــه مطلقـــه   :نيپـــال

پاچاهي، په پيل كې ورسره هندوستان مرسته وكړه، چې د خپـل            
ملك دروازې د بهرنۍ نړۍ پـر مـخ پرانيـزي، داسـې يـو سيـستم                 
يې درلود، چې له پورته څخـه كـښته راتـه، سياسـي ګوندونـه پـه                 

نځتـه شـول، د هنـد لـه خـوا پـر پاچـا زيـات                 همدغه حالـت كـې رام     
ــه نتيجــه كــې يــو       فــشارونه راغلــل، خلكــو مظــاهرې وكــړې او پ

نو له دې حالت څخـه ګټـه پورتـه كـړه،            يستاماو. پارلمان جوړ شو  
م كــال يــې پاچــا او د هغــه كــورنۍ لــه واكــه لــرې او قتــل  )2001(پــر 
وليعهد ديموكراسـي نـه غوښـتله، پارلمـان يـې منحـل كـړ،               . كړل

ره په ټـول هېـواد كـې ګـډوډي پيـدا شـوه، ددې ګـډوډۍ پـه          دې س 
ــې   ــر كـ ــه    ) 13000(بهيـ ــه لـ ــي ګوندونـ ــول، سياسـ ــسان ووژل شـ كـ

ماويستانو سره موافقې ته ورسېدل، ماويستان اكثريت نـه وو،          
 چـې پرمختـګ او      ،خو نسبي اكثريت يې ترالسه كړ، فكـر كېـږي         

موافقت ترالسه شوى، خـو تشويـشونه ال شـته، ماويـستان اوس             
سله لري او فكر كـوي چـې دوى انقالبيـان دي، خلـك ازاروي،               و

 چـې پـر ماويـستانو فـشار راوړي، چـې خپلـې        ،خو خلك غواړي  
  .كړې وعدې عملي كړي او خلكو ته ولسواكي وركړي
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-له نيپال څخه توپير لري، په بنګلـه         دېش   بنګله   :دېشبنګله  
دېش كې سياسـي ګوندونـه د قـدرت لپـاره مبـارزه كـوي، د پـوځ                  

ــم دى رول ــه حـــاالت داســـې شـــي  .  پـــه كـــې هـــم مهـ  چـــې ،كلـــه كلـ
  .ديموكراسي ته په كې خطرونه او ګواښونه پېښېږي

م كــال يــې لــه انګلــيس څخــه خپلــواكي  1947  پــر :ســريالنكا
 چې د حكومت او تاميل پړانګـانو        ،ترالسه كړه، ډېر كلونه كېږي    

 حقونــه او ولــسواكي پــه كــې لــه     يبــشر. تــرمنځ جګــړه روانــه ده  
  .ه مخ دهستونزو سر
م كال پـورې يـو تړلـى هېـواد و، نفـوس يـې ډېـر             1970 تر :انبوټ

كــم دى، ســـتونزې پــه كـــې پېــښېږي، ځينـــې هېوادونــه پـــه كـــې     
  .مداخله كوي
جزيــرې لــري، دلتــه هــم د بېالبېلــو  ) 1200( مالــديف :مالــديف

  .ستونزو له امله د ديموكراسۍ پر وړاندې خنډونه وي
ــپروفيــسور  ــرو ګساب ــو خب ــل   د نتيجــې د خپل ــه ووي ــه توګ د :  پ

 ،جنــوبي اســيا د هېوادونــو  داخلــي مــشكالتو تــه پــه كتنــې ســره  
داســې ښــكاري، چــې پــه دې هېوادونــو كــې ولــسواكي تــر فــشار  

  .الندې ده
ددې پروفيــسورانو تــر خبــرو وروســته پوښــتنو او ګروېږنــو تــه   

 ځينــو هېوادونــو لكــه ســريالنكا،  د جنــوبي اســيا د. وار ورســېد
 څخه پوښـتنې وشـوې،      سګا له پروفيسور ب   ان او نيپال په اړه    بوټ

ــداخلې پــه هكلــه،          ــا پــه نيپــال كــې د هندوســتان د م ــه تېــره بي پ
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لــه علــي احمــد .  دپلوماتيــك ځوابونــه وركــړلګسابــپروفيــسور 
جاللــي څخــه د افغانــستان پــه اړه ګڼــې پوښــتنې وشــوې، چــې        

  : دا وې په كېمهمې پوښتنې
وخت يـې ځـان    چې د پوښتنې پر    ، د يوه عربي هېواد استازي     -1

د پرتـه   )) بچه سـقاو  ((يوازې له   معرفي نه كړ، پوښتنه وكړه، چې       
افغانستان ټول پاچايان پښتانه تېر شوي وو، نو كه اينده كې يـو   
ناپښتون پاچا شي، افغانستان كې به كشمكش نور هم زيـات نـه          

  شي؟
 يو بل برخوال پوښتنه وكړه، چې طالبان سياسي پروسـې تـه             -2

  داخلېږي كه نه؟
طالبــان بايــد : وويــل) نظــام احمــد( اســتازي بنګلــه دېــش د -3

  .تشويق شي، چې سياسي پروسه كې شامل شي
  تاسـو وويـل    :وويـل ) طـارق چوهـدري   ( د پاكستان اسـتازي      -4

تنو ګـډون   ) 150(چې د طالبانو په پرځولو كې ډېرو كمو عسكرو          
ــستان     . كــړى و ــانو پــر افغان ــهپــه داســې حــال كــې چــې امريكاي  پ
غورځــول، امريكايــانو لــه ډېــرې درنــې او  ونــه بمونــه  ټونــومليون

بل تاسو ولې جنګساالران پـه  . قوي وسلې څخه كار اخيستى دى   
  حكومت كې شامل كړل؟

 څو نورې پوښتنې هم مطرح شـوې،         سربېره پر پورتنيو پوښتنو  
  .خو د پوښتنو غټه برخه همدا وه

ــه،         ــه واي ــه جــال جــال ځــواب ون ــي صــيب هــرې پوښــتنې ت جالل
د يوه نـا پـښتون جمهـور        . ې ټولې پوښتنې ځواب كړې    همداسې ي 
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افغانــستان كــې دا : پاچــا د پوښــتنې پــه بــاب يــې وويــليــا رئــيس 
خبرې ډېرې سمې نه دي، چـې څـوك د كـوم قـوم دى، مقـصد چـې                  

خلك له حكومته خدمات غواړي، چې د هغو د ژونـد           . افغان وي 
يس ضرورتونه پوره كړي، خو  بيا هم كه د افغانستان  جمهـور رئـ            

پــه سياســي پروســه كــې د طالبــانو د  . يــو پــښتون وي، ښــه بــه وي
اصــلي خبــره داده، چــې پــه پيــل كــې   : شــراكت پــه بــاب يــې وويــل 

طالبان دومره قوي نه وو، لكه دا اوس  چې دي، ددې وجـه  داده،          
 چې اوس پـه كـې طالبـانو زيـات ظهـور كـړى،               ، هغو سيمو كې   په

يـو شـمېر حكـومتي    هلته ټولنيز او عمراني خدمات ونه رسېدل،     
اشخاصو هم خلكو سره سمه وضعه ونه كړه، ملـي پـوليس هـم نـه                
وو، چې د خلكو د سرومال امنيت وساتي، نو دلته په سـيمه كـې               
د واك خـــال رامنځتـــه شـــوه، طالبـــانو لـــه دې خـــال څخـــه د خپـــل  

بلـه خبـره داده، چـې خلـك د خپـل            . فعاليت لپـاره ګټـه پورتـه كـړه        
ــان د  ــديتوبځـ ــاطر اړ  خونـ ــه خـ ــسانو   پـ ــلوالو كـ دي، چـــې د وسـ

 او نـــورو دولتـــي وكـــه چېـــرې ملـــي پوليـــس. مخالفـــت ونـــه كـــړي
ځواكونو هلته په كليو او سيمو كې د خلكو امنيت خوندي كـړى             

پـه سياسـي پروسـه كـې د طالبـانو د            . واى، دا حالت نه پيدا كېده     
 چې كه خلكـو تـه ټـولنيز خدمتونـه           ،ګډون په باب بايد وويل شي     

پـروژې پيـل شـي، خلكـو تـه كـار او شـغل               ورسول شـي، عمرانـي      
 دې  د نفـوذ ګرانېـږي، خـو        طالبـانو د  بيـا   كـې   پيدا شي، نو خلكـو      

 د ملي پوځ تقويه كـول هـم پـه كـار دي،              اقتصادي پروژو تر څنګ   
 چـــې حتمـــاً دې ،مخالفتونـــه داســـې نـــه ويكلـــه ځكـــه چـــې كلـــه 
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دواړه طرفه پر سياسي خبرو مـشكل        كه   ،الرې ولري ل  سياسي ح 
د علي احمد جاللـي لـه       . بيا قوې ته هم اړتيا ليدل كېږي      ، نو   لريو

ل ګډې سياسي او پوځي حـ    يوې  خبرو داسې برېښېده، چې دى د       
  .الرې پلوى دى

ــه ځــواب كــې علــي احمــد        د پاكــستان د اســتازي د پوښــتنې پ
 دومره كمو عسكرو له يادولو څخه زماهـدف         ېد د : جاللي وويل 

  د طالبـــانورنـــۍ نـــړۍ چـــې نـــه يـــوازې به،دا و، دا پــه ډاګـــه كـــړم 
طالبـانود وسـلې   . مخالفه وه، بلكې خپله ولـس يـې هـم مخـالف و         

 مهـال   د طالبانو پر وړاندې همغـه     . په زور پر خلكو حكومت كاوه     
 ډېـر كـم   ر وسلوال مخالفتونه وو، تاسو وليدل چې هغه مهال پ      هم

 شـول، طالبـان پـه كليـو او بانـډو كـې              سـقوط وخت بسته ښارونه    
 د طالبـانو پـر وړانـدې         كـه  څرګنـده كـړه، چـې     جاللـي   .  شـول  خواره

  .ماتې نه خوړلهومره ژر كورني مخالفتونه نه واى نو طالبانو د
  

پــر محلــي وخــت د ماسپــښين پــر دوه نيمــو بجــو د ســيمينار دا   
وروســته ) چــاى څــښلو(برخــه پــاى تــه ورســېده او تــر يــوې وقفــې 

  .ګروپي كار ته الړو
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 د پروفيـــسور   ګروپـــي كـــار لـــه معمـــول ســـره :ګروپـــي كـــار
ــه مــشرۍ پيــل شــو    ــاري پ ــار د همغــه    . مختي ــر ګروپــي ك ــه  ه البت

 كـومې موضـوعګانې     معمـوالً ګروپمشر تر چتـر النـدې پيلېـده،         
، پـر همغـو بيـا بحـث         مطـرح كېـدلې    كـې    ونـو  بحث ورځنيـو چې پـه    

كېده او دې كار هغو كسانو ته چې په عمـومي  غونـډو كـې ورتـه                  
ــه برابر   ــا پوښــتنو زمينــه ن ــدهد خبــرو ي ــه   د بحــث ،ې او خبــرو زمين

  .برابروله
 پـه شـخړه كـې د سـعودي          په دې ګروپي كار كې د منځني ختـيځ        

د . عربــستان، مــصر او عربــي متحــده امــاراتو پــر رول بحــث وشــو 
اسرائيلو او فلسطين پر موضوع له هر پلوه بحث وشو، په منطقـه             
كــې د ايــران پــر نقــش خبــرې وشــوې او  د افغانــستان پــر موضــوع   

ورو برخوالو هم د افغانستان پر موضوع رڼا واچوله، ن. بحث وشو
 افغانــستان تــه د امريكايــانو تــر راتــګ وروســته پــر غټــو   مــاخــو 
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ما په دې بحث كـې دغـو څـو تېروتنـو تـه ګوتـه                 .  بحث وكړ  تېروتنو
  :ونيوله

 يوې جنګې ډلې د بلې جنګي ډلې ځاى ونيو، مانا دا چـې ښـه         -1
  .بديل جوړ نه شو

  .مداخله په افغانستان كې تر حده زيات شول د ايران رول او -2
 عربي نړۍ په تېره بيا سعودي عربستان ته مناسب رول ورنه            -3

  .كړاى شو
 بله غټه تېروتنه دا وشوه، چې پـر جنګـساالرانو  ډډه ولګـول               -4

  . شوه او تراوسه ال هم دا لړۍ روانه ده
  !اوس افغانستان ته غټ خطرونه كوم دي

   جنګساالران-1
  ان طالب-2

   دمخدره موادو كاروباريان-3
  . اداري فساد-4

 بجـو او پنځـه      و ګروپي كار نـږدې يـو سـاعت دوم وكـړ، پـر شـپږ              
  .لسو دقيقو د هوټل پر لوري روان شو
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  د سيمينار درېيمه كاري ورځ
  

 سهار بيا له معمـول سـره          د پنجشنبې ورځ   مه نېټه 26 ۍد فبرور 
 لـوري وخوځېـدو،     ټاكلي وخت له هوټله د سـيمينارځي پـر        سم پر   

يو څو دقيقې پـه الره كـې ترافيكـي سـتونزه وه، خـو بيـا هـم هلتـه                  
ترافيكــي ســتونزه ډېــره زياتــه نــه اوږدېــږي، ډېــرې متبــادلې الرې 

ــو د      ،وي ــېدو، اوس نـ ــه ورسـ ــيمينارځي تـ ــت سـ ــاكلي وخـ ــر ټـ  پـ
سيمينار ټول برخوال، يو له بل سره ښه بلد شوي دي، په الره كـې               

په نننـي بحـث كـې ډاكتـر ډبليـو      . رم ويد ټوكو او ټكالو مجلس ګ    
د نيــسا د ســتراتيژيكو چــې  Dr.W.M.J.Olsonام جــي اولــسون 

 حكومـت او سياسـي      پـر مطالعاتو  يو پروفيـسور دى، د امريكـا          
ــرې كــوي، د ســيمينار الرښــود هــم      ــدې خب دى، خــو جوړښــت بان

 )AMB.(ret) michael leomon (يمـون متقاعد ايمبـي مايكـل ل  
خـو مخكـې     .  هم ددې مركز يو پروفيـسور دى       دى.  دى يناواليې و 

 د نـن    يمـون تر دې  چې ډاكتر اولسون  خبرې پيـل كـړي، مايكـل ل              
ورځې پروګرام تشريح كړ او د سبا ورځې د پروګرامونو په هكلـه            
يې هم معلومات وركړل، دا يې هم وويل چې سـبا د امنيـت شـورا           

  .دفترونه ګورو او هلته به له ځينو چارواكو سره ګورو
ي كـ  كړې، ده په پيـل كـې دوه ټ         اكتر اولسون خپلې خبرې پيل    ډ

  . امنيتي مسايل-2 د امريكا متحده اياالتو تاريخ، -1: راونيول
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ــه د   ــه دمخـ ــا كالـ ده اويـ
امريكـــا حكومـــت اداري 
ده . حالـــــت تـــــشريح كـــــړ

 زه او نور خلك نـه       :وويل
 اپــوهېږو، چــې امريكــا د

 شـــــكل څنګـــــه ىاوســـــن
ــر  ؟غــوره كــړ   اوس هــم ډې
 چــې ،پــوهېږيخلــك  نــه 

 د امريكـا دولـت درې څـانګې لـري، د            ؟شكل څنګه جـوړ شـو     تدا  
نـه لـري، ځكـه      دولت په راس كې څوك نه شته، دولت يو الرښـود          

ــه درېيــو څــانګو څخــه جــوړ شــوى دى     ــول دولــت  .  چــې ل ) 6000(ټ
 د امنيـت شـورا      او  غړي لري  )556 (انتخابي غړي او د ملي شورا     

 پـوه شـو، نـو بايـد اول           د دولـت پـر جوړښـت       كه غـواړو  ،غړي لري 
م كــال د امريكــا لپــاره لــومړنى اساســي 1787پــر . پيــل تــه الړ شــو

 مليونه تنـه    4،15قانون جوړ شو، هغه  وخت د امريكا ټول نفوس           
. مليونـه تنـه دى  ) 300(و، خو اوس د امريكا ټول نفوس درې سوه    

 مليونــه كيلــو متــره مــساحت يــې درلــود، چــې زياتــه برخــه يــې د  2
ر تسلط النـدې وه، يـانې يـو خپلـواك دولـت نـه و، د        انګليسانو ت 

 پـر ضـد قيـام وكـړ، پـه       انووخت په تېرېـدو سـره خلكـو د انګليـس          
 چې ملـي    ،ايالتونه سره متفق شول، خو نه پوهېدل      ) 13(پيل كې   

يا مركزي حكومت څنګه جوړ كړي، دا هغوى ته يوه غټه سـتونزه   
 جوړ كـړي،     چې يو پارلماني سيستم    ،په پيل كې يې فكر وكړ     . وه
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 هـم الس بـر و،       ېيـ   پـر قـضا    ؛هغه وخت ټول واك كـانګرس سـره و        
حكومتونه هم په ايالتي ډول وو، مركزي حكومـت ډېـر كمـزورى             

 يــو كنفــرانس يــې جــوړ كــړ، چــې بايــد يــو قــوي  ،همــدا وخــت و. و
پـه دې كـې د اسـتقالل اعالميـه ډېـره            . مركزي حكومت جـوړ شـي     

د اتبـاعو پـه توګـه مـوږ          ؛مهمه وه، په دې اعالميه كې راغلـي وو        
حق لرو، چې خپل حكومت جوړ كړو او دا حـق مـوږ تـه اهللا تعـالى            

 چـې ايـاالتي حكومتونـه       ،دويم سند اساسي قـانون و     . راكړى دى 
لـه  . پـه كـې هـم پـه پـام كـې نيـول شـوي وو او مركـزي حكومـت هـم           

 پورې د ويرجينـا ايالـت مـستعمره و، دا وخـت اكثـره               1607-1619
  .ايالتي حكومتونه يې لرل. ووايالتونه مستعمره 

ــه دې ډول كېــښودل شــول     ــانون اساســات پ ــوږ . د اساســي ق زم
ــشه د      ــد همېـ ــه خلـــك بايـ ــابي دي، ځكـ ــارواكي انتخـ ــره  چـ اكثـ

اوس نـو دولـت څلـور سـتنې لـري، چـې يـوه        . انتخابولو حق ولـري  
  .برخه  يې خلك دي

نـو ځكـه     )) موږ د امريكا خلك   : (( په اساسي قانون كې راغلي    
كــه څــه هــم د  . او  مــشروعيت ســرچينه همــدا خلــك دي  د قــدرت 

امريكا حكومـت يـو ځـوان حكومـت دى، خـو د حكومتـوالۍ لـه                 
. يــو ځــل بېرتــه پخــوا يــا تېــر  حالــت تــه ګرځــو  . مخــې پخــوانى دى

قــانون څنګــه جــوړ شــو؟ پــه پيــل كــې خلكــو فكــر كــاوه، چــې تــر     
حكومته بهر بايد داسې يوه سرچينه وي، چـې حكومـت كنټـرول             

ــړي، د ا ــى       ك ــو پېچل ــد ي ــاره باي ــر لپ ــادو د تغي ــانون د م ساســي ق
سيستم جوړ شي، دولـت بايـد جـال او مـشترك ځواكونـه ولـري،                
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 چــې كــه حكومــت د خلكــو لــه خــوا كنټــرول نــه  ،خلكــو فكــر كــاوه
بڼه خپله كړي، اساسـي قـانون       ) مخرب( كېدى شي د يوه      وشي، ن 

  .قوهمقننه قوه، اجرائيه قوه او قضائيه : درې برخې په ګوته كړې
 هغـه   پـر د اساسي قانون  لومړۍ مادې كـانګرس رامنځتـه كـړ،             

وخت يوه اندېښنه دا وه، چې د حكومت مشر بايد د يـوه پاچـا يـا                 
 نــو ځكــه خــو د ،زعــيم بڼــه ولــري، د خلكــو قــوت كــانګرس ســره و

مقننـه او قـضائيه قـوې تــرمنځ همېـشه  كـشمكش و او تراوســه ال      
ادونه نه وه كـړې، خـو       اساسي قانون د سياسي ګوندونو ي     . هم دى 

اوس دوه لوى ګوندونه شـته، دا يـو ميكـانيزم دى هغـه وخـت پـه                  
ــه وه شــوې، خــو اوس       ــه ن ــو كمېټــو يادون پارلمــان كــې د بېالبېل

فكر كېده چې له حكومت څخـه د مـوثر          . بېالبېلې كمېټې هم شته   
كــار اخيــستلو وســيله داده، چــې د خلكــو لــه خــوا كنټــرول شــي،   

ا د خلكـــو حـــق دى چـــې لـــه حكومتـــه  د: (( اساســـي قـــانون وايـــي
 دا  )). بـدل كـړي    شكايت وكړي او كانګرس ته الړ شـي او قـوانين          

 نـو بلـه   ، چې كه د دولت يوه برخـه قـوي شـي   ،اندېښنه پخوا هم وه  
 چـې  ،يـوه بلـه الره ده  ) داللي(نګ بيبرخه  به ډېره كمزورې شي، ال     

ي، پانګه يا بودجـه د      ړقوانينو كې بدلون راو   په  كانګرس هڅوي   
 دا د كـانګرس پـه       يكانګرس په الس كې ده، ماليات چې راټولېږ       

 چــې دولـت ورتـه خپلـه كلنــۍ    ،الس كـې دي، همـدا كـانګرس دى   
ــه     ــوروي، نـــو ځكـ ــانګرس يـــې منظـ ــه وړانـــدې كـــوي او كـ بودجـ

 ،لــه الرې پــر كــانګرس فــشار راوړي ) نــګبيال(حكومــت بايــد د 
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بلـه اوونـۍ تاسـو كـانګرس     . چې كلنۍ بودجه ورته منظـوره كـړي     
  !ته ځئ او هلته به له نږدې كانګرس وګورئ

 چـې د سـيمينار ددې       ورپسې پروفيـسور ام بـي مايكـل ليمـون         
ــې وي ــاوالبرخــ ــم ونــ  ، هــ

خبـــــــــرې وكـــــــــړې، ده د 
ــې    ــن ورځـــ ــا د نـــ امريكـــ

 ويې  ،حاالت تشريح كړل  
ــه تېــره ســه   : ويــل تاســې ب

شــنبه پــه كــانګرس كــې د  
جمهــــور رئــــيس بــــارك   
اوبامـــا خبـــرې اورېـــدلې  

لي وي، مــــا هــــم اورېــــد  
 يادښـت كـړي، دلتـه پـرې خبـرې            برخـې  دي، ما د هغو خبرو ځينې     

 د حكومــت د نقــش پــر ســر هــم ډېــرې   كــې اساســي قــانونهپــ. كــوم
دا مناقـشې   .  چې څه نقش لري او څه نقش بايد ولري         ،خبرې شوي 

په پخوانيو امپراليـستي هېوادونـو كـې هـم د           . پخوا ډېرې نه وې   
د په باب ډېر بحثونـه  سرحداتو، مالياتو او د خلكو د ورځني ژون 

هـر كلـه چـې د حكومـت د          . شوي، هغه وخت هم د ټولو يو نظر نه و         
 نـو دا بحثونـه خـالص شـوي نـه دي او      ،نقش په بـاب خبـرې شـوي    

 لــه )روزلــت(م كــال د 1933 پــر. تراوســه پــورې يــې دوام كــړى دى
كلـه  .  پـه قوانينـو كـې تغيـرات راغلـي دي           ،وخته بيا تر ننـه پـورې      
 نـو دا تغيـر او تحـول پـه كـې      ،مراجعـه كـړې  چې دوى كانګرس ته   
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 خــو پــه اساســي قــانون او نــورو قوانينــو كــې چــې هــر ،راغلــى دى
دلتـه پـه    . ډول تغيرات راغلي، ټول د خلكـو پـه خوښـه راغلـي دي             

امريكا كې پانګه او اقتصاد هم ډېر رول لري، په ټاكنو كې ډېـرو              
 د اوبامــا تــر وروســتۍ وينــا دمخــه د هغــه     پيــسو تــه اړتيــا ده،   

 سـلنه   80سلنه و، خـو د هغـه د جـذابي وينـا لـه املـه                 63محبوبيت  
د جمهور رئيس سټايل، كلمات او مباحثـات او د ادا طريقـه             . شو

ــه دده    ،ددې ســبب شــول  ــه امل ــانيې ل  چــې د ده ددې وروســتۍ بي
نــه يــوازې د ديموكراتــانو، بلكــې د ټولــو  . محبوبيــت زيــات شــي 

نيـه كـې څرګنـده كـړه،         يوه مثبتـه وطنپالنـه پـه بيا         يې پارهخلكو ل 
داسې هېوادپالنه چې تنګنظري په كې نـه وه، داسـې كلمـات يـې               

 او ديموكراتــانو دواړو و چــې جمهــوري غوښــتونك ،كــارولي وو
  .ورته السونه پړكول

 انفـــرادي مـــسوليت زيـــات ټينګـــار رجمهـــوري غوښـــتونكو پـــ
 چــې دوى د خپلــو ،كــاوه، خــو اوبامــا داســې كلمــات كــارولي وو 

د : دې پروفيـسور زياتـه كـړه    . ه تعبيـروالى شـول    پروګرامونو لپـار  
 احـساس يـې كـړه د اوبامـا          :جمهوري غوښتونكو يو ځـوان وايـي      

پروفيـسور  . يـې غوښـتنه كولـه   ه چـې د ،په خبرو كې هغـه څـه شـته        
 ،خلــك داســې يــو حكومــت غــواړي: زياتــه كــړه) ونمــمايكــل لي(

چې انرژي ولري، اقتصادي بازار ښه كـړي، د عامـه بـاور مـسئله               
ــره ــره مهمــه ده    ډې ــاور مــسئله هــم ډې ــانګوالو  د ب د .  مهمــه ده، د پ

سياستوالو پر خبرو ډېر باور نه كېږي، خلك پرې باور نه كـوي،              
د سياسي ګوندونو داخلي  روابـط هـم ډېـر مهـم دي، نـه يـوازې د                   
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 د  وولـسي جرګـ   او  دوو لويو مختلفو ګوندونو، بلكـې د مـشرانو          
 د كـــانګرس، د غـــړو تـــرمنځ هـــم مـــشكالت او اختالفونـــه شـــته  

ــم     ــرمنځ هــ ــالفينو تــ ــې او د هغــــې د مخــ ــشرې نينــــسي پلوســ مــ
اختالفونــه شــته، ځينــې وكــيالن وايــي چــې مــوږ د بــارك اوبامــا  

خپلـې  . استازي نه كوو، موږ  غواړو د خلكـو اسـتازيتوب وكـړو            
سـلنه  93 يـه خبرې رالنډوم، ځينې وايي چې د جمهور رئـيس بيان         

. موضــوعاتو راټولــه وه ســلنه پــر بهرنيــو 7پــر داخلــي مــسايلو او 
جمهوري غوښتونكي غواړي له همدې موضوع څخه ګټه پورتـه          
كــړي، چــې ولــې اوبامــا بهرنيــو مــسايلو يــا پاليــسۍ تــه كــم پــام    

 خو د امريكا خلكو تـه اوس داخلـي مـسايل ډېـر مهـم                ،اړولى دى 
كلمـه كمـه كارېدلـه، د افغانـستان         )) د تروريزم ضد جګړه   . (( دي

درې ټريلونــه ډالــر پــه . مــه اســتعمالېدلهكل)) امنيــت((او عــراق د 
ــار دي ــر      ،كـ ــته پـ ــاكنو وروسـ ــر ټـ ــد اوس تـ ــې بايـ ــا يـ ــې اوبامـ  چـ

اوبامــا پــه خپلــه بيانيــه كــې د ښــوونې او    . لومړيتوبونــو ولګــوي
روزنې، صحي خدماتو، انرژۍ او د ټولنې د نـورو برخـو پـه بـاب                

خو ددې ټولو لپاره اوبامـا پيـسو تـه اړتيـا لـري،              . هم خبرې وكړې  
 يــا دويــم ځلــي جد ريچــار.  اخيــستنه مهمــه دهه انــرژۍ څخــه ګټــلــه

 او نـورې     سـتونزې  د ايران او عـراق    . انرژي په باب فكر په كار دى      
موضوعګانې بيـا لـه سـره تعريفېـږي، بيـا بهرنـۍ پاليـسي ورتـه                 

نــوى اداره كــې چــې كــوم كــسان     . جــوړېږي او بيــا عملــي كېــږي   
ږ بايــد ډېــر ژر راغلــي، ټــول باتجربــه كــسان دي، ،خــو بيــا هــم مــو 

  .ځكه دا اداره ډېره ځوانه ده.  نه كړو خپل قضاوت و
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زه تراوسـه پـه     : پروفيسور اولسون په ټوكو كې وويـل      دې پسې   
 چې كانګرس تعريف كړم، نو كه تاسـو تـه           ،دې نه يم بريالى شوى    

اوس نـو  .  نو موږ بـه موفـق شـوي يـو          ،مې يو فكر درپيدا كړى وي     
ي وكــړئ، مــوږ ستاســو پــه  كــه تاســو څــه پوښــتنې لــرئ، مهربــان  

  .خدمت كې يو
د ســيمينار لــه برخوالــو څخــه يــو تــن پوښــتنه وكــړه چــې تاســو     

نګ لـه الرې خپـل تـاثير        بيحكومت پر كانګرس باندې د ال     : وويل
  ؟لري ايا دا تاثير د خلكو پر ژوند مثبت اغېز كوي كه منفي

 دا نوې اداره به د خپلو نويـو  :د سيمينار يو بل برخوال وپوښتل    
ښو پرېكړو له الرې پر امريكا او د نړۍ پر نورو هېوادونـو څـه               او  

  تاثير ولري؟
موږ غواړو داسې يو سيستم ولـرو،       :  وويل اولسونپروفيسور  

چې د ټولو خلكو نظرونه په كې وي او د هغو لـه مـشتركاتو څخـه       
نګ زيـات تـاثير لـري،       بيال. يو څه راوباسو او بيا هغه  عملي كړو        

نګ لـري او ډېـر تـاثير لـري،          بي ډېر ښه ال    چې اسرائيل  ،ويل كېږي 
 ، خـو ډېـر نـه، نـور ډېـر شـركتونه دي             ،خو داسې نه ده، تـاثير لـري       

نـګ يـوه پېچلـې پروسـه        بينـګ لـري، ال    بيچې هغوى هم ډېر ښه ال     
  .ده

ډېـرې بـاريكۍ شـته، دا نـوى جمهـور           : پروفيسور ليمون وويل  
رئيس داسـې دى، چـې د هېچـا نـه دى، خـو د هـر چـا دوسـت دى،                     

 چې ځانته زيات مينوال پيدا كـړي او كـار وكـړي،             ،ښ كوي كوښ
 )ريچـارج  ( بيا ځلـي   ېد انرژۍ په برخه كې غواړي بيا غبرګوونك       
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لكــه  بــادي ، لمريــزه او نــوره انــرژي، همدارنګــه . يوانــرژي وكــار
ــو او ګــازو پر   ــدا   ځــاىغــواړي د تېل ــورې ســرچينې پي ــرژۍ ن  د ان

منو هېوادونو څخـه   كړي، د تېلو په برخه كې نه غواړي له تېل شت 
  . غچ واخلي، بلكې غواړي نورې الرې چارې هم پيدا كړي

 له خوا يوه بله پوښتنه داسې مطـرح         بل برخوال د يوه   د سيمينار   
سياسي بحثونـه اكثـره تـر ټـاكنو دمخـه زيـات وي، خـو كلـه                  : شوه

چې ټاكنې پايته ورسـي، دا ډول بحثونـه هـم كـم شـي، دلتـه بـه دا                
  كه نه كمېږي به؟بحثونه دوام پيداكوي 

  : د پروفيسور اولسون ځواب
.  هېڅ وخـت پايتـه نـه رسـېږي         ؛د كانګرس بحثونه اليتناهي دي    

ــوا دا پوښــتنه مطــرح شــوه      ــه خ ــوه برخــوال ل ــي د امريكــا  : د ي واي
 ټاكنې په پيسو ګټـل      ، چې په پيسو چلېږي    ،تم ځكه ښه دى   سسي

كېږي، رسنۍ په پيسو اخيستل كېږي، مانا دا چـې دلتـه پيـسې              
  عامه افكار يانې څه؟.رې مهمې ديډې

 همدا دوه ګوندونه دي، يـو بـه يـې           همپه پاى كې خو پرته له دې        
، درېيمــه نظريــه نــه شــته، خلــك مجبــور دي لــه همــدې دوو  يګټــ

   په دې باب تاسو څه وايئ؟.څخه به يو ټاكي
پيــسې طبعــاً مهمــې دي، كــه تاســې د كــانګرس غــړي     : ځــواب

 د ، نـه پـه مـستقيم ډول    وګورئ، هغوى هـم پيـسې غونـډوي، خـو         
ــدې كــړو، يــو وكيــل و، چــې        ــه يــې بېلګــه وړان كولمبيــا ايالــت ب

  قـرارداد مخالفـت كـاوه، خـو كلـه چـې             د الوتكـو د يـو      لومړى يـې  
ــل شــول  ــه ووي ــا ت ــړاى شــي، چــې دى د     دې كولمبي ــوتكې ورك  ال
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پيــسې . همــدې واليــت و، نــو ځكــه يــې بيــا د قــرارداد مالتــړ وكــړ 
نۍ ېي، خــو پــه پــاى كــې يــواز  موقعيتونــه نــږدې كــو؛مهمــې دي

  .وسيله پيسې نه دي
جمهـــوري غوښـــتونكي او ديموكراتـــان دوه مختلـــف قطبونـــه 

 ګونـدونو كانديـدان هـم       نـورو د  . دي، چې بېالبېل  تمايالت لـري      
شته، خو زيـاتې رايـې يـې نـه دي اخيـستي، تـر اوسـه پـورې كـوم            
منظم  تشكيالت نه لري، هغوى ال تراوسه پورې دې حالـت تـه نـه           

د انټرنيـټ لـه الرې       اوباما د خپل كمپـاين پـر وخـت          . دليې رس دي
دومره ډېرې پيسې ترالسه كړې، چې ټـول سياسـيون يـې ګـنګس              

ــاتو      . كــړل د خلكــو پيــسې كمــې وې، خــو څرنګــه چــې پيــسې زي
خلكــو  وركـــړې وې، نـــو ځكـــه ډېــرې زيـــاتې شـــوې، دا د پيـــسو   

ــه الرې ترســره شــوه      ــوې طريقــه وه، چــې د انټرنيــټ ل ــو ن .  راټولول
اوباما اوس هـم  د انټرنيـټ لـه الرې لـه خلكـو سـره پـه تمـاس كـې                       
دى، لــه هغــوى څخــه پوښــتنې كــوي، د هغــوى نظرونــه اوري، دا  

پر دې وخت د يوه هېواد اسـتازي لـه خـوا دوه     . خي نوى كار دى   ېب
پوښتنې مطرح شـوې، خـو ومـې نـه كـړاى شـول، د هغـه نـوم هغـه                     

  :، دا پوښتنې داديوخت سم ثبت كړم
ــ-1 ــم خلــك       تاس ــړۍ كــې ه ــورې ن ــړ، ن ــا توصــيف وك ې د اوبام

غواړي اوباما بريـالى شـي، يـو وخـت يـو څـوك محبوبيـت لـري،                  
خو دا محبوبيت هغه وخت دوام پيـدا كـوي، چـې  د هغـه شـخص                   
پاليسي تطبيق شي، خو كه ناكامه شي، نـو محبوبيـت يـې هـم لـه                 

  منځه ځي؟
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وه،  امريكا پخوا پر بـشري حقوقـو او سـولې ډېـر ټينګـار كـا           -2
  ؟خو اوس يې دومره نه كوي، علت يې څه دى
  : له دوو پروفيسورانو څخه يوه ځوا ب وركړ

موږ پاچا نه ټاكو، جمهور رئيس انتخابوو، نـو چـې داسـې ده،              
بيا يې تخريبوالى هم شو، اوبامـا چـې اوس تائيـدوو، دا نـو  دده                 

 . شـروع كېـږي     هـم  كارونو پورې اړه لري، بيا يې د تخريـب مرحلـه          
. ه كـړي دي   نـ  بې سابقه كارو   له وخته راهيسې  ) لتوروز (د اوباما

ناكامي هم كله كله له ناچـارۍ وي، دى هـم خپـل دا محبوبيـت تـر                  
  .اخره نه شي ساتالى

ولــې : پوښــتنه وكــړه )  چوهــدرياقبــال( د پاكــستان اســتازى  
  ښځو ته سم حق نه وركول كېږي، چې ولسمشره شي؟

هر څوك چې د خپـل      ابات،  صموږ انتخابات لرو، نه انت    : ځواب
ګوند له خوا كانديد شي، د همغه مالتړ كوي، وګورئ اوباما يـو             

د جمهـور رئـيس پـه توګـه د     .  جمهـور رئـيس شـو     ،تور پوستى دى  
  .ښځې انتخاب هم له خوب او خياله لرې خبره نه ده

تاســــې مخكــــې د امريكايــــانو د : د اردن د اســــتازي  پوښــــتنه
 وخــت د ويتنــام د  يــو  پــر يادونــه وكــړه، خــو مخكــېپــالنېهېواد

 اتل پـه ټـاكنو كـې مـاتې وخـوړه، ددې علـت               ييجګړې يو امريكا  
  څه دى؟

د : ددې پوښـــتنې پـــه ځـــواب كـــې پروفيـــسور اولـــسون وويـــل  
ــو ځكــه        ــوپير كــوي، ن ــت ت ــا حال ــوش او د اوبام ــيس ب جمهــور رئ

د بـوش پـر وخـت پـر امريكـا بريـد             . قضاوت پـرې هـم تـوپير كـوي        
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 دا اوس پر مـوږ حملـه نـه         ، الړل كسان په كې له منځه    ) 3000(وشو  
ده شوې، اوس له يوه دښمن سره په مقابلـه كـې يـو، د هـر جمهـور               

  .رئيس ارزونه د همغه وخت د حاالتو په مقايسه كېږي
اوس حــاالت ښــه دي، خــو د بــوش د : د يــوه بــل برخــوال پوښــتنه

 چـې  ،بـوش داسـې فكـر كـاوه    . ادارې تېروتنې بايد هيـرې نـه كـړو       
ريكـا، بلكـې د ټـولې نـړۍ جمهـور رئـيس دى،              هغه نه يوازې د ام    

 :اوبامـا وويـل   . نو ځكه دا نړيوال اقتـصادي بحـران رامنځتـه شـو           
موږ بايد د امريكا پخواني مسير ته تغير وركړو، نو وګورو چـې             

  څه كېږي؟
زه د اوباما پر خبرو نه پوهېږم، چې د كـوم مقـصد لپـاره               : ځواب

وپير لـري، د بـوش      نجونه له پخوانيو هغو سره تـ      ېوې، خو دده چل   
 پــرې  لــه پورتــه تــر كــښته ،اتــه كالــه تېــر شــول، مــوږ كــوالى شــو   

 هېڅ شى تراوسه روښانه نه       خو اوسنۍ اداره كې    ،قضاوت وكړو 
شـان  يـو   تراوسه پورې يوازې كلمات او ويناوې دي، دا ټـول           . ىد

 ؟څـوك د ادارو پـه راس كـې راځـي          . نه دي، بايد عمـل تـه وګـورو        
د كورنيــو، . ئــيس پــه الس كــې نــه دى ټــول واك د جمهــور رعمــالً

بهرنيــو چــارو او ملــي دفــاع وزيرانــو پــه غــوراوي كــې پخــوا هــم    
 چــې د مــاليې وزيــر  ، كېــږيكــانګرس لــوى الس درلــود، ان ويــل 

اصــلي قــوت كــانګرس دى،   . بايــد كــانګرس تــه راپــور وركــړي    
 وړانديز كوي، هغوى يـې        ددې كسانو  جمهور رئيس كانګرس ته   
  .ييا ردوي يا يې تائيدو
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 چـې امريكـا د عـراق       ،ويل كېـږي  : د عراق د يو استازي پوښتنه     
په باب خپله پاليسي بدلوي، په دې باب موږ اندېښنه لرو، دا بـه              

  څنګه بدلون وي؟
يو ليكوال يو كتاب ليكلى، پـه دې اثـر كـې يـې يادونـه                : ځواب

كړې، چې امريكا په ټولو ځايونو كې د خپلو عـسكرو د ځـاى پـر                
، اقتصادي او نـور مـشكالت       زوداګري لري، س  ځاى كولو توان نه   

هم لري، چين، هندوستان او نور هم اوس نړيوال قوتونه دي، څـه      
 چې موږ بايد لـه نـورو سـره          ،شى چې تاسې يې ګورئ، هغه دادى      

مذاكره وكـړو، همـدا اوس مـوږ د افغانـستان او پاكـستان لپـاره                
ــرو  ــرو، چــې     . يــو اســتازى ل روســيې ســره بايــد داســې روابــط ول

كــاري يــې راجلــب كــړو، د عــراق مــسئله او نــور مــسايل مــوږ   هم
ــوانۍ ادارې      ــوو، پخــ ــه كــ ــطحه مطالعــ ــه ســ ــې پــ اوس د منطقــ

 چې پـه روسـيې كـې يـو تـن سـره ښـه عاليـق ولـري، خـو                      ،غوښتل
 بدل شي، ځكـه چـې د دواړو         پر دښمنۍ  چې هر څه     ،داسې نه شي  

  .هېوادونو عاليق مختلف دي
 پـــه امريكـــا كـــې د :د يـــو بـــل برخـــوال لـــه خـــوا پوښـــتنه وشـــوه 

  انتخاباتو څرنګوالى او بيا د ولس غوښتونو معيار څرنګه دى؟
يــو وكيــل څخــه يــې پوښــتنه وكــړه، چــې ولــې دې ځــان    : ځــواب

يو وجدان لـرم، چـې زه       : كانديد كړ؟ هغه ورته په ځواب كې وويل       
 چې زه يـې انتخـاب       ،يې وهڅولم ځان انتخاب كړم، يو خلك دي       

. كـړم ټينـګ   بايد د دوى ترمنځ انـډول  زه. كړم او بل زما افكار دي    
د : پروفيــسور د يــو بــل وكيــل بېلګــه هــم وړانــدې كــړه، ده وويــل   
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 يوه ايالت يـو وكيـل و، دى د كـانګرس            كې د  كانګرس   پهامريكا  
د بهرنيــو چــارو د كمېټــې غــړى و، يــو وخــت د كيوبــا او امريكــا    

د شـوروي د مـداخلې پـر اسـاس        . ترمنځ مناسبات ډېر خراب شول    
وه خبـره    ډېر نازك حالت ته ورسېدل، ان تـر دې چـې نـږدې            حاالت  

دا مهال وكيـل د خپلـې سـيمې د          . درېيم نړيوال جنګ ته ورسېږي    
يـو سـړي يـا موكـل        . خلكو د شكايتونو د اورېدنو لپـاره هتلـه الړ         

وكيـل ورتـه   .  هغه راته حل كړه،ورته  وويل، چې زه يو مشكل لرم       
ــه وكــړه، چــې حــاالت    ــا د مــشكل يادون  ډېــر خــراب دي او  د كيوب

ــه ورســېږي، خــو       ــوالې جګــړې ت ــره درېيمــې نړي ــږدې ده چــې خب ن
موكل يې پر دې خبرې سر ونه ګراوه او بيا يې ورته وويل چـې تـه                  

 چـې پـه خټـه       ،ه زمـا د آس غـم وخـوره        شـ نورې خبرې پرېږده، تـه را     
ددې مانـا داده چـې سياسـت محلـي دى، كورنيـو             . كې نـښتى دى   

 مـسايل   كـه څـه هـم نړيـوال       . جـه وشـي   مشكالتو ته بايد هم زياه تو     
مهم دي، خو يو وكيـل د خپلـو موكلينـو د غوښـتنو عملـي كولـو                  

  .ته هم مجبور دى
ــل برخــوال وپوښــتل    ــدلون :اوبامــا وويــل : د ســيمينار يــو ب  زه ب

 بدلون وي؟ خداى دې وكـړي       ا څه ډول   كچه به د   نړيوالهراولم، په   
  .چې مثبت وي
ن د بدلون لـه ځـواب   ددې پوښتنې ځواب د اساسي قانو  : ځواب

 چـې ددې پوښـتنې      ، ونـه كـړاى شـول      )يـون  (سره يوځـاى شـو، مـا      
مطلوب ځواب وليكم، خو د اساسي قانون د بدلون پـه اړه وويـل    

 الرې نــه چــې دې اساســي قــانون پــه خپــل مــتن كــې د بدال   ،شــول
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ددې قــانون اساســي مــسوده د داخلــي  . چــارې پــه ګوتــه كــړي دي 
تر هغې وروسته په كـې وخـت        جنګونو پر مهال ليكل شوې وه او        
  .پر وخت بدلونونه راغلي دي

 تر پنځـه لـسو دقيقـو وروسـته پـر لـس نيمـو بجـو                : كار ګروپي
ګروپي كار د تېرو ورځو په څېر د هـر ګـروپ        . ګروپي كار پيل شو   

زموږ په ګروپ كـې د نـن        . مشر تر څارنې يا مشرۍ الندې پيل شو       
 ګروپـي كـار     پـه دې  . ورځې پر مطرح شوي بحثونو بيا بحث وشـو        

 لكــه بنګلــه   اســتازو، بېالبېلــو هېوادونــو دكــې پــه ټــوليز ډول   
ــستان، تركيــې، عــرب متحــده امــارتونو، كويــټ،      دېــش، افغان

ځينـو  . نيپال، عراق، مـصر، سـريالنكا او عمـان برخـه واخيـسته             
برخوالو د خپلو خبرو په ترڅ كې وويل چې په نننيو لكچرنوټونـو         

ــرو كــې د ال  ــا خب ــه شــوه نــګ مــسئله ســمه  بيي ــران،  د.تــشريح ن  اي
اســرائيلو او شــمالي كوريــا پــه بــاب هــم د امريكــا پاليــسي ســمه   

  . نه شوهضحوا
 چـې   ،واضـح كـړه   ) د لومړي ګروپ مشر   ( پروفيسور مختياري   

 پــر  ايــالتونو دې هېــوادد امريكــا قــوت مركــزي نــه دى، بلكــې د  
وېشل شوى دى؛ هر واليت خپل خپل حكومـت لـري، پـه مركـزي               

ا تر ټولو زيات قوت كانګرس سره دى، ځكـه چـې     حكومت كې بي  
  .د پيسو وركړه د دوى په الس كې ده

د انـرژۍ پـه بـاب هـم پـه دې بحــث كـې خبـرې وشـوې، چـې ډېــره          
مهمه ده او ډېرې زياتې پيسې مصرفوي او بيا زياته ګټه ترالسـه             
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 بجو ختم شـو، يـو سـاعت د ډوډۍ لپـاره         12ګروپي بحث پر    . كوي
  .وخت و

  د سـيمينار     :د ماسپښين غونـډه    ېيمه ورځ د سيمينار در  
 Ambcret كريــاګ ډونكيرلــي  امبكريــټدا برخــه د پروفيــسور
graig Dunkerleyنس ې پروفيــسور لــورشــوه،  پيــل پــه مــشرۍ

په دې بحث كې د امريكا د متحده ايـاالتو د           . ويناوال و يې  لټ  ېو
پروفيـسور  .  خبـرې وشـوې    وملي امنيت شورا پر جوړښت او دنـد       

پـــه مخكنـــي بحـــث كـــې پروفيـــسور : كيرلـــي وويـــلكريـــاګ ډون
 اولسون د امريكا د حكومـت     

، خـو   پر جوړښت خبرې وكـړې    
ــيان     ــې شـ ــه داسـ ــواړم څـ زه غـ
ــسور    ــې د پروفيـــ ــم چـــ ووايـــ
اولــسون لــه خبــرو ســره تــوپير  
لــري، ځكــه چــې هغــه خبــره لــه  
پورته شروع كړه خو زه بـه يـې         

ــړم   ــه كــښته پيــل ك  ورځنــۍ :ل
 ددې ځـاى  ؟ګـه پـرمخ ځـي    كارونـه څن ؟چارې څنګـه ترسـره كېـږي      

بروكراسي ډېره پېچلې ده، خو زه دومره جزئياتو ته نـه ورننـوزم،             
 چــې تاســو تــه توضــيحات ،پــه واشــنګټن كــې داســې كــسان شــته

 ځـاى ونيـسم، خـو زه تاسـو تـه            ودركوالى شي، زه نه غـواړم د هغـ        
ــوه بهرنــي د    ،دومــره معلومــات دركــوم   چــې پــه عمــومي ډول د ي
  :دا څو موضوعات بيانوم. پوهېدنې لپاره په كار وي
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ــوه ځــانګړې مــسئله  ــه ځانتــه راجلبــوي    ،ي  چــې د امريكــا عالق
د . وي داده، چې د سيستمونو ترمنځ بايد بېالنس يا انډول برابـر          

بېلګې په توګه د اجرائيه او مقننه قـواوو تـرمنځ انـډول، جمهـور               
رئيس د عسكرو قومنده په الس كې لري، خـو كـانګرس د پيـسو               

نج شـته، د  تـش ري، ځكه نـو د دوى تـرمنځ دايمـي    د وركړې واك ل   
يو بل له همكارۍ پرتـه يـو هـم كـار نـه شـي كـوالى، ځكـه نـو ددې                 

بـــل ايـــالتي او فـــدرالي . تونـــه ويبقارارګــانونو تـــرمنځ همېـــشه  
كلـه چـې    .  چې ايالتونه مستقل صـالحيتونه لـري       ،يدتشكيالت  

موږ د خپل امنيـت پـه بـاب فكـر وكـړ، نـو بېرونـي مقـصدونه مـو                     
ك كړل، پنټاګون او بهرنيو چـارو وزارت تـه مـو پـام شـو، چـې           رد

مـې نېټـې تـر    11ټ وركاوه، د سـپټمبر د      رجمهور رئيس ته يې رپو    
پېښې وروسـته مـو امنيـت تـه پـېښ خطـر درك كـړ، دا مـسوليت          
اكثره فدرالي نه و، بلكې ايالتي و، لـومړنى كـس چـې د سـپټمبر       

 و، ښـــاروال  خطرونـــو تـــه متوجـــه شـــو، د نيويـــارك نېټـــې)11(د 
ــه مــو   . وګــورئ دا خطــر څــومره زيــات دى   د مــسوليت ســرچينو ت

پــه بهرنيــو هېوادونــو كــې زمــوږ ســفارتونه   . څــومره پــام را اړوي
راپورونــه رالېــږي، دا راپورونــه اړونــد ســرچينو تــه رســېږي، دا    

ــږ       ــرې كې ــاب خب ــه ب ــږي، د عــسكرو پ ــدل كې ــات رد و ب ، يمعلوم
وى پـــه بـــاب د څـــومره عـــسكر بايـــد لـــه عـــراق څخـــه ووځـــي، دد

نـو ځكـه   . دا ټوله پروسه وخت غـواړي     . نظرياتو توپير موجود دى   
زمــوږ د سياســي جوړښــت پــه بــاب پوښــتنه رامنځتــه كېــږي، دا     
مختلــف مركزونــه بايــد پــه مــسوليت كــې شــريك شــي، جمهــور   
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يــو تعــداد خلــك .دا بروكراســي لــه منځــه يــوړه) ننيكــس(رئــيس 
څخـــه كـــار  چـــې دوى د عـــراق پـــه بـــاب لـــه ډېـــرې عجلـــې ،وايـــي

 ،هلته دا نظـر و   . ما د بهرنيو چارو له وزير سره كار وكړ        . واخيست
چې دلتـه كارونـه كېـږي، خـو پرېكـړه نـه كېـږي، يـوه خبـره لـه يـوه                   

و اساسـي   خـ ځايه بل ځاى او له يوه چينل څخه بـل چينـل تـه ځـي،                 
خبره داده، چې پرېكړه بايـد پـه سـم ډول ترسـره شـي او  پرېكـړه د                    

 وشي، كه يوه پرېكړه د ټولـو لـه خـواو پـه ګـډه       ټولو له خوا په ګډه    
كلـه چـې    . ، نو بيا يـې عملـي كـول ډېـر سـخت كـار دى                شوې نه وي 

 نــو دا ارګانونــه يــې بايــد پــه عملــي كولــو كــې   ،پرېكــړه ســمه وي
  .مرسته وكړي

 دنـده ور   بـه همېـشه دوو وزيرانـو تـه          ) روزولـټ (جمهور رئـيس    
بـه لـه دواړو خـواوو       كوله، خو يو به يې پر بل نه خبراوه، كلـه چـې              

ځوابونه راتلـل، ده بيـا يـو پـه كـې انتخـابوه، نـو ځكـه خـو دى يـو            
 كلنــټن هــم ډېــره  ؛نــورو جمهــور رئيــسانو . لــوى سياســي نابغــه و 

اوبامـا چـې زه اوس ګــورم،   . څېړنـه كولـه، كلنـټن هـم ډېـر مفكـر و      
 دمخـه   وخـت تـر دى هم ډېر مخكى دى، خو اوس پرې قـضاوت ال            

ــره ده ــر . خبـ ــده  پروفيـــسور تـ ــا متحـ ــته د امريكـ ــرو وروسـ دې خبـ
  . او اړتيا تشريح كړلجوړښتاياالتو د امنيت شورا 
ــر    ــه شــو  1947د امنيــت شــورا پ ــال رامنځت ــاع،  . هم ك ــي دف د مل

بهرنيو چارو وزيران، د جمهور رئيس مرسـتيال او نـور لـوړ رتبـه               
د .  ددې شـورا غـړي دي      ، غواړي  يې  چې جمهور رئيس   ،مامورين

ئــيس، د جمهــور رئــيس معــاون، د ملــي  جمهــور رئــيس د دفتــر ر 
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امنيت مشاور، د بهرنيو چارو وزير، يـو بـل تـه مـشوره وركـوي،           
يـو نظـامي    .  د اسـتخباراتو رئـيس مـشاورين وي         او لوى درسـتيز  

ــوي    ــات وركــ ــتخباراتي معلومــ ــوي او بــــل اســ ــشوره وركــ د . مــ
جمهوري رياست لـوړ رتبـه مـامورين او نـور هـم د مـشورې لپـاره                  

م كال په امنيت شـورا كـې نـور تغيـرات هـم              2005پر  . ورتلالى شي 
راغلــل، اوس د ځمكنــۍ بــشپړتيا وزيــر هــم د دوى غــړى كېــدى    

ايالتي لوړ رتبه مامورين ځكه د امنيـت شـورا غونـډو تـه نـه                . شي
اوس .  چې هغوى په خپلـو ايـالتونو كـې ډېـر مـصروف دي           ،راځي

ددې شــورا مــشره يــا  . تنــه كــاركوونكي لــري ) 200(امنيــت شــورا 
دوى د جمهور رئـيس     .  سكرتره مخكې كاندوليزا رايس وه     جنرال

د ملي امنيت شورا غړي يا مهـم كـاركوونكي د           . خاص كسان دي  
پــه ملــي . كــانګرس لــه خــوا نــه تائيــدېږي، خــو وزيــران تائيــدېږي  

امنيت شورا كې داسې كسان وي چې جمهور رئيس ته ډېر نـږدې             
سۍ  چـــې جمهـــور رئـــيس تـــه د پاليـــ،ددې شـــورا دنـــده داده. وي

ــوي  ــه ك ــه كــوي    . وړانديزون ــرمنځ همغــږي رامنځت د . د وزيرانــو ت
جمهور رئيس پرېكړې او الرښـوونې خپلـو اړونـدو وزارتونـو تـه             

  .رسوي، چې هغوى يې عملي كړي
د ملــي امنيــت شــورا رئــيس كــار ســخت دى، ځكــه چــې وزيــران  

مشاور و، خو د بوش     ) نيكسن(چې د   ) نجرسكي(زورور دي لكه    
ا مـشاور يـوازې د مـشاور رول درلـود، نـه             پر وخت د امنيت شـور     

 كې تراوسه څه نـه      هاوباما ال د امنيت شورا په برخ      .  ځواك يياجرا
  .دي كړي، كېدى شي په دې ورځو كې معلوم شي
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وش فكر كاوه، چې كاندوليزا رائيس يوازې مشاوره ده، نـه د            ب
 چـې ده    ،ټولو وزيرانو قومندانه، دا هغه وخت ماته معلومـه شـوه          

، خـو اوس اوبامـا      )) عمـل نـه كـوي      وينا كوي خو  رائيس  ((: وويل
د رائـيس ترڅنـګ،     . كـړي كېدى شي، دې شـورا تـه زيـات رول ور          

ځينـې  . ، د بهرنيو چارو وزير او نور كېناستل       ډمزفيلدفاع وزير ر  
وزيران خپله د جمهور رئـيس پـر ضـد وي، نـو كـه د امنيـت شـورا                  

هور رئيس  رئيس تكړه نه وي، دا وزيران به څوك كنټرولوي؟ جم         
 ملـــي دفـــاع وزيرانـــو مـــشوره  د ،چـــاروكلنـــټن تـــه بـــه د بهرنيـــو  

وركوله، هغه به اورېدله، بيا يـې خپلـه پـرې فكـر كـاوه، خـو ټـول                   
كــسان د تــصميم يــا پرېكــړې قــوت نــه لــري، نــو ځكــه بايــد د ملــي 

  .امنيت يو قوي مشاور ولري
د جمهــور رئــيس پــه دفتــر كــې نــورې كمېټــې هــم شــته، لكــه د     

ــولې د  ،غــږۍ كمېټــه، د پرســونل كمېټــه  پاليــسۍ د هم  چــې دا ټ
ــه كچــه دي ســكرتريت ــره ورځ ســپينې    .  پ ــاً ه ــوى درســتيز تقريب ل

د بهرنيـو   . ماڼۍ ته ځي، ځكـه چـې اكثـره پرېكـړې همـده سـره وي               
چارو، دفاع وزارتونـو او سـپينې مـاڼۍ تـرمنځ موازنـه او رابطـه                
بــه څــوك تــامينوي؟ همــدا د ملــي امنيــت شــورا يــې بايــد تــامين    

  .يكړ
د ملي دفاع وزارت جوړښت څه ډول دى؟ پـه امريكـا كـې دفـاع                
وزير همېشه يو ملكـي شـخص وي، بحـري، ځمكنـي، هـوايي او               
نور پوځونه هر يو خپل خپل وزير لري، دوى د جنګ چارې پـرمخ              

لـوى درسـتيز    . بيايي، دفاع وزير جمهور رئيس ته راپور وركـوي        
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 ډګـر كـې   پـه  هم د مشاور په توګه كـار كـوي، نـور جنـګ د جګـړې              
لــوى درســتيز پــه  .  لــه خــوا پــرمخ وړل كېــږي عمــالً د قومنــدانانو

 چـې دغـه او هغـه ځـاى تـه            ،يوازې ځـان دا پرېكـړه نـه شـي كـوالى           
عسكر ورولېږي، دى بايد د ټولو او عمومي قومندانانو نظرونه          

دا نظريـات بيـا     . راټول او د ملي امنيت شورا ته يې وړانـدې كـړي           
دوى . ورتــه پيــسې منظــورې كــړي چــې هغــوى ،كــانګرس تــه ځــي

.  چې هغوى ورته پيـسې منظـورې كـړي         ،بايد كانګرس قانع كړي   
ملي امنيت شورا يوه ستراتيژي لري، چې په انګليـسي او عربـي             
ژبه يې متنونه شته، دې ستراتيژۍ كې هر څلور كاله وروسته يـو             

دا پــه هــرو . څــه تغيــرات راځــي، البتــه دا د جګــړې پاليــسي نــه ده 
و كې د همغه جمهور رئيس امنيتي پاليسي ده، چـې           څلورو كلون 

په نړۍ كې څه كوي؟ دا ستراتيژي بيا بېالبېلو وزارتونـو تـه ځـي              
د دوو . او هغــوى بيــا د همــدې لــه مخــې خپلــه ســتراتيژي جــوړوي

كلونــو پــه بهيــر كــې بيــا د ملــي دفــاع وزارت نظــامي ســتراتيژي    
كـه د   بيـا نـورې سـتراتيژۍ ل      . جوړېږي، چې څنګه يې عملي كـوي      

ترهګرۍ پر ضد سـتراتيژي، د اسـتخباراتو سـتراتيژي او نـورې             
د لــوى درســتيز لپــاره هــم يــو   .  جــوړېږيپــه لــسګونو ســتراتيژۍ 

الرښود جوړېږي، چې دا هم خپله د جمهور رئيس د اجنډا مطابق            
  .وي

 تــر دې خبــرو وروســته يــو ځــل بيــا پوښــتنو او ګروېږنــو تــه وار   
  . ورسېد
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 جمهور رئيس د دفتر او ملي امنيـت          د :يو برخوال پوښتنه وكړه   
 ځكـــه دا دواړه د جمهـــور ؟شـــورا تـــرمنځ څـــه تـــوپير موجـــود دى

  رئيس كارونه پرمخبيايي؟
د ملـــي امنيـــت شـــورا كارونـــه سياســـي اړخ لـــري او د   : ځـــواب

 د جمهـور رئـيس د دفتـر         .جمهور رئيس دفتر هغه اكثره تخنيكـي      
ړي چـې د     چې ټولـو هغـو پوښـتنو تـه ځوابونـه پيـدا كـ               ،دنده داده 

ــه خــوا يــې احتمــال وي    كــه د يــو كــار لپــاره ډېــر ښــه    ،كــانګرس ل
 خو چـې كـانګرس پيـسې ور نـه كـړي، نـو ګټـه بـه                   ،تصميم هم وي  
  يې څه وي؟

د حكومــت ډېــره لويــه برخــه د امنيــت شــورا پاليــسۍ ســره ډېــر   
ســروكار نــه لــري، خــو د جمهــور رئــيس دفتــر د جمهــور رئــيس        

 بېالبېلــو ارګــانونو  ورځنــي كارونــه پرمخــوړي او د حكومــت د   
ملـي امنيـت شـورا عمليـات نـه          . ترمنځ همـاهنګي رامنځتـه كـوي      

 پـر   )ريګنډنالـ رو(د جمهـور رئـيس      . اجرا كوي، نظريات وركوي   
 چـې غـټ   ،وخت د امنيت شورا له ايران سره يـوه معاملـه كـړې  وه              

 چـې سـپينه مـاڼۍ    ،داسـې فكـر مـه كـوئ      . جنجال ترې راپيدا شـو    
، داسې نـه ده، د دفترونـو اتاقونـه          ه راغلي دي  خكې خلك له مري   
  . خونې هم بدتر دي، دا پرې ډېر شرف لريدرسييې زموږ تر دې 

دا چـې مـوږ لـه       : يو بـل برخـوال خپلـه پوښـتنه داسـې مطـرح كـړه              
 چـې مـوږ پـرې    ،تاسې څخه پوښتنه نه كـوو، دا ددې مانـا نـه لـري           

پــوه نــه شــو، بلكــې دا داســې يــو مغلــق سيــستم دى، چــې زمــوږ د 
  ! پر درد هېڅ نه لګيهېوادونو
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رښــتيا هــم دا يــو نــوى امريكــايي سيــستم دى، پېچلــى  : ځــواب
دى، تــر دويــم نړيــوال جنــګ وروســته امريكايــان مجبــور شــول،   

 چې جمهور رئـيس د عاجـل تـصميم          ،داسې يو سيستم جوړ كړي    
) يـون (پر دې وخت مـا  .پر وخت له امنيت شورا سره مشوره وكړي  

برخه كې تاسې يو عاجـل اقـدام        پوښتنه وكړه، كه د نړۍ په كومه        
اوږده بروكراسي پرې له څو تطبيقـوئ، نـو مقابـل           ته اړ شئ نو دا      

   طرف به پر تاسو ډېر مخكې شوى وي؟
 چې دا ټول مراحل ووهي، اكثره شـيان چـې           ،مهمه نه ده  : ځواب

مــوږ دلتــه تــشريح كــړل عــاجلو مــسايلو كــې كېــدى شــي د وخــت   
ن او نور هـم كـوالى شـي         فشار په پام كې ونه نيول شي، مرستياال       

د كلنــټن پــر وخــت د بهرنيــو  . د ټلېفــون لــه الرې اقــدامات وكــړي 
 پرېكـړه   ، ورځ شخـصي مجلـس درلـود       هرهسره  له هغه   چارو وزير   

كولــه، زمــوږ پېچلــى سيــستم دا وريــې نــه كولــه، خــو مــشوره يــې 
ــه لــري  ــا ن ــه شــي ترســره     ،مان  چــې تاســو فكــر وكــړئ پرېكــړه ژر ن
  .كېدالى

 د چــاى لپــاره تــر يــو  :نــډې دويمــه برخــهد ماسپــښين غو
 ځنـــډ وروســـته ه يـــيدقيقـــلـــس پنځـــه 

پـه دې برخـه كـې       . دويمه برخه پيل شوه   
 بېــــرج يدوو نجونــــو پېغلــــې جوهــــان

Ms.Johanne Berge او پېغلــــــه 
 ms. Julieجـــــوليي اريغيتـــــي 

Ms.Johanne Berge 
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arrighetti     ى، لـومړ  ه دويمه راغل   بيا  راغلې، لومړۍ يې مشره او 
 د نيــسا ســنټر د  يــېشريح كــړ او بيــايــې د ســبا ورځــې پروګــرام تــ 

رښتيا هم د نړۍ په كچه ډېـره        . وېبسايټ په باب معلومات وركړل    
د نړۍ د هر ګـوټ، پېـښې او         . لوړه او له معلوماتو ډكه وېبپاڼه وه      

  .هر ډول مسايلو په باب په كې معلومات ځاى پر ځاى شوي وو
ددې وېبپــاڼې لــه الرې دې د نــړۍ هــرې مــشهورې ورځپــاڼې تــه  

 د هغـو لـه نېټـه        دې ره پيدا كوالى شوه، هر ډول نوي معلومـات        ال
 چـې نـوي     ،ليك سره ترالسه كوالى شول، ښه خبره ال په كې دا وه           

معلومات لـه زړو هغـو سـره يوځـاى كېـدل او د معلومـاتو يـو ښـه                  
ــوه    ړزېرمتــون يــې جــو  ــه دې ډول هــر څــوك كــوالى شــي، ي اوه، پ

 ډول وڅېــړي او  پــر هــر اړخيــز ،موضــوع لــه پيلــه بيــا تــر دې دمــه  
 چې د دوى وېبپاڼه وكتلـه او بيـا دومـره نـوي              ام. مطالعه يې كړي  

، نـو   ه ورسـره مقايـسه كـړ      ټولنـه  هاو ګڼ معلومات او بيـا مـې خپلـ         
،پرته لـه دې چـې   ))ډېر تفاوت دى په انسان كې د مانا په لحاظ     ((

خپــل هېــواد لــه دې حالــت ســره د يــوه خــوب او خيــال پــه توګــه         
څ بله الره نه شـته، يـو څـوك چـې پـه علـم او                 مقايسه كړم، نوره هې   

تخنيك كـې دومـره السرسـى ولـري، نـو هغـوى طبعـاً پـر نـورو د                    
وروســته د زه فكــر كــوم زمــوږ پــه شــان  . حكومــت كولــو وس لــري

پاتې او يا شاته پاتې سـاتل شـويو ټولنـو د سياسـتوالو يـوه غټـه               
ستونزه دا وه، چې دوى خپل ټول عمر پـه دروغـو، الپـو شـاپو او                 

سې دښمنۍ ټوكولو تېـر كـړى او دې خلكـو او سياسـتوالو يـې                ه
وروسته بلـې پېغلـې د نيـسا        . ه كار ويلى او كار يې كړى دى       تكار  
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 ،بونــهســنټر برېــښنايي كتــابتون تــشريح كــړ، هغــومره علمــى كتا
ې زېرمـه كـړي وو،      كـ  دې سنټر په برېـښنايي كتـابتون         دچې دوى   

تـابونو بـه زيـات      كه ووايم چې زموږ د ټول هېـواد تـر مجمـوعي ك            
اكثـره كتابونـه پـه كـې پـه انګليـسي            . وو، دروغجن شوى به نه يم     

ژبه وو، خو د عربي او فارسي ژبې كړكۍ هم پـه كـې وې، مانـا دا                  
ــه پيداكېــدالى شــول     ــو هــم كتابون ــه دې ژب ــا وروســته . چــې پ د م

ــه مــسولې څخــه پوښــتنه وكــړه     چــې كــه مــوږ پــښتو   ،كتــابتون ل
يې دلته ځاى پـر ځـاى كـوالى شـئ؟           كتابونه درته راولېږو، تاسو     

ستاسـو لـه خـوا لـه     بـه  هغه ډېره خوشاله شوه، ويـل يـې ولـې نـه دا             
موږ دلتـه د هـرې ژبـې كتابونـه اچـوالى            . موږ سره ډېره مرسته وي    

تو ښدا موږ ته هېڅ مشكل نه دى، ما ويل نو له همدا اوسه پـ    . شو
كړكۍ وركړئ، زه چـې كلـه كابـل تـه الړم، د پـښتو كتـابونو لـړۍ               

وروسـته يـې    . درته شروع كوم، هغې راسره په وريـن تنـدي ومنلـه           
 له دې كتابتون او وېبسايټ څخـه د ګټـې اخيـستنې لپـاره     هموږ ت 

 او هر وخـت مـوږ لـه          كې پاسورډونه راكړل، چې د نړۍ په هر ځاى       
د دا ډول . دې وېبپـــاڼې او كتـــابتون څخـــه ګټـــه اخيـــستالى شـــو 

مـي ژونـد كـې يـوه ډېـره           نو زما په عل    ،كتابتون او وېبسايټ ليدل   
  . خوږه خاطره وه

 لـه نيـسا سـنټر څخـه د هوټـل پـر لـوري                 بجـو  د مازيګر پر شـپږو    
  .وخوځېدو
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  د سيمينار څلورمه ورځ

  
 سـره    لـه ټاكـل شـوي مهـالوېش     ورځ مـه، د جمعـې    27د فبرورۍ   

د نـن  .  بيا جلسه پيـل شـوه  9:15سم له هوټله نيسا سنټر ته راغلو،     
ټاكل شوې وه نـن     . ې معلومات راكړل   په باب ي   مهالوېشورځې د   

 وګورو، پـرون يـې      )د امريكا دفاع وزارت ودانۍ      (موږ پنټاګون   
مــوږ تــه ويلــي وو، چــې بايــد پــه رســمي لبــاس كــې راشــو، خپــل     

هلتــه د ننوتــو قــانون يــې . پاســپورټونه ضــرور لــه ځــان ســره راوړو
 چـې هغـوى نظاميـان       ،موږ ته تشريح كړ، دا يادونـه يـې هـم وكـړه            

ون تطبيقوي، هلته د هېچـا ليـاز او پيـاز نـه كېـږي، دوى            دي، قان 
پر خپلو مامورينو  هم  دا ډول سختګيري كوي، نـو ځكـه خـو يـې       
بــــار بــــار ټينګــــار كــــاوه، چــــې بايــــد لبــــاس مــــو رســــمي وي او 

ټاكـل شـوې وه، مـوږ پـه پنټـاګون كـې د              . پاسپورټونه درسـره وي   
ې امريكـــا د دفـــاع وزارت لـــه لـــوى درســـتيز ســـره وګـــورو او دد 

  لوى درسـتيز د هم وګورو،    مركز لسمه خونه   دودانۍ د كنفرانس    
 سربېره د پنټاګون بېالبېلې برخې هم وګـورو او          او د هغه پر دفتر    

  .له نورو چارواكو سره  هم لنډې خبرې وكړو
د يـوې    بايـد     مـو   ترتيبات نيول شوي وو او بيا       هم د ډوډۍ لپاره  
ر د نــن ورځــې د ســيمينا.  ودانــۍ ليدنــه هــم كــړې واىبلــې مهمــې

لټ پر غـاړه وه او ښـاغلي        ېس و ن پروفيسور لورې  يمشري د ښاغل  
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كلـه چـې دوى خپلـې خبـرې پيـل           . ويناوال و اډم مايكل مولين يې     
كړې، نـو پـه پيـل كـې يـې همـدا وويـل چـې نـن د امريكـا جمهـور                        
رئــيس اوبامــا د يــوه ايالــت ليدنــه كــوي او د امريكــا د قــانون لــه    

 چـې هلتـه پـه غونـډه كـې د            ، دى  پوځ لوى درستيز مجبور    دمخې  
جمهـور رئــيس ترڅنــګ ودرېــږي، نــو ځكــه خــو لــه پنټــاګون څخــه  

 چــې زمــوږ او ستاســو پروګــرام نــن كنــسل ،مــوږ تــه احــوال راغــى
البته د لوى درستيز پـه ګـډون د پنټـاګون اكثـره اړونـد      .  شوى دى 

 دې بانـدې خپـه دي، چـې ولـې داسـې تـصادف پـېښ        رمسولين پـ  
  .شو

وږ او تاسـې نــن يــو ازاد بحــث لــرو، تاســې  بيـا يــې وويــل چــې مــ 
پــه ســټېج كــې درې تنــه . كــوالى شــئ خپلــې پوښــتنې مطــرح كــړئ

  .ناست پروفيسوران  به تاسې ته ځواب ووايي
 پوښــتنه )خالــد( اســتازي  هېــوادلــه عمــان هېــواد څخــه د هغــه 

موږ مخكې د تروريزم په باب خبرې كولې او د ترهګـرو پـه              : وكړه
وايـو، لكـه د سـوماليې د        نـه   ريـستان   باب، خـو اوس هغـو تـه ترو        

اليې كـې پـرې ثبـات       په باب چې سوم    )شيخ احمد (جمهور رئيس   
  راغى؟
په سټېج كې يـو ناسـت پروفيـسور ورتـه پـه ځـواب كـې                 : ځواب
كله چې طالبان په افغانستان كې قدرت ته ورسېدل، موږ          : وويل

 چې دوى ثبات ټينـګ كـړ، هغـه وخـت دا يـو مثبـت                 ،ته خبر راغى  
 ، چـې سـړى ړنـدوي وروسـته        ،خـو قـدرت داسـې شـى وي        كار و،   

. الره خالصه شوه، پـر يـو اسـتبدادي رژيـم بـدل شـول              دوى ته   چې  



 129

تروريستي ګروپونـه د خپلـو عملونـو لـه مخـې پـه تـور لـست كـې                   
وي، كه دوى خپلو عملونو تـه بـدلون وركـړي، پـه خپلـه لـه لـست                   

سـازمان  ((څخه خـارجېږي، يـو مثـال يـې ليبيـا دى، بـل مثـال يـې             
 دى، چـــې غـــواړي ځـــان لـــه تـــور لـــست څخـــه ))مجاهـــدين خلـــق

وباسي، دا سـازمان ګـورئ د ايـران پـه مقـابلې كـې والړ دى، خـو                   
څرنګه چې كارونه يې مثبت نه دي، نو ځكـه مـوږ تـه د زغـم وړ نـه              

  .دي
ــل برخــوال پوښــتنه    ــو ب ــه   : د ي ــستان ت ــور ) 17000(تاســې افغان ن
 ښـه بـه   ؛كـړي  چـې چنـدان نتيجـه ور       ،عسكر لېږئ، فكر نـه كېـږي      

  ! چې مذاكرات پيل كړئ،وي
د طالبــــانو تــــر واك وروســــته اكثــــرو امريكايــــانو     : ځــــواب

ــل ( ــه شــمول  :پروفيــسور ووي ــا پ ــر   )  زم ــه، د ښــځو پ ــښنه لرل اندې
وړانــدې د طالبــانو دريځونــه ښــه نــه وو، د امريكــا نظــر دا نــه دى  

د طالبــانو پــه . چـې پــر چــا د خپلـې خوښــې حكومــت تحميـل كــړي   
ريكــا لــه بهرنيــو چــارو وزارت څخــه يــو مــسول واكمنــۍ كــې د ام

 ،مامور چې پښتو ژبه يې هم ښه زده وه، مالعمـر تـه ټلېفـون وكـړ                
پښتو خبرې يې ورسره وكـړې، ورتـه يـې وويـل چـې لـه القاعـدې                  
څخه خپل ځان بېل كړي، خـو طالبـانو ونـه منلـه، طالبـانو اوس د                 

 د كنـدهار لويـه    . بياجوړونې پر وړاندې مشكالت پيـدا كـړي دي        
 يــو شــمېر عــسكر بايــد هلتــه   ،مهمــه داده. الره يــې ښــه مثــال دى 

 او بيـا رغونـه رامنځتـه         چې د امنيت لپاره بستر برابـر شـي         ،ولرو
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 چـې طالبـان لـه منځـه الړ شـي، بلكـې              ،زموږ هـدف دا نـه دى      . شي
  . چې هلته امنيت رامنځته شي،هدف مو دادى

و لبنـان   د اسـرائيلو ا   : د نيپال هېواد يـو اسـتازي  پوښـتنه وكـړه           
. پــه بــاب پوښــتنه لــرم، اســرائيل د خپلــې بقــا پــه خــاطر جنګېــږي   

افغانــستان هــم همــدا شــان دى، ځينــې داليــل شــته چــې امريكــا د 
اسرائيلو او فلسطين پر وړاندې له تبعيض څخـه كـار اخلـي، ايـا               

 نـوې مـشرۍ پـه راتــګ سـره بـه پـه دې اړه كـوم بــدلون        دد امريكـا  
  ؟راشي
موږ مالتړ زمـوږ نړيـوال ليـد دى، دا          له اسرائيلو څخه  ز    : ځواب

مالتــړ تغيــر نــه كــوي، دا كــار زيــات داليــل لــري، دا چــې امريكــا   
 چـې څنګـه     ،هېڅوخت اسرائيل نه خوشـې كـوي، سـوال دلتـه دى           

 چـې د سـولې د ټينګـښت         ،نظر دادى يو  دايمي سوله ټينګه شي،     
 چـې يـو د بـل        ،لپاره دوه مـستقل هېوادونـه ګټـور دي، نظـر دېتـه            

امريكايان بايد د حل يـوه صـادقانه الره پيـدا           . ل كړي خاوره اشغا 
 چــې دوه مــستقل ،عــرب، اســرائيل او امريكــا دا نظــر لــري. كــړي

نــوى حكومــت بــه هــم د اســرائيلو مالتــړ   . هېوادونــه د حــل الره ده
د همـــدې . پـــرې نـــه ږدي، خـــو ســـتراتيژۍ كـــې بـــه بـــدلون راشـــي

 يـو دوه    غـواړم : پوښتنې په ځواب كې دويم پروفيسور زياته  كـړه         
ــه        ــور هــم  پــرې  زيــات كــړم، تاســو ښــه وويــل چــې دواړه ل ټكــي ن
مجبوريته دې جګړې ته  دوام وركوي، د دواړو  تـاريخ يـې شـاته                
ــروت دى، د حــل الره ډېــرو ســختو پرېكــړو تــه اړتيــا لــري، دا        پ

اوس چــې كــومې . سياســي تــصميمونه د ملــي بقــا لپــاره مهــم دي 
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 لـه   ؟ې  شـعارونه دي    خبرې كېـږي ايـا دا خبـرې جـدي دي كـه يـواز              
ټولو سياسي مشرانو څخه  هيله كېږي، چې قربـاني وركـړي، كـه              
يــوازې پــر اســرائيلو فــشار راوړل شــي دا هــم د حــل الره نــه ده، د    

دا مالتـړ  . اسرائيلو د بقا پـه خـاطر د امريكـا مالتـړ تغيـر نـه كـوي                
ــد ددې ســبب شــي    هلتــه چــې كــوم اقــشار دي هغــه د ســولې     ،باي

  .مالتړ وكړي
زه  يــــو :  پوښــــتنې پــــه دوام  بــــل پروفيــــسور وويــــل د همــــدې

ــاريخ پــروت دى، دلتــه      ــر شــا يــو ت تــاريخپوه يــم، ددې مــسئلې ت
 خـو   ،جمهور رئيس كوښښ كوي، د مشكل حل ته نږدې شوي يو          

 چې امريكـا    ،بريالي شوي نه يو، خو يو شى چې واضح دى دادى          
نه شي كوالى سوله ټينګه كـړي، خـو د مرسـتندوى رول لوبـوالى           

تر څو چې دوى په خپله مـذاكره ونـه كـړي او بهرنـي السـونه             ،  شي
كلــه چــې د اســرائيلو د    . لنــډ نــه شــي، ســوله ټينګېــدى نــه شــي      

شــــتوالي موضــــوع مطــــرح شــــوه، د دوو دولتونــــو د شــــتوالي   
موضوع رد شوه، ځكه چې د اسرائيلو موجوديت تر خطـر النـدې             

اوس هغه سيمه پخوانى ستراتيژيك ارزښت نـه لـري، حـاالت           . و
  .دل شوي دي، اوس بايد دوى په خپله دا مشكل حل كړيب

د دوو : پروفيــسور مختيــاري د همــدې پوښــتنې پــه دوام وويــل
ــر    ــسئله پـ ــو مـ ــستقلو دولتونـ ــوه،   1947مـ ــرح شـ ــال مطـ ) 11(م كـ

ايـــران هـــم پـــه كـــې و، خـــو د دوو  . هېوادونـــه پـــه كـــې  شـــامل وو 
ــوه     ــت رد شـ ــه وخـ ــساله  هغـ ــو مـ ــا او  . دولتونـ ــرائيلو، امريكـ اسـ

ن ټولــو كــې د ســولې هيلــه شــته، خــو دا هيلــه څرنګــه پــر    فلــسطي
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زه اسـرائيلو تـه تللـى وم        . واقعيت بدلېدى شي، دا خبـره مهمـه ده        
هغوى هم اكثره سوله غـواړي، خـو څرنګـه چـې هلتـه نـور عاليـق                  
دي، دا چــې ځينــې اســرائيل د عربــو پــر خــاوره كورونــه جــوړوي،  

نو پـه   ي د متقاعـد   ټول له دې نظر سره موافق نه دي، ان د اسرائيلو          
د سـولې  . ټولنه كې هم داسې خلك شته، چې د سولې مالتړ كوي  

پلويــان بايــد يــو بــل پيــاوړى كــړي، نظــر دېتــه چــې يــو بــل ســره       
وجنګېږي، په اسرائيلو كې د انتخاباتو پر وخت ځينې اقليتونـه           

 چــــې هغــــوى هــــم تــــاثير لــــري، امريكــــا ســــوله نــــه شــــي ،شــــته
  .تحميلوالى، خو مرسته كوالى شي

ټـول  : سيمينار د يو بل برخـوال لـه خـوا دا پوښـتنه مطـرح شـوه      د  
 ، چــې امريكــا د اســرائيلو هــر ډول نظــامي مالتــړ كــوي،پــوهېږي

 ايـا عـراق بـه      ،اوس يې عراق سره هم يـو تـړون السـليك كـړى دى             
  هم په دې ډول تقويه كړي؟

نــه ځكــه چــې زيــات داليــل شــته، هېوادونــه د قــواوو او  : ځــواب
ــ    ــوه يــو ب ــه پل ــري، د هــر هېــواد امنيتــي    سيــستم ل ــوپير ل ل ســره ت

يمو كلونو څخـه راپـدېخوا د       80اسرائيل له   . جوړښت بل ډول وي   
امريكــا لــه پــوځي مرســتې څخــه ګټــه اخلــي، اســرائيل داســې         

 چــې امريكــا څخــه  يــو څــه واخلــي، خــو زه نــه   ،ســرچينې هــم لــري
   چې عراق په دې موقف كې دى كه نه؟،پوهېږم

دوه پوښـــتنې مطـــرح ) هـــدري چواقبـــال(د پاكـــستان اســـتازي 
 ايــا پــر غــزې بانــدې د اســرائيلو د عمليــاتو پــر وړانــدې    -1: كــړې

  امريكا ځان له اخالقي پلوه مسول ګڼي؟
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ــورو     -2 ــې د نــ ــې دي، تاســ ــال كــ ــه حــ ــان د پرمختــــګ پــ  طالبــ
  ګاونډيانو  له مرستې پرته كوالى شئ دا جنګ  وګټئ؟

كه نـاټو   موږ په ټوله دنيا كې همكاران او ملګري لرو، ل         : ځواب
 لـرو، پـه     اندېـښنه  نـورو هېوادونـو سـره هـم اړيكـي لـرو،              واو ځين 

 هـره قـضيه بايـد خپلـه پـه جـال جـال            ،تېره بيا د امنيت په برخه كې      
د بــوش او اوبامــا پــه بــاب مــو وويــل چــې دوى . ډول مطالعــه شــي

ولې د غزې د پېښې په اړه غږ پورته نـه كـړ، پـه داسـې حالـت كـې                     
تظـر شـي، دا وخـت د دواړو جمهـورو           ايد يو څوك نتيجې ته  من      ب

  .رئيسانو لپاره سخت و، يو د تلو او بل د راتلو په حال  كې و
  ايا دا موقع د اسرائيلو لپاره مناسبه وه؟: پوښتنه
 چـې دې پوښـتنې تـه ځـواب          ،زه په دې موقف كـې نـه يـم         : ځواب

  .وركړم، خو د اسرائيلو لپاره شايد دا يو فكر و
 عـراق تـه تاسـو د        -1: نې مطـرح كـړې    يو بل برخوال دا دوه پوښـت      

تــګ پــر مهــال د كردســتان  موضــوع حــل نــه شــوه، د كردســتان او 
 د برما او كوريـا پـه بـاب څـه            -2فلسطين موضع به څنګه حلېږي؟      

  !نظر لرئ
تاســو ســوال زيــاتره پــر دپلوماســۍ راڅرخــي، حقيقــت  : ځــواب

دادى، چــې مــوږ غــواړو پــه شــمالي كوريــا او برمــا كــې تغيــرات    
  .چين په شمالي كوريا كې ډېر موثر نقش لريراشي،  

ــه نوبــت ورســېد مــا     يــوه پوښــتنه  )يــون(دا مهــال افغانــستان ت
 پروفيــسورانو اړومطــرح كــړه او د ســټېج پــر ســر لــه ناســتو درېــو 
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. څخه مې هيله وكړه، چې هر يو كه ورتـه ځـواب وايـي ودې وايـي                
  :پوښتنه په دې ډول وه

يــډيالوژۍ څخــه ګټــه  طالبــان او القاعــده پــه جګــړې كــې لــه ا  _ 
 چـې دا ايـډيالوژي مثبتـه ده كـه منفـي،             ،پورته كوي، مهمه نه ده    

خو دوى يې كاروي او په مقابل كې يې د امريكـا متحـده ايـاالت              
القاعـده او   . او نور متحدين له عصري ټكنالوژۍ څخه كار اخلي        

طالبان د ايډيولوژۍ تر چتر الندې كـوالى شـي يـو څـوك لـه كـوم                  
 خـو امريكـا او متحـدين يـې          ،ته حاضـر كـړي    لګښت پرته جګړې    

  .يو عسكر په ډېر لګښت جګړې ته حاضروي
وقـف كـې ده او نړيوالـه ټولنـه د عمـار او              مالقاعده د تخريب په     

 چې تخريب تر عمـار زر ځلـه اسـانه دى ايـا     ،دا هم څرګنده خبره ده    
 او يــا فورمــول شــته، چــې  پــالنداســې كــوم سيــستم، پروګــرام،  

  كـه    ؟ خپـل ايـډيالوژيك بېـز لـه السـه وركـړي            طالبان او القاعـده   
چېرې دا عمليه ترسره شـي، كېـدى شـي پـه اسـانۍ سـره جګـړه د                    
نړيوالــو ځواكونــو پــه ګټــه پرېــوزي كــه نــه دا جګــړه بــه دوام پيــدا  

  .كوي
ــه ناســم ډول   . دا مهمــه پوښــتنه ده : ځــواب ــډيالوژي پ هغــوى اي

ــوي، دا      ــاى شـ ــره يوځـ ــې دوى سـ ــره خلـــك چـ ــو اكثـ ــاروي، خـ كـ
وژيك بېز نه لري، د ايډيالوژۍ پر مفهوم هم نـه پـوهېږي،             ايډيال

كـــم شـــمېر مـــسلمانان افراطـــي ايـــډيالوژيك بېـــز لـــري، ځينـــو    
ــه چــې        ــانو ســره  كېــدى شــي روغــه جــوړه وشــي، كل ــي طالب بهرن
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ځواكونه له افغانستانه الړ شي، افغان پوليس بايد له دې خلكـو            
  .سره ورو ورو مفاهمه وكړي

امريكايــانو  د عــراق : پوښــتنه وكــړهد ســيمينار يــو بــل برخــوال 
لپـــاره  ذروي وســـله  پلمـــه كـــړه، ځكـــه هلتـــه الړل، خـــو وروســـته 

 ؟ چې دا ډول وسـله يـې نـه لرلـه، ددې  علـت څـه وو                  ،معلومه  شوه  
نـه   داسې كارونه پر نړۍ  ډېر بد تاثيرات          ؟معلومات يې سم نه وو    

  ؟لري
شـوې   پيـل    م كـال    1991 پـر پر عراق  باندې حمله اصـوالً        : ځواب

 نـو ملګـرو ملتونـو بـه ويـل          ،كالـه  وګـورئ    ) 12(وه، كه تاسې تېـر      
چې عراق د ملګرو ملتونو ټول قراردادونه نه دي منلي، نـو ځكـه              

 عراقيــان كيميــاوي او :يــې پــه  زوره هئيــت ورولېــږه، هغــو ويــل  
بيولوژيكي  وسلې لري، خو عراقيانو نه منلـه، څرنګـه چـې دوى               

باور پرې نه راته، ځكـه بـوش تـه     همېشه دروغ ويل، نو ځكه د چا      
يـا  : دا دوه نظرونه وو   . دا نظر پيدا شو، چې دوى ذروي وسله لري        

ملګـرو ملتونـو    . دا چې دا وسله لـري او يـا يـې هـم جـوړوالى شـي                
 كه عراق د ملګرو ملتونو قـوانين نـه منـي بايـد لـه زوره كـار                 :ويل

  .واخيستل شي
د ملګـــرو ســـمه ده چـــې عـــراق : يـــو برخـــوال وپوښـــتل: پوښـــتنه

ملتونو قوانين ونه منل، امريكا هم د ملګرو ملتونو قـوانين ونـه    
  منل؟
د ملګرو ملتونو په چارتر كې راغلي دي، هر ملك چـې            : ځواب

 غواړي خپـل عاليـق وسـاتي،  نـو حملـه كـوالى شـي، خـو دا كـار                    
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 چې څوك په داسې حاالتو  كـې د ملګـرو            ، عادالنه دى  هغه وخت   
ــه جــابر     يــو ملــ ،ملتونــو مالتــړ ولــري  ك  حــق لــري د بــل هېــواد ل

كـوالى شـو پـه دې بـاب         . حكومت څخه  د هغه رعيت خالص كړي       
نـه   ،و  م كـال لـه عـراق سـره يـو اوربنـد             1991پـر   . زيات بحث وكړو  

  . سوله، عراق تر پايه دا قرارداد ونه مانه
د پاكــستان پــه بــاب مــوږ نــه پوهېــدو، ځينــې       : د ځــواب دوام

همـدې نابـشپړو     د  اسـتخباراتو   شواهد سم وو او ځينـې ناسـم، د          
پـه اړه هـم دقيـق نـه         ) صدام( د   ،معلوماتو پر اساس پرېكړه كېږي    

پوهېدو، زموږ د بهرنيو چارو وزارت هم وويل چـې نـه پـوهېږو،              
 چــې مــوږ نــه پــوهېږو، خــو  ، موقــف دا وC.I.Aخــو فكــر كــوو، د 

كـې  ) C.I.A( چـې جمهـور رئـيس پـه          ،امكان لري، حقيقـت دادى    
 چـې دا راپورونـه وڅېـړي، خـو دې سـره سـره دا د               يو دفتر درلود،  

C.I.A      د عراق په بـاب اشـتباه د سـپټمبر          .  لپاره يوه د شرم خبره وه
پـه جوړښـت    ) C.I.A( د   پر پاكستان هم شوې وه، نو ځكـه       ) 11(پر  

  .كې د تغير مفكوره مطرح شوه
ــتازي     ــرائيلو اسـ ــاره د اسـ ــواب لپـ ــدونو  د ځـ ــو څرګنـ د پورتنيـ

نوبت واخيست او د خپلو مفصلو خبـرو        هم  ) فچيرمي اسيشرو (
 د ځينـو غټـو       يـې  په ترڅ كې يې دې پوښتنو ته ځواب وركړ، دلته         

  :ټكو يادونه  كېږي
م كـــال 1948پــر  .  چــې مــوږ تـــاريخ تــه الړ شــو    ،ضــروري نــه ده  

 مفكوره رد كړي، كله چـې       نواسرائيلو نه شو كوالى د دوو دولتو      
كـړه، لـه غـزې      څخه خارج شـو لـه مـصر سـره مـو سـوله و              ) سينا(له  



 137

څخه چې بهـر شـو، د سـولې پـر اسـاس بهـر شـو، لـه دې توافقـاتو                   
څخه ځينو سره يـې اسـرائيل موافـق دي، اخـتالف پـرې نـه شـته،                  

 چــې امريكــا لــه ،ماتــه يــو شــى ډېــر عجيبــه ښــكاري؛ ويــل كېــږي 
. اسرائيلو سره خصوصي روابط لري، يا مشترك خوصـيات لـري    

خـصوصي روابـط لـري،      امريكا له نورو عربي هېوادونو سره هـم         
لكــه مــصر، عربــستان، عمــان، لبنــان، پــه فلــسطين كــې محمــود  
عبــاس او نــورو ســره، همــدا رنګــه پاكــستان ســره هــم ښــه روابــط  
لــري، كــه مــوږ تحليــل كــړو، كومــه رابطــه چــې د امريكــا او عربــو 
ترمنځ شته، اسرائيلو سره هغـومره نـه ده، ايـا دا خبـرې اسـرائيلو               

اوبامـا  چـې    نو چې داسـې نـه ده كلـه           ته سختې او ګرانې پرېوزي؟    
جمهور رئيس شـو، لـومړى شـخص يـا جمهـور رئـيس تـه يـې چـې                 

و، د هغــه هېــواد  ) مــصر(ټېلفــون وكــړ، هغــه يــو عربــي هېــواد      
  . ټلېفون وكړ يېجمهور رئيس ته

ــه       حتــى كلــه چــې د ســولې خبــرې كېــږي، اســرائيل پــرې هــېڅ ن
 دا  چــې د ســولې،خبرېــږي، حتــى ځينــې اســرائيل پــه دې نظــر دي 
  .ډول خبرې د اسرائيلو حكومت كمزورى كوي

 د امريكا د دوو لويو ګوندونو پـه         :د مراكش د استازي پوښتنه    
باب زموږ له خلكو سـره تـشويش موجـود دى، زمـوږ خلـك فكـر                 

و دا خـ كوي چې جمهوري غوښـتونكو زمـوږ زيـات مالتـړ كـاوه،            
  بل ګوند نه؟
هرنـۍ  هر حكومت چې راځي هغـه نـه شـي كـوالى ټولـه ب              : ځواب

 تـر كومـه   ،پاليسي بدله كـړي، بلكـې دلتـه يـو تـداوم موجـود دى           
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 جمهوريــت غوښــتونكي بهرنــۍ  ،ځايــه چــې زه متوجــه شــوى يــم 
  .پاليسۍ ته زياته توجه كوي

زه يـــو جمهـــوري : ددې ځـــواب پـــه دوام بـــل پروفيـــسور وويـــل 
 زموږ خپـل عاليـق پـه     بايدغوښتونكى يم، موږ فكر كوو لومړى     

 شـي، مـوږ يـو    سـاتل ا توازن پـه پـام كـې و   پام كې ونيول شي او بي     
  .لوى هېواد لرو، موږ همېشه په مجادله كې يو

 ولې مطـرح    مسئلهعراق څخه مو د عسكرو د ايستلو        : پوښتنه  
  ؟كړه

جمهور رئـيس ښـه پرېكـړه كـړې ده، خـو رسـنۍ همېـشه              : ځواب
جنجاليزو مسايلو تـه لمـن وهـي، موضـوع د دوو قوتونـو تـرمنځ                

) لــه اجرائيــه او مقننــه قوتونــو څخــه دى يــې مقــصد(تفــاوت دى، 
خو اوس دواړه له يوه ګوند څخه  دي، اوس نو  جمهـور رئـيس تـه                  

  .هم اسانه ده، چې له مخالف ګوند سره معامله  وكړي
. غال ته قانوني بڼه نه شي وركوالى      هېڅوك اش : د اردن استازى  

كه نړيوال قوانين په پام كې ونيسو، نو هر څوك د خپـل هېـواد د                
ع حق لـري، پـه عـراق كـې ستاسـې عملونـو تـه توجيـه نـه شـي                      دفا
كېدالى، دلته يوه خبره كوئ او د فلسطين موضـوع كـې بيـا              اپيد

كه تاسـې واقعـاً سـوله كـوئ لـه حكومتونـو سـره               ! غلي پاتې شئ  
  !يې مه كوئ له خلكو سره سوله وكړئ

پـه منځنـي ختـيځ    : په دې منځ كې يوه بله  پوښتنه هم مطرح شوه       
ســــرائيل ذروي وســــله لــــري، د اتــــومي وســــلې د كــــې يــــوازې ا
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 هم نـړۍ او سـيمې تـه  يـو            وىممنوعيت تړون هم نه السليكوي، د     
  ؟خطر دى، پر دوى ولې فشار نه راوړل كېږي

 څه  دې پورته  پوښـتنو تـه  ځوابونـه             څه نا ښاغلو پروفيسورانو   
ــه وو، چــې ســړي       ــه ځوابونــه ن وركــړل، خــو  فكــر  كــوم داســې راڼ

 يا هم كېدى شي زما پرې سـر خـالص نـه شـو               يادښت كړي واى او   
  .ى شول ژباړالونهاو يا هم ژباړن سم 

موږ ته له انګرېزي څخه دري ته ژبـاړه كېدلـه او مـا بيـا راسـاً لـه             
 او متن مې راساً پښتو ليكـه،        ته ژباړله دري څخه اتومات پښتو     

 تـه ژبـاړه كېدلـه      څخه بلـې   نو په دې ډول له يوې ژبې بلې او له بلې          
  .مې ليكلهاو هم 

ــاړو كــې      ــا پــه دوو ژب پــه دې ډول كېــدى شــي ډېــر الفــاظ او مان
الـــوتې وي، خـــو څرنګـــه چـــې مـــا هملتـــه ســـم الســـي يادښـــتونه   

 ماناوې مـې    اساسي بيا هم تر يوه حده باوري يم چې       اخيستل، نو   
كلـه كلـه بـه د ژبـاړې پـه فنـي وسـايلو كـې هـم            . يدسمې قيد كـړې     

 صافولې او يـو بـل تـه بـه     ستونزې وې، كله به ژباړونكو هم غاړې      
 پرېښوده، كله كله به ځينو مفاهيمو هغـوى تـه هـم خونـد               ىيې ځا 

ورنه كړ، نه به يې ژباړل، خو څرنګه چې  ما لـه انګرېـزۍ څخـه هـم              
تر يوه حده ګټه اخيستالى شـوه، نـو ځكـه مـې جالـب او ضـروري         

  .شيان ليكالى شول
الى نـه   ليـك بريـ  رخو د پورتنيو دوو پوښـتنو د رڼـو ځوابونـو پـ        

دې پسې د عراق استازي همدې پوښتنو ته په غبرګون كـې            . شوم
 هم پـه زرګونـو خلـك        ،امريكايان چې په عراق كې نه وو      : ((وويل
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مانــا دا چــې پــر امريكايــانو  بايــد انتقــاد ونــه  )) هلتــه وژل كېــدل
  .دې غونډې او بحثونو تر غرمې پورې دوام وكړ. شي

ــډه    ــه ودانـــۍ كـــې غونـ ــورا پـ ــر  :د ملـــي امنيـــت شـ  تـ
 دا دفتــر . ماسپــښين وروســته د ملــي امنيــت شــورا دفتــر تــه الړو 

متـرۍ كـې    دوه سوه   سپينې ماڼۍ ته ورڅېرمه په نږدې يونيم سل         
 ســل و  يــودا يــوه پخــوانۍ ودانــۍ وه، چــې نــږدې. موقعيــت لــري
خو وخت پر وخت يـې پـرې        . شوې ده جوړه   كاله وړاندې    څلوېښت

ــه غوښــتنو ســره     ــوي عــصر ل ــكــار كــړى او د ن ــره كــړې ده ې ي .  براب
ه تـر معمولـو مقرراتـو       تودانۍ  

وروســته ورننوتـــو او پــه لفـــټ   
نمبر تاالر  ) 450(كې پورته شو    

د سـيمينار ددې برخـې      . ته الړو 
س ېنچلـــــــــوونكي وو، لـــــــــور

 Col كــول جــون ووډ   ،لــټ ېو
John Wood  يـې او ځينې نـور  
د امنيــت شــورا دا تــاالر كــه څــه هــم وړوكــى و، خــو د . وينــاوال وو

او سيمينارو لپاره ټولې تخنيكي اسانتياوې يـې لرلـې،          غونډې  
  .كسان به په كې ځايېدل) 120-100(نږدې 

ــه      د غونــډې تــر پيــل دمخــه دغونــډې د وينــدوى لــه خــوا يادون
.  پوښـتنې بايـد لنـډې او مشخـصې وي          ،وشوه، چې وخت كم دى    

ــه كــوم رســمي ســند دى، نــه          ــل شــي چــې داپوښــتنې ن ــد ووي باي
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تـر  ده  هيلـه  كـوي  پوښـتنه  چـې كلـه   وك   څـ  ،پېږيثبتېږي او نـه چـا     
دلتـه پـه امنيـت شـورا        ! يپوښتنې دمخه خپل ځان هم  معرفي كړ       

خپلـې خبـرې    تـه   كې دا مسولين ډېر مصروف دي، لـومړى تاسـې           
  .ي او بيا ستاسو پوښتنو ته  ځوابونه دركويكو

ــل كــې د امنيــت شــورا مرســتيال     ــه پي ــرې ) ووډ (  ښــاغليپ خب
زه د امنيـت شـورا د مـشاور         : وويـل ووډ په خپلو خبرو كې      . وكړې

زه د امنيت شورا د دندو پـه        . په استازۍ خبرې كوم   ) جنرال جونز (
د امنيــت شــورا ټــول كــاركوونكي همدلتــه كــار   .  كــومبحــثبــاب 
هغــه وخــت دا د .  م كــال جــوړه  شــوې ده 1870دا ودانــۍ پــر . كــوي

د بهرنيــو ( پــر هغــه وخــت درې وزارتونــه . نــړۍ ډېــر لــوى تعميــر و
ځكـه  . پـه همـدې تعميـر كـې وو        )  بحريې او دفاع وزارتونه    چارو،

 تېــرو وختونــو د رپــ. چــې دا تعميــر ســپينې مــاڼۍ تــه ډېــر نــږدې و 
، پــر دې تعميــر مــو ډېــرې پيــسې  وېدولــت مختلفــې ادارې دلتــه

د امنيـت   .  چې دا تعمير له نويو غوښتنو سره عيار كـړو          ،ولګولې
  :يشورا درې غټې دندې لر

ه مــامورين او مــشاورين او د بېالبېلــو د جمهــور رئــيس لپــار_ 
د هـر جمهـور   . وزارتونو  ترمنځ هماهنګي برابرو او همكاري كوو      

 او د ځينـو     لـوى رئيس د امنيت شورا ټيم توپير كوي، د ځينو ټيم           
. نن به مو د جمهور رئيس اوباما خبـرې اورېـدلې وي           . كوچنى وي 

يـو   د بهرن  ،م كال راهيسې جمهـور رئـيس، مرسـتيال يـې          1947له  
 ډايركټـر ) C.I.A(چارو او دفـاع وزارت، لـوى درسـتيز او پخـوا             

دلته په امنيتي شورا كې يـو يـو         . هم په امنيت شورا كې راټاله وو      
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ــه غوښــتنې ســره ســم        ــيس ل منــشي كــار كــوي، چــې د جمهــور رئ
د كـار دوه     . كـسان كـار كـوي     ) 300(اوس دلته   .  كارونه پرمخ وړي  

ړي،  بــــل يــــې  طريقــــې دي، يــــو منطقــــه يــــي چــــارې پــــرمخ و     
  .استخباراتي، دفاعي،  تروريزم ضد او نورې چارې پرمخ وړي

دا برخــه د بــوش د . د افغانــستان د چــارو مــسول يــم) ووډ(او زه 
ــه شــوه    ــر وخــت رامنځت ــر    ،ادارې پ ــستان اوعــراق پ  چــې د افغان

خو دا ادارې د تغير پـه حـال كـې دي،            . مسايلو بايد فوكس وكړي   
ــه خپلــ    ــره ورځ مېــرمن  كېــدى شــي اوس منطقــه يــي بڼ ه كــړي، تې

د تېــرو كلونــو  پــه تــرڅ كــې د افغانــستان پــه بــاب (( :كلنــټن وويــل
 مېـرمن كلنـټن سـره افغـاني هئيـت هـر             )).هڅې ډېرې ګټورې وې   

لـرو  يـو مـشترك دښـمن       ((: څه په ډاګه وويل، مېرمن كلنټن وويل      
 دې خبـرو كـې د دواړو        )).مبارزه وكـړو  يې پر ضد    او بايد په ګډه     
پـه دې غونـډه كـې وويـل         .  رتبه مامورين حاضـر وو     هېوادونو لوړ 

 زيــات  برياليتوبونــه ترالســه شــوي، خــو بيــا هــم زمــوږ او د  :شــول
تــر دې وروســته . افغانــستان پــر وړانــدې ډېــره اوږده الره پرتــه ده 

  .پوښتنو ته وخت وركړل شو
تاســې د : د پاكــستان اســتازي طــارق چوهــدري پوښــتنه  وكــړه  

لو پــه بــاب خبــرې وكــړې، دا بــې   اســتخباراتي معلومــاتو د ګــډو 
پيلوټه الوتكې چې كله بمباري كوي، دا بمباري سمه نه ده، مـوږ             

  . چې زموږ پر خاوره دې تجاوز وشي،دا نه منو
مـشخص ځـواب نـه دركـوم، پـه  تېـره بيـا د عمليـاتو پـه                    : ځواب

مشتركو وجو په باب غواړم، څه ووايم، زموږ دښـمن          د  باب، خو   
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خپلـه خـاوره    پـه   يد د القاعدې پرضـد      مشترك دى، افغانستان با   
خــو كــه  .  پــه خپلــه خــاوره كــې مبــارزه وكــړي      بايــداو پاكــستان

ــه وي    امريكــا . اســتخباراتي معلومــات ســره مــشترك شــي ښــه ب
غــواړي دا درېــواړه هېوادونــه مــشتركه همكــاري ولــري او خپــل   

  .تي معلومات يو بل سره شريك كړيااستخبار
ــر دې ځــواب وروســته    ــستاندت ــه افغان  څخــه ښــاغلي   هئيــت ل

  :صبغت اهللا سنجر الس پورته كړ او دا پوښتنه  يې مطرح كړه
د افغانــــستان مــــسايلو تــــه د ګاونــــډيو مــــخ راګرځــــول، پــــه    

نج نـه دى؟ او  ېـ افغانستان كې د ډيموكراسۍ پر وړاندې سـتر چل  
بل ايا امريكا خو به افغانستان د نويمو كلونو په شان بيا هېـر نـه                

  ونډيو هېوادونو ته يوازې پرې نږدي؟ګابيا كړي او موږ به 
 چې اوس هلتـه شـته، د افغانـانو او       ،كومه ډيموكراسي : ځواب

د هغه هېواد د جمهور رئـيس د هلـو ځلـو بركـت دى، كـوم تهديـد                   
ــه يــې      كــوي، خــو كــوم  دفعــهچــې هلتــه شــته، ستاســو شــهامت ب

ضمانت نه شـته، چـې بهرنيـان بـه دا خطرونـه رفـع كـوي، مـوږ پـر                     
 لرو، دا چې امريكا پخوا غفلت كړى، موږ ورڅخـه    افغانانو باور 

واقعاً خجالت يو، خو اوس موږ هېڅكله تاسې نه شو هېـروالى،            
ډيموكراسي بايـد ستاسـو د خلكـو لـه خـوا تـضمين شـي او  مـوږ                    

  .يې مالتړ وكړو
 چـې لـه عراقـه وځـي، د     ،ايـا امريكـا  : د عراق د استازي پوښتنه  

  نجوالى دى؟عراق د اردو قوت يې د موازنې لپاره س
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 زه د افغانــستان د برخــې مــسول ،زه  ډېــره بــښنه غــواړم: ځــواب
  .يم،  زه سم ځواب نه شم دركوالى، خو موږ پر عراقيانو باور لرو

د سيمينار په دې برخه كـې يـو بـل وينـاوال راغـى، ده د منځنـي          
ده ډېـره مـوده د امريكـا لـه     . ختيځ او افريقـا پـه بـاب خبـرې وكـړې           

ده هــم وويــل چــې د نــوې ادارې پــه  . ى دىكــانګرس ســره كــار  كــړ 
اوبامـا پـه خپلـې      . راتګ سـره د امنيـت شـورا ادارې هـم تغيرېـږي            

ې وه، چـې د منځنـي ختـيځ پـه           ړانتخاباتي مبارزې كې څرګنده  ك     
 ،د غـزې مـسلې دا خبـره نـوره هـم ډېـره مهمـه كـړه                 . اړه خبرې كـوي   

ې چې دې موضوع ته زياته  توجه په كار  ده، اوس  چـې پـه غـزه كـ                    
اوس ســبا د مــصر شــرم .كـوم اوربنــد دى، مــوږ غــواړو دا وغځـوو  

. الــشيخ تــه مېــرمن هيلــري كلنــټن روانــه ده، زه هــم ورســره ځـــم        
د . كوښښ كـوو د غـزې د بيـا جـوړونې لپـاره پيـسې راټـولې كـړو                  

ــران بهرنيــو چــارو   چــې مېــرمن كلنــټن ســره ګــوري،    ، اكثــره  وزي
خبــرې  چــې د مرســتې د زيــاتونې پــه بــاب ورســره   ،كوښــښ كــوو

 چــې اكثــره بــه ددې وړانــديز مالتــړ وكــړي، كــار ،بــاور دى. وكــړو
 چــې ، چـې دلتـه  د جګــړې مخـه  ونيـول شــي، كوښـښ كـوو      ،كـوو 

د اوبامـا لـه     . ټوله سيمه د سولې پـه يـو كنفـرانس كـې شـامله كـړو               
اكثــره .  چــې د ســولې ښــې الرې چــارې ولټــول شــي،خــوا اجــازه ده

ــر كــې شــر     ــه دې بهي ــد د ســولې پ ــه باي ــا . يك شــيهېوادون اوبام
خـو دا   . منځني ختيځ مسئله ياده كـړې ده      د  تراوسه پورې څو ځله     

د ايـران پـه   . مـسئله دلتـه پـاى نـه مـومي، دا بايـد دوام پيـدا كـړي        
 چــې دا هېــواد پــه ســيمه كــې د ســولې لپــاره ،هكلــه كوښــښ كــوو
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ــو  ســره       ــه دا چــې ترهګــرو ډل .  وكــړيمرســتههمكــاري وكــړي، ن
مذاكرات كوو، خـو تراوسـه ال پـه دې    ويل چې ايران سره واوباما  

برخه كې ستونزې شته، كله چـې مـوږ لـه عـراق څخـه خپـل لـښكر                 
  . چې عراق په سيمه كې خپل رول ولري، نو هيله  من يو،وباسو

  :پر دې وخت د پوښتنو نوبت راورسېد
لـه ايـران او     : د پاكستان استازي طارق چوهدري پوښتنه  وكـړه        

  ل لپاره كوم وخت ټاكلى دى؟منځني ختيځ سره مو د مشكل د ح
 نو دا بـه درسـته نـه وي،  ځكـه             ،كه وخت ورته تعين شي    : ځواب

  .چې كېدى شي ځينې خلك دا وخت شاته وغورځوي
ايــران غــواړي ذروي وســله ترالســه كــړي، : د عــراق يــو اســتازى

  ددې معضلې په باب د اوباما نظر څه دى؟
ى، مـوږ   د سولې او منطقې د ثبـات لپـاره زمـوږ تعهـد د             : ځواب

داسې هلې ځلې كوو، چې زموږ خبـرې د سـولې خواتـه الړې شـي                
  .او  ايران د سيمې هېوادونه تهديد نه كړي

د امريكا پخوانۍ ادارې تعهد كړى      : د مصر د استازي پوښتنه    
 د فلسطين او اسرائيلو د دوو خپلواكـو هېوادونـو د جوړېـدو              ؛و

 درې زره نظــر بــه تائيــدوي، خــو اســرائيلو پــر غــزه حملــه وكــړه او  
ــسطينيان يــې ووژل، مخكنــۍ ادارې د عــراق د ذروي وســلې     فل
مخالفت هم كړى و، يـو مليـون كـسان يـې هـم ووژل، د يـو مليـون                    
عراقيـــانو او شـــپږ ســـوه زره فلـــسطينيانو تـــر وژنـــې  وروســـته د  

  امريكا پاليسي څه مانا؟
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دا هر څه په تېرې ادارې پورې اړه لري، خو زه نـه غـواړم               : ځواب
دارې باندې انتقاد وكړم، كله چې پـوځي عمليـات پيـل    پر تېرې ا 
مــوږ غــواړو .  نــو هلتــه د ملكــي تلفــاتو پېــښېدل ممكــن وي،شــي

عراقيــان پــه خپلــو  پــښو ودرېــږي او خپــل  مــشكل پــه خپلــه حــل   
  .كړي

ورځپاڼې له مخـې د     ) ټايمز(د  : د اردن هېواد د استازي پوښتنه     
اس سره بـه خبـرې       چې له حم   ،اسرائيلو د بهرنيو چارو وزير  ويلي      

 له قيـد او شـرط پرتـه وي  او             به كه  دا رښتيا وي، دا خبرې      . وكړي
  كه نه كوم حكمت به په كې وي؟

د مصر د شرم الشيخ په كنفرانس كې بـه محمـود عبـاس              : ځواب
ــړ كــوو    ــري، مــوږ  د هغــوى مالت ــور قــانوني واك  ول حمــاس . او ن

ــار       ــزم او وحــشت څخــه ك ــه تروري ــو ســازمان دى، چــې ل  داســې ي
اخلــي، مخكــې چــې د ســولې پــه اړه  د دوى او د اســرائيلو تــرمنځ 
كوم توافقات شوي وو، دوى هغه نه مراعتـوي، خـو د يـوې ملـي                  
پخالينې مالتړ كوو، موږ داسې يو فلسطين غـواړو چـې ازاد او             
مستقل وي، ګاونډيو هېوادونو  تـه خطـر نـه وي، اسـرائيلو سـره                

  .ى شيښه ګاونډيتوب ولري او ژوند ورسره وكړا
كه ايران سره د اوباما خبرې ناكامې       : د عراق د استازي پوښتنه    

   به كېږي؟شي نو څه
  .زه په دې باب اوس بشپړ ځواب نه شم دركوالى: ځواب

د امنيت شورا او د كانګرس په استازيتوب د دوو ويناوالو تـر             
خبــرو وروســته د بهرنيــو چــارو وزارت پــه اســتازۍ راغلــي كــس   
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رنيو چارو وزارت كـې د جنـوبي او مركـزي           دى په به  . خبرې وكړې 
هيلـه ده چـې   : ده د خپلو خبـرو پـه پيـل كـې وويـل           . اسيا مسول دى  

كــې مــو پروګــرام ښــه تېــر شــوى ) NDU( ملــي دفــاع پوهنتــون پــه
 زه پــه بهرنيــو چــارو وزارت كــې د جنــوبي اســيا چــارو لپــاره  ،وي

دويم مرستيال يم، په مركزي اسـيا كـې مـې تخـصص زيـات دى،                
ــ  ــۍ       خــو د جن ــرم، د بهرن ــات ل ــم معلوم ــه كــې ه ــه برخ وبي اســيا پ

  .پاليسۍ په برخه كې موږ غواړو، د نورو مالتړ ترالسه كړو
د سـريالنكا پـه بـاب      : د سريالنكا هېواد استازي پوښتنه وكـړه      

  د هندوستان د پاليسۍ په اړه ستاسو نظر څه دى؟
مــوږ چــې لــه هندوســتان ســره كــوم روابــط لــرو، هغــه د    : ځــواب

و سريالنكا په قيمـت نـه تمـامېږي، مـوږ غـواړو ټولـو               پاكستان ا 
ــرو  ــه روابـــط ولـ ــره ښـ ــريالنكا حكومـــت او ټاميـــل  . سـ ــوږ د سـ مـ

مـوږ هيلـه   .  چې جنګي حالت رامنځته نه كړي  ،پړانګان تشويقوو 
 چــې د ســريالنكا حكومــت داســې طريقــه وكــاروي، چــې       ،لــرو

  .ملكي تلفات رامنځته  نه شي
ستاسو يو مسول د يـوه  : ېيو بل  برخوال دوه پوښتنې مطرح كړ   

قوي مركزي حكومت په باب خبرې وكړې، خـو اوسـنى حكومـت             
 دى، كـرزى هـم قـوي شـخص نـه دى،              نه پر ټول افغانستان واكمن   

 چې كـوم حكومـت داسـې يـوه بېلګـه            ،پخوا داسې كوم مثال لرئ    
  وي؟

هندوستان ولې تراوسه پر دې نه دى بريالى شوى، چـې خپـل             _ 
  ط ولري؟هېڅ ګاونډي سره ښه رواب
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زه پـه دې    : لـومړى بـه دويمـې پوښـتنې تـه ځـواب وركـړم             : ځواب
 چې ووايم هندوستان چا سـره ښـه روابـط ولـري             ،موقف كې نه يم   

ــري    ــه ل ــرو زمــوږ او د هندوســتان    . او چــا ســره يــې ون ــه ل مــوږ هيل
 لــه خپــل ګاونــډي ســره  ىروابــط نــور هــم زيــات شــي، هــر ګاونــډ  

ابـط لـه نـورو سـره         چـې د هنـد رو      ،مشكل لري، خو موږ هيلـه لـرو       
  .ښه شي

د افغانــستان پــه بــاب : د لــومړۍ پوښــتنې پــه بــاب بايــد ووايــم 
 څخــه يــو ډول بهــرځكــه هغــه هېــواد لــه  . بايــد دقيــق بحــث وكــړو 

د اوبامـا   .  خـو پـه داخـل كـې يـې واقعيتونـه بـل ډول دي                ،ښكاري
.  نور هېوادونه هم په دې سوله كـې شـامل شـي            اداره ژمنه ده، چې   

هـره اداره د خپـل   . ان دا مشكل نه شي حلوالىامريكا په يوازې ځ 
ــاكي     ــه پيــل كــې خپــل مــسير ټ ــره اوونــۍ كــې مــوږ    . كــار پ ــه تې پ

 مــذاكرات مــسير ســتراتيژيك مــذاكرات درلــودل، طبعــاً دا ډول
  .ته بدلون وركوي

جنـرال بـارنو پـرون      ): ډابرسـنګ ګـورن   (د نيپال هېواد اسـتازى      
منان نـه دي،    چين او هندوستان زموږ رقيبان دي، خـو دښـ         : وويل

كه دوى خپلې ايډيالوژۍ ته بدلون وركړي، نو  بيا بـه هـم رقيبـان             
  وي؟ د نيپال په باب مو نظر څه دى؟

زه خپلـه هلتـه حاضـر نـه وم، چـې جنـرال بـارنو څـه ويلـي                    : ځواب
دي، نــو ځكــه قــضاوت هــم نــه شــم كــوالى، چــين، هندوســتان او   

 ې چــې د نفــوس او  مــساحت لــه مخــې يــې ارزوې، نــه شــ ،روســيه
 هېوادو سره يې پرتلـه كـړې، تاسـې نـه شـئ كـوالى                وړوكوالى له   
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ووايــئ دوى رقيبــان دي كــه دوســتان، لــه ګاونــډيانو ســره د چــين 
اړيكي ځينـې وخـت دوسـتانه وي، د امريكـا سيـستم داسـې دى                
چــې همېــشه رقيبانــه دى، يــانې د رقابــت خــصلت لــري، ان زمــوږ  

رقابـت والړ  خپل داخلي سيستم هم د پخواني تجارت غوندې پر      
ئ، ځينې كـسان  ينتاسو دلته د بېالبېلو برخو ترمنځ رقابت و     . دى

پر دې رقابت انتقاد هم كوي، خو موږ په دې كې يـو قـوت وينـو،                 
چين او امريكا اوس ښه روابط لري، خو ددې ترڅنګ رقيبان هـم      

 چې امريكا غواړي له نيپال سـره        ،د نيپال په باب بايد ووايم     . دي
خپلـو  د  ګه كړي، چې هغوى پرمختګ وكـړي او       يوه ښه رابطه ټين   

. امريكــا د نيپــال مالتــړ كــوي. خلكــو غوښــتنو تــه ځــواب ووايــي 
 چې نيپال او ګاونډيان يـې دا سـتونزې حـل كـړي،              ،زموږ هيله ده  
 چې دا موضـوع حـساسه ده، اندېـښنه ورتـه شـته،      ،موږ ته پته ده  

 چې دا مشكالت هغـوى پـه خپلـه حـل كـړي، د               ،خو موږ هيله لرو   
  .ريكا مداخلې ته په كې ځاى نه شتهام

د افغانستان له هئيت څخـه ښـاغلي صـبغت اهللا سـنجر پوښـتنه       
ــرې پــر   ،زه ستاســو دا نظــر تائيــدوم : وكــړه ــه افغانــستانه ل  چــې ل

برېښي، رابرټ ګيټس ويلي چـې مـوږ        نه  افغانستان قضاوت سم    
افغانــستان كــې ايــډيال حكومــت نــه شــو جــوړوالى، دا څــه مانــا   

  لري؟
ه د رابرت ګيټس د كلماتو پر جوړښت نه پـوهېږم، خـو             ز: ځواب

 چـــې افغانـــستان كـــې بايـــد داســـې يـــو ،زه  دومـــره  بايـــد ووايـــم
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پـوځي حـل الره،     .  چې د خلكو غوښتنې پـوره كـړي        ،حكومت وي 
  .نۍ حل الره نه دهييواز

د : د تركيــې هېــواد د هئيــت پــه اســتازۍ يــو تــن پوښــتنه وكــړه    
   نظر څه دى؟مركزي اسيا د هېوادونو په باب مو

دا زما د كار موضـوع نـه ده، نـو ځكـه پـه دې بـاب دقيـق                  : ځواب
 چـې دا هېوادونـه د       ،څه نه شم ويالى، خو دلته داسې فكر كېـږي         

لـــويې الرې پـــر ســـر پراتـــه هېوادونـــه دي، ددې هېوادونـــو تـــر       
 چـې دا هېوادونـه بايـد        ،ازادېدو وروسته دلته داسې فكر كېـږي      

  .يو ځل بيا له سره مطالعه شي
د ســــيمينار ددې برخــــې بــــل وينــــاوال، د ملــــي دفــــاع وزارت  
كــاركوونكى و، ده د دفــاع وزارت پــه بېالبېلــو ادارو كــې كــار      

 په دې وزارت كې د سيمه ييـزو مطالعـاتو د څېړنـو مـسول                ،كړى
ملــي امنيــت شــورا كــې د دفــاعي : ده پــه خپلــو خبــرو كــې وويــل. و

وســته پاليــسې چــارې پــرمخ وړم، تــر دويمــې نړيــوالې جګــړې ور
كانګرس جمهور رئيس ته وويل چې د امنيت شورا سيستم بايـد            

 نـو ځكـه  يـې دا اداره جـوړه             ،هغه وخت هماهنګي نه وه    . تغير شي 
 چې د ټولو وزارتونو كارونـه بايـد هماهنـګ           ،كړه، دنده يې دا ده    

  .او جمهور رئيس ته يې وړاندې كړي
پـر  د دفاعي پاليسۍ دفتر د دفاع وزارت ګزارشونه منظموي،          

افغانـستان تـه يـو      . دې برخې زه كار كوم، همدارنګه نـورې برخـې         
ــرو، چــې       ــرو، مــوږ شــپږ بېالبېلــې څــانګې ل ــر ځــانګړى دفتــر ل پ

پـه پـوځي برخـه      . ذروي، ستراتيژيكو او  نورو مسايلو كـار كـوي         
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كې جمهور رئيس ته بيانيې هم ليكو، د دفـاع وزارت پـر بـودجې               
يمو كې زموږ د عسكرو     هم كار كوو، په جنوبي كوريا او نورو س        

شتوالي او انتقال مسايل څېړو او همدارنګه له جمهـور رئـيس            د  
  .سره د عاجل تماس نيولو چارې هم ترسره كوو

د روسيې د پرمختګ، له مـصر سـره د رابطـې        : د مصر  استازي   
  .او ساړه جنګ په باب پوښتنه  وكړه

 ادارې ټــولې د وختــه دمخــه خبــرې دي، د اوبامــا  تــردا : ځــواب
 چـې نـوې اداره      ،موږ بايـد منتظـر پـاتې شـو        . ورځې تېرېږي ) 47(

  .څه پاليسي غوره كوي
ــا   ــته مـ ــر دې وروسـ ــړه  ) يـــون(تـ ــتنه وكـ ــوه پوښـ ــه يـ ــم ورڅخـ : هـ

ترهګــر، مخــدره . افغانــستان تــه درې شــيان اساســي خطرونــه دي
ددې دوو په باب ستاسو پاليـسي لـه پيلـه           . مواد او  جنګساالران   

ــر دې دمــه مشخــصه وه، خــ    ــا ت ــاب مــو   بي ــه ب و د جنګــساالرانو  پ
 نــور ئپاليــسي مشخــصه نــه وه، ددې پرځــاى چــې مهــار يــې كــړ   

 وركړل، ايا ددې نوې ادارې په راتـګ سـره          ورته  هم  مو امتيازات
 كـې كـوم تغيـر       ۍبه د جنګساالرانو پر وړاندې ستاسو په پاليـس        

  راشي او كه نه همغه زړه په زړه به وي؟
 د ې وكړو، زمـوږ پاليـسي  ر احتياط خبرراځئ چې په ډې : ځواب

تغيــر پــه حــال كــې ده، كېــدى شــي د نــوې مياشــتې پــه بهيــر كــې     
. تكميل شي، كېـدى شـي دا پاليـسي دې حالـت تـه تغيـر وركـړي                  

ــايف      ــد د خپلـــې اردو وظـ ــوږ بايـ ــي مـ ــور رئـــيس وايـ ــوى  جمهـ نـ
ــم چــې مــوږ بايــد احتيــاط وكــړو      د . مــشخص كــړو، زه هــم دا واي
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مسايل په پام كـې ونيـسي،       افغانستان په باب پاليسي بايد ټول       
پــه دې پاليــسۍ كــې بايــد ټــول اقتــصادي، سياســي او پــوځي        

  .مسايل په پام كې ونيول شي
 ټدفــاع وزيــر رابــر : د يــو عربــي هېــواد اســتازي پوښــتنه وكــړه  

 چـې تېـره مياشـت يـوې ورځپـاڼې خپـره             ،ګيټس په يوه مقاله كـې     
كــړې وه، پــه منځنــي ختــيځ كــې يــې د يــوه پــوځي ســاختمان د          

پـر منځنـي ختـيځ څـه تـاثيرات          بـه   دا خبـره    . و خبـره كـړې وه     جوړېد
  ولري؟
ټول خدمات چې له پورته تر كـښته دي دا خـدمات بايـد              : ځواب

لــه . م كــال څخــه پيــل شــوې ده   2002زمــوږ څېړنــه لــه   .  پــوره شــي 
تجهيزاتو، پرسونل او امكاناتو نيولې تـر اهـدافو پـورې دا ټـول              

  .مسايل په كې شامل دي
لــه عراقــه تــر وتلــو وروســته بــه هلتــه پــوځي     : د عــراق اســتازى 
  مرسته څنګه كېږي؟

م كال د بودجې پر مشخصاتو نه پوهېږم چـې          )2010(زه د   : ځواب
تراوسه تر كـار النـدې ده، جمهـور رئـيس وويـل چـې د اګـست تـر                    

وروسته به له عراقه د عسكرو وتل پيـل شـي، د تروريـزم پـر                ) 11(
 زه اوس د هغه وخت پـر        ضد جګړه به د عراق پر غاړه كېږي كه نه؟         

  .لګښتونو نه پوهېږم
زمــا ســوال د بحــري عمليــاتو پــه بــاب دى؟ د  : د عمــان اســتازى

 د بنــدولو احتمــال دى، څــوك ددې مــسلې تــر شــا  )يهرمــوزتنګ(
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 ټولــو تــه اندېــښنه    مــوږ دې مــسلې؟ دوى څــه غــواړي ؟والړ دي
  .راپيدا كړې ده
تـه راجـع    دا پوښتنه د سپينې ماڼۍ لـوړ رتبـه مـامورينو            : ځواب

كېږي، هغوى بايد دا مسئله د بحرونو د ساتنې له پلـوه وڅېـړي،     
 يـا لـه بحـري غلـو         ؟ايا د سوماليې له حكومت سره معامله وكـړي        

 اوس هـم زمـوږ د بحـري         ؟ او يـا هـم لـه بحـري ځواكونـو سـره             ؟سره
يـو پـالن    . ځواكونو يوه عمله هلتـه پـه دې عمليـاتو كـې شـامله ده              

ان غواړي، كله چې دا خلك نيـول        بايد جوړ شي، خو وخت او زم      
كېــږي، چېرتــه يــې يوســو؟ چېرتــه يــې محاكمــه كــړو؟ ځكــه چــې    

كـه مـوږ يـې      : ويلـي ) كينيـا . (نړيوالې اوبه يـوه اوږده سلـسله لـري        
 نـو مـوږ يـې بايـد محاكمـه كـړو، زه پـر ډېـرو جزئيـاتو نـه                      ،ونيسو

پوهېږم، خو ځينې عمليات محرمانه  دي، تشريح يـې اوس ماتـه             
  .ښكاريمناسبه نه 

ــه : د پاكــستان د اســتازي پوښــتنه   م كــال څخــه د امريكــا   2001ل
اردو پـه افغانــستان او عـراق كــې دخيلـه ده، دا چــې كاميــاب دي    
كه نه؟ دا بېله پوښتنه ده، خو ايا د امريكا ځوانان تراوسـه پـورې         

   دي؟ نهله دې جګړو څخه ستړي شوي
وږ پخــوا دا اندېــښنه وه، خــو اوس نــه شــته، اوس هــم مــ: ځــواب

 چې په خپلـه حاضـرېږي افغانـستان تـه الړ شـي،              ،ډېر ځوانان لرو  
ځكه چې دوى ته خپل هېواد ګـران دى، نـو  ځكـه يـې دفـاع لپـاره                    

 نـو  ، كه څوك هلتـه ځـي  ؛د امريكا حكومت اعالن كړى. هلته ځي 
امتيــازات يــې هــم زيــات دي، د امريكــا ځوانــان غــواړي نــورو       
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ــم و     ــه ه ــه الړ شــي، هغــه هېوادون ــو ت ــوريهېوادون ــار  ،ګ ــه ك  هلت
 خو څوك چې داوطلبـان دي د هغـوى          ،وكړي، مختلف داليل دي   

 چـې د سـږ كـال پـه          ،دا شمېر ان دومـره زيـات دى       . شمېر زيات دى  
ځكـه چـې څـوك      .  اوړي كې يـې د داوطلبـانو نومليكنـه بنـده كـړه            

ــه غــواړي   ــر خپــل    ،هلتــه تللــي، ن  چــې ژر بېرتــه راشــي، ان مــوږ ت
  . دمخه يوهمهالوېش

: بلــه پوښــتنه) طــارق چوهــدري( د همــدې اســتازي د پاكــستان 
پاكستان غواړي ځان له دې افراطينو خـالص كـړي، خـو امريكـا              

  ! الوتكې ورنه كړېF-16پاكستان ته 
په پوښتنه مو سم پوه نه شوم، هيله ده د ټلېفـون نـومرې              : ځواب

  .مو راولېږئ، ځواب به يې درولېږم
: ښــتنه وكــړه څخــه ســنجر صــيبپ بلــه پو لــه هئيــت افغانــستاند

ترهګـري سـرحد نـه    : اوباما په خپل انتخاباتي كمپاين كـې وويـل     
لــري، هــر چېرتــه چــې وي، هلتــه بــه ورپــسې ځــو، ايــا اوس بــه لــه    
افغانستانه لرې نورو سيمو ته هم د ترهګرۍ پـر ضـد الړ شـي كـه                 

  نه؟
ددې . زه دې پوښـتنې تـه فكـس ځـواب نـه شـم وركـوالى               : ځواب

 تروريـزم ضـد     ،وې سـتراتيژي جـوړوي    لپاره به دا نوې اداره يوه ن      
 چـې دا يـو      ،مبارزه كې به كوم تغير رانه شي، ټول پر دې بـاور دي            

خطر دى، يـوازې كـوم څـه چـې بدلېـدالى شـي، هغـه پـه دې برخـه                     
 ه هــر وخــت  بــدلېږي،  نــ ســتراتيژي. كــې د ســتراتيژۍ بــدلون دى 

  .يوازې په پوځي برخه، بلكې په نورو برخو كې هم د تغير وړ ده
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 پوښتنې سره په ملي امنيـت شـورا كـې پروګـرام پـاى تـه                 همدې
  .ورسېد او د هوټل پر لوري رهي شو
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   د سيمينار پنځمه ورځ
  )په واشنګټن كې د ځينو ځايونو ليدنه كتنه(

  
 د ،مـه د شـنبې ورځ لـه ټـاكلي مهـالوېش سـره ســم      28د فبـرورۍ  

تفــريح او چكــر ورځ وه، پــر دې ورځ مــو بايــد پــه واشــنګټن كــې     
كه څه هم په امريكا كـې       . م او تاريخي ځايونه كتلي واى     ځينې مه 

 اكثـره ودانـۍ پـه كـې نـوې جـوړې شـوې               ؛تاريخي ځايونه نه شته   
دي، ډېر تاريخي ارزښت نه لري، خو بيا هم د امريكـا د تـاريخ پـه           

 ال داده، چـې د       خـو  عجيبـه خبـره   . انډول هغوى ته ډېر ارزښت لـري      
ټ كـې د اطالعـاتو او    په چوكـا حكومتامريكا متحده اياالتو د   

 نه شته، رسنۍ ټولې ازادې او يا پـه           تشكيل اصالً  كلتور وزارت 
اصطالح شخصي دي، يوازې يو څو ليدنۍ او اورېـدنۍ رسـنۍ            
  .له بهرنيو چارو وزارت څخه الهام اخلي، نور نو هر څه ازاد دي

ــې ال       ــه الرښــوونه كــې ي ــدنې پ ــو ســيمو د لي د واشــنګټن د ځين
 چـې هـر ډول لبـاس كـې راتلـالى شـئ او               دمخه مـوږ تـه ويلـي وو،       

ــاران دوســتان هــم رابلــالى شــئ    ) 9(د ســهار . همدارنګــه خپــل ي
 نهـه بجـې او    ،، همداسې وشول  شئبجې بايد په هوټل كې راټول       

پروفيــسور كــول ډن . پنځــه لــس دقيقــې مــو لــه هوټلــه حركــت وكــړ
نومــــوړي .  زمــــوږ الرښــــود و)Col.Don Curfiss (كــــورفيس

 چـې پـه نيـسا سـنټر كـې كـار             ، كالـه كېـږي    درې: پروفيسور وويل 
. س وركوم، خو كله كله مېلمنـو تـه هـم چكـر وركـوم              دركوم، دلته   
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لومړى يې د واشنګټن ښار د جوړېدو په باب خبـرې وكـړې، چـې               
دا د : ده وويــل. څنګــه د دوو ايــالتونو تــرمنځ پــرې موافقــه وشــوه  

په پيل كـې مـوږ دوه       . اساسي قانون په واسطه رامنځته شوى دى      
اساسـي قــوانين درلــودل، چـې د هغــو پــه واسـطه امريكــا منځتــه    
راغله، يو قانون ناكام شو، نو بيا سياستوالو بـل اساسـي قـانون          

 نــو ځكــه ،جــوړ كــړ، چــې قــوي مركــزي حكومــت يــې رامنځتــه كــړ
ــالتونو       ــه دوو اي ــت پايتخــت شــو، ل واشــنګټن ددې مركــزي دول

لينــډ يمرڅخــه يــې يــوه يــوه برخــه واخيــسته يــانې لــه ويرجينــا او   
څخه، تر هغه  وروسته انجنيرانو ورته نقشې جوړې كـړې او ورو             

اوس لــومړى د يــوه پــارك خواتــه ځــو، . ورو دا ښــار رامنځتــه شــو
دې ته ملي پـارك وايـي، د اوبامـا د جمهـوري رياسـت د تحليـف                  

يادګـاري  (مراسم همدلتـه ترسـره شـول، د جـورج واشـنګټن ابـده               
ه جبـه زار كـې جـوړ شـو،     واشـنګټن ښـار پـ   .  هـم همدلتـه دى     )څلى

ځمكه كمه وه، چې تـاريخي ابـدې يـا څلـي پـه كـې جـوړ شـي، هـر                     
د اوبامــا د . تــاريخي څلــي د جوړېــدو پــر وخــت يــو جنجــال درلــود 

 نږدې يو نيم مليـون كـسان همـدې          لپارهتحليف تاريخي مراسمو    
د امريكــا د يــو بــل پخــواني ولسمــشر  . ملــي پــارك تــه راغلــي وو 

اوس .  ابـده هــم همدلتــه ده )Abraham Lincoln (ليــنكنابـراهم  
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پـه پيـل    .  اساسـي قـانون څـومره قـوي دى         ا چـې د   ،خلك پـوهېږي  
كې هـر ايالـت غوښـتل چـې يـوې           

خواته الړ شـي، خـو د ابـراهم         بلې  
نكن مفكوره دا وه، چې داسې      يل

يــو ميتــود بايــد جــوړ شــي، چــې   
ــي    ــوه اساســ ــه د يــ ــول ايالتونــ ټــ

  .قانون تر چتر الندې راشي
ك تــه كــښته كلــه چــې ملــي پــار 

شو، نو رښتيا هم ډېر لوى پـارك        
و، زموږ ژباړن وويل چې د اوباما د تحليف پـه مراسـمو كـې ډېـر                 
زيات خلك راغلي وو، سره  له دې چې پر هغه ورځ ډېر يخ هـم و،                 
خلــك پــه منظمــو ليكــو كــې والړ وو او دلتــه د پــښې د ايــښودلو  

لـي  ځاى نه و، د امريكا له ګوټ ګوټ څخه پـه مليونـو خلـك راغ            
وو، خو ټولو ته ال ددې امكان پيدا نه شو، چې تر دې پاركـه ځـان        

پـــه پـــارك كــې پـــر دې ورځ هـــم خــورا يخنـــي وه، پـــه   . راورســوي 
واشــنګټن كــې داســې تونــد او تېــز بــاد لګېــږي، چــې لكــه غــشي   
غوندې د سړي له سينې وځي، عيناً لكه په سـخت ژمـي كـې چـې                 

 وي او د  ســـيمه كـــې والړســـينما كابـــل ښـــار پـــه پـــامير د څـــوك 
  . خپله سينه نيولې وي يېچهلستون له لوري يخ باد او سيلۍ ته



 159

ډېره لويه ګونبزه يـې     . نكن څلي ته الړو   يتر ټولو دمخه د ابراهم ل     
 نادرخـان پـر مقبـره چـې كومـه            اعليحـضرت  پرې جوړه كړې وه، د    

ــه ده      ــه او مجلل ــره لوي ــه ډې ــوړه ده، دا وړه ده، خــو هغ ــونبزه ج د . ګ
نكن تـه   يـ سمه پر يوه لوړ ځاى جـوړه شـوې وه، ل          نكن مج يابراهم ل 

امريكايان زيـات احتـرام     
ــا د   ــري، ده د امريكـــــ لـــــ
يـــــــــــووالي مفكـــــــــــوره 
رامنځتــه كــړه، عمــالً يــې 

 بـشري دېته كار وكړ او د      
نكن پـه خپلـه يـوه وينـا كـې           يـ ل. تعصبونو پر ضد يې مبـارزه وكـړه       

 چـې دخلكـو لـه     ،داسـې يـو حكومـت بايـد رامنځتـه شـي           ((: وويل
 امريكــا پــه كورنيــو جګــړو كــې )).و د خلكــو لپــاره ويخــوا وي ا

امريكايان په كورنيـو جګـړو كـې        ) 620000(ډېر زيات رنځ وګاله،     
دې جنګ امريكا ته ډېر زيان ورسوه، خو يوه ګټه يـې  . ووژل شول 

نكن تـر مړينـې وروسـته       يـ د ل . ړهيـو لـه منځـه     يې  دا وه چې غالمي     
بيــا يــو وخــت د تــور پوســتو مــشر    

 Dr.Martin (نـګ ين لوتركيتمـار 
luther king(ــ د همــدې ل نكن د ي

ــه      ــد، پ ــر همــدې ځــاى ودرې ــا پ وين
: لكونو خلك ورته راټول شـوي وو  

  :هغه په خپله وينا كې وويل
ــه    (( ــر لـ ــل كركتـ ــد د خپـ ــوږ بايـ مـ
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مخې وارزول شو، نه د رنـګ، جـنس، مـذهب او نـورو لـه مخـې،                  
زمـوږ هېـواد خپلـه لـه ځـان سـره مجادلـه كـړې، دلتـه بايـد كركتـر            

  ..)).معيار وګڼل شي، نه نور ارزښتونه
درې څلــور دقيقــې مــو  وروســته  تــر ليــدود ابــراهم ليــنكن څلــي

 وپلــى مــزل وكــړ، هــوا خــورا ســړه وه، لــږ څــه وړانــدې هلتــه د هغــ   
امريكايانو لپـاره يادګـاري څلـى جـوړ شـوى و، چـې د ويتنـام پـه                 

د امريكا تر جوړېدو وروسته، د ويتنـام        . جګړه كې وژل شوي دي    
. ه د امريكايانو لپاره يوه ډېره ترخه خاطره او ترخـه تجربـه وه         جګړ

امريكايـانو  . زره امريكايان وژل شوي دي    ) 58(په دې جګړه كې     
بمباري كړې او تـر يـو مليـون زيـات ويتناميـان             ډېره  ام  نهم پر ويت  

يې وژلي دي، خو جګړه داسې يو تريخ سبق وي، چـې د مالمتـۍ            
 بار وي، كه څه هـم ويتناميـانو تـر         بار يې هر وخت د ناكام پر اوږو       

پـه پـاى كـې      خـو   امريكايانو په لسګونو ځله زيات زيان وزغمـه،         
كلــه چــې جګــړه  . بــرى د ويتنــام او مــاتې د امريكــا پــه برخــه شــول  

د  د جګـړې د قربانيـانو   ،پايته ورسېده، نو د امريكا پر حكومـت     
 په اړه ډېر فشار راغى، بېالبېلې طرحـې وړانـدې شـوې،             يادونې
 چې د ټولو لپـاره بايـد يـو ګـډ يادګـاري څلـى                ،ه طرحه همدا وه   يو

ددې څلــي د جوړولــو لپــاره بيــا هــم د نقــشو د جوړولــو  . جــوړ شــي
 لپـاره تـر    څلـي  چـې هـر چـا ددې      ،اعـالن وشـو   . له مطـرح شـوه    ئمس

ټولو ښه او معقولـه نقـشه جـوړه كـړه، نـو همغـه بـه عملـي كېـږي،                     
 عــصري او لــويې ېډېــرو لويــو كمپنيــو او ســترو انجنيرانــو ډېــر  

امريكــايي نقــشې جــوړې كــړې، خــو پــه پــاى كــې د يــوې ځــوانې    
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كلونـو لـوړ نـه      ) 22( چې تر ټولو يې عمر كم و، يـانې تـر             ،انجنيرې
 د هغې نقشه ومنل شوه، د هغې د نقشې طرحه داسې وه، چـې               ،و

دلــه، بيــا همداســې مــخ پــه بــره ختلــه او ې ټيټــې نقطــې پيللــه يــوې
  :كېدله يانې داسېبېرته ورو ورو مايله كښته 

              
  پاى                      منځ                        پيل

  

ددې علت دا و، چې كله جګړه پيل شوه، نو د تلفاتو شـمېر ډېـر                
زيات نه و، ورو ورو تلفات زياتېدل، دا ليكه چې پورته ختلـې د              

وخــت پــر تلفــاتو د زياتېــدو ښــكارندويي كــوي، د جګــړې د پــاى 

، د تلفــاتو شــمېر ه لــه ويتنــام څخـه پــه شــا كېدلــ هچـې امريكــا نــور 
 د تلفــــاتو د څــــومره والــــي راكمېــــده، نــــو پــــه دې ډول دا ليكــــه
 د يـوه لـوى حـوض پـه           لپـاره  څرګندونه كوي، ددې يادګاري څلـي     
لـه ښـي او كـيڼ الس دواړو         . شان ساحه پـه پـام كـې نيـول شـوې ده            

 يون ددې يادګاري څلي مخې ته
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 اړخ څخـه مـخ ښـي        خواوو څخه ورته الره شته، خو اصـالً لـه كـيڼ           
نومونـه  . پلو ته بايد سړى حركت وكړي، چې ټول نومونـه وګـوري        

د الفبــې پــه ترتيــب ليكــل شــوي او زمــاني محتــوا هــم پــه پــام كــې 
 ه له لومړني عسكره نيولې بيا تر وروستني عسكر        .نيول شوې ده  

. پـورې د ټولـو نومونـه او رتبـې پـرې ليـك دي او هـم د مـرګ كـال         
مرينــو ډبــرو ليــك شــوي، لكــه د تــورو   ټــول نومونــه پــر تــورو مر 

كاشـــي ډبـــرو پـــه شـــان ښـــوى ډبـــرې دي، چـــې ښيـــښې غونـــدې    
كلـه چـې سـړى دا صـحنه         . ښكاري، بادو باران پرې تاثير نـه كـوي        

لـويې غميـزې څرګندونـه كـوي، پـه          يوې   هلته سړي ته د      ،وګوري
تېره بيا د داسـې يـو ناكـامې جګـړې او غميـزې چـې كـوم مقـدس                    

ل هېـواد تـه پـه جګـړې پـسې تللـى يـې او              نه تعقيبوي،  ب     هم هدف
ما په ډېر ژور ليـد سـره يـو زيـات            . ماته دې هم په نصيب شوې وي      

شمېر نومونه تر سترګو تېر كړل، خو د ټولـو نومونـو لوسـتل ډېـر             
همدا وخـت هـم يـو شـمېر امريكايـان راتلـل او د               . ستونزمن كار و  

و څــتــازه ګالنــو ګېــډۍ ايــښودې،  د څلــي كــښتنۍ برخــې تــه يــې  
سونه مې ال داسې هم وليدل، چې تازه په ګالنـو پوښـل شـوي         عك

همدلتـه مـې    . وو او د څلي الندينۍ برخـې كـې ايـښودل شـوي وو             
يوه ښځه او يو سړى هم وليدل، چې په ژړا يې سترګې سـرې وې،               

 يـــې نـــه شـــوه  نـــو خپلـــه ژړا،كتـــلكلـــه چـــې يـــې تـــصويرونو تـــه  
 هـره ورځ  دلتـه :  مـوږ تـه وويـل   )فـوزيې (ټينګوالى، زموږ ژبـاړنې   

همــدا حــال وي، د جګــړې د كليــزې پــر مهــال خــو دلتــه د پــښې        
ايــښودلو ځــاى نــه وي او ټــول د خپلــو خپلوانــو د درنــاوي لپــاره    
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 لـسيزې    څـو   سره له دې چـې د ويتنـام او امريكـا تـر جګـړې               .راځي
 هــسې پــرونتېرېــږي، خــو ال د جګــړې خــاطرې او ټپونــه لكــه د      

مخ د څو عسكرو او     همدې يادګاري ډبرليك ته مخا    . ژوندي دي 
 مجـسمه والړه ده، چـې لـه ورايـه د سـړي              داسې هطبي پرسونل يو  

پام ځانتـه را اړوي، دا داسـې يـوه مجـسمه ده، چـې نظـامي طبـي                  
 د جګــړې پــر مهــال يــو ټپــي عــسكر د جګــړې لــه ليكــو   ،پرســونل

كلـه چـې    . لومړني طبي خدمتونه ترسـره كـوي      انتقالوي او هغه ته     
 ى پــه يــاد څلــوژل شــويو عــسكروتــر جګــړې وروســته د جګــړې د 

ــانو    ــړې ټپيـ ــو د جګـ ــده، نـ ــو ،جوړېـ ــونل  معيوبينـ ــي پرسـ  او طبـ
 څـه  مـوږ تـه نـور   اعتراض وكړ، چې زمـوږ يادونـه ولـې نـه كېـږي،        

 د ياد او حق تـازه سـاتلو پـه           وى چې حكومت دد   ،پاتي؟ همغه  وو   

 كلــه چــې د دوى لپــاره دا يادګــاري  .خــاطر دا مجــسمه جــوړه كــړه 
نيول شول، نو بيـا لـه جګـړې څخـه راسـتانه             مجسمې په پام كې و    
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، روغــو او ژونــديو ســرتېرو اعتــراض وكــړ، چــې زمــوږ        وشــوي 
ــوه   ــه شــــــــــــــــــــــــ ــو څــــــــــــــــــــــــ ــاني نــــــــــــــــــــــــ  ؟قربــــــــــــــــــــــــ

 دا  هـم هم بايد يو يادګاري څلـى جـوړ شـي، نـو هغـوى تـه              ته  وږ  مم
 د جګړې له دې غمجن يادګـاري     .ې په پام كې ونيول شوې     مجسم

. وخوځېـدو پـر لـوري     ) سـپينې مـاڼۍ   (څلي څخه د ژونـد د مـاڼۍ         
ســپينه مــاڼۍ چــې اوس د نــړۍ د ګڼــو هېوادونــو او سياســي ډلــو  

 د نــړۍ پــه رســنيو كــې ډېــره سياســي برخليــك ورپــورې تړلــى دى
ــر هغــې دمخــه مــو پــه ښــار كــې څــو نــورې ودانــۍ هــم       . يــادېږي ت

وليـــدلې، اكثـــرو ودانيـــو خـــړبخن رنـــګ درلـــود، لكـــه طبيعـــي  
هـره شـېبه د      چـې    ، رنګونـه  تېـز رنګونه، د هند و پاكستان په شان        

ســړي زړه وهــي، هلتــه نــه دي كارېــدلي، ډېــرې ودانــۍ يــې اصــالً  
كله چې سپينې ماڼۍ تـه ورسـېدو، نـو          . هېڅ رنګ ته اړتيا نه لري     

له موټره كښته شو، خورا يـخ و، يـخ شـمال هـم لګېـده، د سـپينې                   
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 وې، ونـې     په كې  ماڼۍ مخې ته يو لوى چمن و، چې ونې او كبلې          
 چمن يـې د يخنـۍ لـه املـه يـو قـسم       دنګې وې، خو پر شنه يې ښې   

 چې مـوږ    ،هغه صفت . ټوكر غوړوالى و، چې يخ يې خراب نه كړي        
په تېره بيـا د شـاعرانو       . د سپينې ماڼۍ اورېدلى و، هغه شان نه و        



 166

 مــاڼۍ تــه ځكــه ســپينه مــاڼۍ   ســپينې. او ناظمــانو پــه كــالم كــې  
تــه اور دې ودانــۍ وايــي، چــې د انګرېزانــو د واكمنــۍ پــر مهــال   

 څـو ځلـه      يـې  وى و، ټوله ودانۍ لـوګي تـوره كـړې وه، بيـا            اچول ش 
رنــګ كــړه او پــه ســپين رنــګ يــې رنــګ كــړه، لــه همغــه وختــه پــه    

پخوا به هر سـړى سـپينې مـاڼۍ تـه پـه             . سپينه ماڼۍ ونومول شوه   
 نېټـــې تـــر پېـــښې  11ازادانـــه ډول تلـــالى شـــو، خـــو د ســـپټمبر د  

ــه ازاد    ور ــ  وســته د هــر چــا تــګ اوس هلت ــه دى، مــوږ هــم باي د د ن
 واى، خو څرنګـه چـې اوس هلتـه د           يسپينې ماڼۍ داخل ته ورغل    

بهرنيو تګ يو پروسيجر غـواړي، پـه حقيقـت كـې يـو څـه سـتړى                  
كوونكى هم دى، نو ځكه زموږ مېلمه پاالنو الزمه ونه ګڼله، چـې             

لنډه دا چې سپينه ماڼۍ يو عادي مـاڼۍ ده، چـې پـه              . هلته الړ شو  
تـر دې لوكـسې، عـصري       واشنګټن كې نورې په سلګونو ودانـۍ        



 167

خو څرنګه چې سپينه ماڼۍ كـې د جمهـور رئـيس د      . او ښكلې دي  
  . نو له سياسي پلوه ډېره ارزښتمنه ګڼل كېږي،دىكار دفتر 

 خلــك د ســپينې مــاڼۍ او د كــانګرس د ځينــېافغانــستان كــې 
نـۍ رښـتيا هـم    اد كـانګرس ود . ودانۍ ترمنځ توپير نه شي كوالى  

د ســپينې مــاڼۍ مخــې تــه يــو  .  دهډېــره لويــه، لوكــسه او تــاريخي 
پــه يــوه .  چــې د اوســپنې يــوه كټــاره تــرې تــاوه ده ،شــين چمــن دى

 چې ظـاهراً پـه كـې څـوك      ،ګوټ كې د ساتونكو يوه خونه هم شته       
نه ښكاري، مخې چمن كې يې هم ډېـره ګڼـه نـه وي، همـدې مخـې                  

 اوس عام موټر نـه پرېـږدي او د سـپټمبر    ،ته پر غځېدلي سړك هم 
 څخـه پـر تېرېـدونكو        ځـاى  لـه دې   پېښې وروسته يې      نېټې تر  11د  
. يو متره ستنو په واسطه خنډونه جـوړ كـړي دي          د   د اوسپنې    الرو

ــږدې ســل متــرۍ كــې د        ــه ن ــه ورڅېرمــه پ همــدې ســپينې مــاڼۍ ت

جمهور رئيس كور هم دى، پخوا به بوش او مېرمن يې له سـپينې              
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غـه   اوس اوبامـا او د ه      ،تګ راتـګ كـاوه     ىماڼۍ تر خپله كوره پل    
د سپينې ماڼۍ مخې ته پـه نـسبتاً لـوى پـارك     . مېرمن ورته راځي 

ږدۍ هم والړه ده، چـې لـه شـاوخوا ودانيـو            ېكې يوه پالستيكي ك   
او طبيعت سره هـېڅ اړخ نـه لګـوي، كلـه چـې كېـږدۍ تـه ورنـږدې                    

 نو ګورم چې يو ببر سرى سړى پـه كـې ناسـت دى، د عكـس                   ،شوم
ــه   پــه مينــه او موســكا يــې   ،اجــازه مــې وغوښــته  اجــازه راكــړه، ل

 دلتـه اصـالً   : هغـې وويـل  ،ژباړنې فوزيې څخـه مـې پوښـتنه وكـړه     
كاله كېـږي، چـې هغـه مېـرمن دلتـه ناسـته             ) 37(يوه ښځه كېني،    

وي، د امريكا قانون دى، چې څوك چېرته كېني تر هغه چې هغـه              
 خوشې نه كړي، پوليس حق نه لري، چـې هغـه    خوښه ځاى په خپله  

وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــړي،    پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه زوره 

يوې دقيقې لپاره هـم دا ځـاى خوشـې كـړي، پـوليس حـق         خو كه د    
دا مېــرمن اصــالً د ذروي وســلو د  .  چــې هغــه ځــاى ونيــسي ،لــري
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جوړولـو مخالفــه ده، پــه همــدې ځــاى كــې د امريكــا د واكمنــو پــر  
 تـر څـو چـې       ،وړاندې دې خپله مبـارزه پيـل كـړې او ويلـي يـې دي              

ه امريكــايي چــارواكي د ذروي وســلو جــوړول بنــد نــه كــړي، دا بــ  
ــه دوام وركـــړي،  ــهخپـــل اعتـــصاب تـ ــالو راهيـــسې دا ) 37 ( لـ كـ

 نـه   اسـانتيا همدلته اوسېږي، څرنګه چـې دلتـه د ژونـد هـېڅ ډول              
ــه       ــدې يخـ ــه همـ ــه پـ ــم دا همدلتـ ــې هـ ــي كـ ــه ســـخت ژمـ ــته او پـ شـ

 كې اوسي، نو كلـه چـې خـوراك، معـذرت او       كېږدۍپالستيكي  
ى يا بل ضروري كار ته ځي، نو خپـل مېـړه او يـا زوى پـر خپـل ځـا                    

 چې پوليس دا ځاى ترې ونه نيسي، نو په دې ډول يـې دا               ،كېنوي
كالــه پــوره كــړل، د ســړي عقــل كــار  نــه كــوي، كلــه چــې   ) 37(دى 
 د سپينې ماڼۍ ليدو ته راځي، نو يو ځل ضرور دا ښځه هـم              څوك

ګــوري، عكــسونه ورســره اخلــي او ځينــې خلــك ورتــه پيــسې هــم 
ــوي ــړ    . ورك ــه غــوره ك ــه د عــادت بڼ ــار اوس دېت همــدې . ې دهدا ك

ايـښى  هـم   د بوش هغه عكـس    يې پالستيكي كېږدۍ ته ورڅېرمه   
 چې په لونګۍ كـې جـوړ شـوى و، مـا فكـر وكـړ، چـې د اسـتاد          ،و

رباني عكس دى، ځكه ما په انټرنيټ كې ليـدلى و، يـانې دا چـې                
استاد رباني او بوش يې سره مكـس كـړي او يـو عجيـب و غريـب                  

  .مې هم واخيستترې جوړ كړى دى، د هغه عكس يې تصوير 
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 جورج بوش د برهان الدين رباني په څېره كې

 چـې كابـل      وو،  زينتي بـوټي   هړابرخه كې و  د پارك په وروستۍ     
 لكه د تخـت بڼـه لـري، هلتـه ودرېـدم، بـې               ،كې هم ډېر ليدل كېږي    

شــمېره چنچڼــې پــه دې  
، يـو كـس     وې كـې    وبوټ

راغــى، دانــه يــې ورتــه  
واچولـــه، دومـــره ګڼـــې 
ــولې     ــا راټ ــه م مرغــۍ ل

 چې مـا پـه خپـل        ،شوې
عمر كې دومره مرغـۍ     

 قـرار د چنچڼـو مـنځ كـې          ،سان سره دومره نږدې نه وې ليـدلې       له ان 
 پــه ارام زړه يــې ،كېناســتم، هغــوى لــه ماڅخــه هــېڅ وېــره ونــه كــړه

خپله دانه وخوړه، هلته ماته پته ولګېده، چې دلته ولـې مرغـان،             
  پـه څاروي او نور حيوانات له انسانانو نه ډارېږي، ځكه چې دلته         

. عنصر ډېر پياوړى شـوى    ) محبت ( جوهر انسانيت د د  انسان كې   
مرغـان او څـاروي څـه    ) وګـړو (زموږ په هېواد كې خو له انسانانو      

انـسان كـې د   پـه  مانـا دا چـې هلتـه        . چې خپله انـسانان هـم ډارېـږي       
يو څو دقيقې نـور هـم پـه         . وده كړې ده  ) مينې( جوهر   يانسان اصل 

 د ښــار مركــزي دې ځايــه لــههمداســې چورتونــو كــې والړ وم، بيــا 
 الړو، دا د ښار يو ترانـسپورټي مركـز دى، چـې لـه دې             سټېشن ته 

ځايه د امريكا نـورو ځـايونو تـه اورګـاډي او مـوټر ځـي، دا خپلـه                   
دومـــره لـــوى سټېـــشن دى، لكـــه يـــو ښـــار ګـــوټى، د ژونـــد ټـــول   

 مغـازې او هوټلونـه پـه        هضرورتونه په كې شته، پـه لـسګونو ډولـ         
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ول  خــو د اوســني ژونــد ټــ ،م كــال جــوړ شــوى )1906(كــې دي، پــر 
 چـې همـدا پـرون يـې جـوړ           ،ضرورتونه پـه كـې دي، تـه فكـر كـوې           

  .بجو دلته وو، بيا د هوټل پر لوري وخوځېدو) 12(كړى دى، تر 
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 تـه ورسـېدو، نـو ښـه           كله چـې هوټـل      :له يو افغان سره كتنه    
يـوه سـترګه خـوب      .  ستړي وو، د خـوب څپـې رابانـدې راغلـې           ډېر

جې دي، پـر ځـان مـې    وه بدمې وكړ، كله چې پاڅېدم، نو د ورځې       
اوبه تېـرې كـړې، د انګـار صـيب د اتـاق پـر لـوري وخوځېـدم، لـه                     

 انګــار صــيب تــه  ،رســمي كــاره ډېــر ســتړي شــوي وو، زړه مــې و   
 چې راځه الړ شو، دلته دې هوټل ته ورڅېرمه يـو څـو لـوى         ،ووايم

سوپر ماركيټونه دي، هلته به لږ وګرځو او هم به څه وخورو، كلـه              
 د كابل د ټلېفون دايرولـو       : هغه راته وويل   ،ړمچې د هغه اتاق ته ال     

چل راوښيه، هغـه مـې ورتـه پـه كتابچـه كـې وليكـه، پـه تسلـسل                    
خ شـي، هلتـه     وو، چـې كابـل ر     و په كـار     ډايلول ومرون) 36 (دسره  

 لكـه   ،ټلېفون دومـره اسـانه نـه دى، چـې د هـر چـا پـه الس كـې وي                    
 ازاد پــه تېــره بيــا دا چــې ســړى لــه . دلتــه چــې كــوم عــام چلنــد لــري 

 نــو ،ډايلــوي، د هوټــل لــه ټلېفونــه يــې ټــه ګټــه پورتــه كــويېډېكر
انګار صيب كابل تـه زنـګ وواهـه،       . خورا اوږد نمبر كارول كېږي    

خو هلته لكه چې د شپې يوه بجه وه، چا ټلېفون پورتـه نـه كـړ، مـا            
 تــه، لــږ بــه مــو )پلــورنځي (ويــل ځــه چــې ځــو دلتــه عمــومي ســټور

ډوډۍ بـه هـم وخـورو، ده        .  شـو  پښې هـم وغـوړېږي، لـږ بـه بلـد هـم            
:  لږ صبر وكړه، دلته زموږ يـو خپلـوان هـم راځـي، مـا وويـل                 :وويل

ــه       ــه شــو او كــه نــږدې وي ورت زنــګ ورتــه ووهــه كــه لــرې وي الړ ب
اوس لــه كــوره راوتــى دى،  : معطــل بــه شــو، انګــار صــيب وويــل   

يــې همــدې خبــرو كــې وو، چــې لــه رسپــشنه ټلېفــون راغــى، ويــل  
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دي، كله چې وركښته شو، نو يـو محـسن          ستاسو مېلمانه راغلي    
، ل سـره والړ دى، سـتړي مـشي مـو وكـړ             هلـك  سړى له يـوه ځـوان     

انګارصيب زه ورته معرفي كـړم، انګارصـيب وويـل دى اغاجـان             
 زمــوږ دوســت او خپلــوان دى، هغــه راتــه وويــل چــې دا زمــا    ،دى

و، خــو پــه كنــدهار ) حــاجي نبــي(د اغاجــان اصــلي نــوم . وراره دى
 بل نوم يا لقب هم كـارول كېـږي، سـړي تـه چـې مـې                  كې معموالً يو  

وكتــل لــه اصــل و ذاتــه اصــل ښــكارېده، ډېــرو خبــرو تــه يــې پــرې   
يـو كـروال    . نښودو، راساً يې په مـوټر كـې ناسـتې تـه دعـوت كـړو               

 نـو خپـل وراره سـره يـې          ،ډوله موټر و، په موټر كې چې كېناسـتو        
 پــه انګرېــزي خبــرې شــروع كــړې، هغــه تــه يــې وويــل چــې افغــاني  

 دى مــې ، تــه مــو بوځــه، بيــا يــې مــوږ تــه مــخ راواړاوه ټرســتوران
وراره دى، همدلته را لوى شوى، پښتو يې هم زده ده، خـو خبـرې               
په انګرېـزي كـوي، پـښتو كـې كلـه كلـه بنـدېږي، زه ورسـره ځكـه                    
انګرېــزي وايــم، چــې خپلــه انګرېــزي پخــوم، مــوږ خــو چــې دلتــه     

 ژر او ښـه   خـورا نو خو دې ماشـوما  ،راغلو، انګرېزي مو نه وه زده     
. زده كړه، مـا او نـورو لـه همـدې ماشـومانو انګرېـزي زده كـړې ده                  

اوس هم چې كله كله موږ كومه كلمه خرابه تلفظ كـړو، ماشـومان              
هواصـافه  . راپورې خاندي، خو لګيـا يـو خپلـه جالـه پـورې باسـو              

 څه كم نيم ساعت مزل به مو كړى وي، چـې افغـان رسـتورانټ             ،وه
 ، ابــادۍ،و ســړكون چــې مــو د امريكــا،ه كــېتــه ورســېدو، پــه الر

 نـو رښـتيا هـم د ډېـر     ،ودانيو، طبيعي ښكال او ځنګلونو تـه كتـل    
مړښت او پانګوالۍ څرګندونه يـې كولـه، دې هوټـل تـه څېرمـه د                
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يــو شــمېر افغانــانو كورونــه هــم دي، د عبــدالباري جهــاني صــيب  
ــه همــدې ســيمه كــې دى     ــو   . كــور هــم پ ــه وختــو، هوټلوال ــل ت هوټ

ــان و زمــوږ هــر كلــى وكــړ، پــر يــو مېــز كېناســتو، مينــو يــې      افغان
راوړه، شــاوخوا دېوالونــو تــه  مــې پــام شــو، د افغانــستان ځينــې  

ــدلې وې   ــرې لګېـ ــرې پـ ــيس    ،منظـ ــور رئـ ــوال د جمهـ ــوه دېـ ــر يـ  پـ
  يـوه وړه غـالۍ كـې جـوړ شـوى          هحامدكرزي عكس  لګېدلى و، پ     

، شــــاوخوا مــــې ډېــــر وكتــــل،  د احمدشــــاه مــــسعود او نــــورو و
نو عكسونه نه وو، پوښتنه مې ونه كړه، خو پر دې پـوه          قوماندانا
 كوم ځاى كې چې زور او فشار نه وي، د احمدشـاه مـسعود     ؛شوم

 قومنـدانانو عكـسونه څـوك پـه خپلـه خوښـه نـه بنـدوي،              واو نور 
پـه  . يى ورته منـسوب د    و چې د  ،پرته له هغې سيمې او ډلې ټپلې      

 ځـايو كـې چـې       كابل او د هېواد په نورو سيمو كې، قطعاً په هغو          
 دا ډول قومنـــدانانو لـــوى او  دهلتـــه دولتـــي عـــسكر والړ نـــه وي

وړوكــي عكــس نــه شــته، علــت يــې دادى، چــې خلــك پــه طبيعــي 
نــو دا ډول عكــسونه . نــه شــي زغمــالى دوى ډول او خپلــه خوښــه 

  . چې عسكر پرې پيره كوي، هغو ځايونو كې ديهمعموالً پ
وريجــې، څــو شــېبو كــې ډوډۍ تيــاره شــوه، افغــاني كبــاب،       

ــر       ــه ډې ــو پ ســالت، مــستې او وچــه ډوډۍ راوړل شــول، ډوډۍ م
خونــد وخــوړه، د ډوډۍ خــوراك پــه بهيــر كــې څــو ځلــه هوټلــوال    

زمـوږ مېلمـه   . وو څـه كـم دي؟ هـر څـه زيـات            ؛ ست يې وكړ   ،راغلل
بيا يـې وويـل چېرتـه مـو         . پال پيسې وركړې او له هوټله رابهر شو       

 كليــوالي ژونــد  بــوځم؟ مــوږ ويــل تــر ښــاره بهــر چــې ددې خلكــو    
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دوى د تفـريح لپـاره ځـانګړي ځايونـه لـري، خـو              : ده وويل . وګورو
اوس ژمى دى او بل د تفريح لپاره نور ښارونه شته، چې هغـه خـو                
طبعاً په سوونو كيلو متـره لـرې دي، دلتـه پـه ويرجينـا كـې ژونـد                   
ټول همداسې دى، ځنګـل دى او پـه مـنځ كـې يـې كورونـه او واړه              

واړه ښـارګوټي هـم ډېـر لـوى او مـنظم دي،             ښارګوټي، خو د دوى     
داسې به وكړو چې د دوى يو زوړ پخـوانى بـازار دى، د سـيند تـر                  

 اوړي په لكونو خلك راځـي، هغـه ځـاى بـه             پرغاړې، دې ځاى ته     
 . بيـا بـه چېـرې لـرې الړ شـو           ،وګورو، كه  بله ورځ مو وخـت درلـود         

 د مه ګېنټه مـزل بـه مـو كـړى وي، چـې         ين. موږ وويل بېخي سمه ده    
 ،دا سيمه كه څه هم پخوا جوړه شـوې وه         . سيند غاړې ته ورسېدو   

 چـې څـوك الړ شـي، پـه اسـانۍ يـې نـه                ،خو نوى مسافر يا بهرنـى     
شي پېژندالى، ځكه تعميرونه يـې هـم ښـه لـوكس دي او سـړكونه              

 څـوك متوجـه شـي،        كـه  يې هم ښه پراخه، خو يوازې خښتو ته يې        
تو  رنګونـه يـې د       د خـښ  . نو پوهېږي، چې دا ودانـۍ پخـوانۍ دي        

ي او ځينو ځايونو كې لـږ  دكودړي د رنګ په شان سوربخن شوي        
دلتــه يـو لــوى سـيند بهېــږي، غالبـاً همغــه    . يد  هـم شـان دوړېــدلي 

 نږدې څـه كـم زر متـرو         دى،سيند چې له واشنګټن څخه تېر شوى        
 نـو مـسير     ،په پراخوالي ارام بهېږي، چې ډېـر ورتـه نـږدې نـه شـې              

ه سوونو كـښتۍ پـه كـې كـښته پورتـه            پ. يې نه شې تشخيصوالى   
د سيند پر غاړه په لـسګونو       . كېږي، د امو درياب څو برابره به وو       

 چې د تفريح پـر وخـت د سـيالنيانو           ،ډول ډول هوټلونه جوړ شوي    
ــوالى شــي    ــه وګرځېــدو، خــو     . غوښــتنې پــوره ك څــو دقيقــې دلت
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څرنګه چې هوا ډېره سړه وه او د سيند يخـې څپـې او تونـد شـمال                  
 سړوله، نو ځكه چكر هم د زيـات وخـت لپـاره د سـړي                 هم ههوا نور 

موټر كې كېناستو او د هوټل پـر لـوري رهـي      صبر راكماوه، بېرته    
يـوه  ) حاجي نبـي  (شو، په الره كې ماته پته ولګېده، چې اغا جان           

 دى، نـو يـو څـو شـېبې د سياسـي           الكوزي ته منسوب   ټبر   پښتانه  
سياسـي بحـث ورسـره      بحث زمينه برابره شوه، ما نه غوښتل چـې          

وكړم، هغه هم زه ډېر نه پېژندلم، چې پر سياسي مـسايلو مـې سـر     
 خو د هغه په خبرو كې هم تر زياته حده سياسـي          ؟خالص دى كه نه   

 و،هغه د جمهور رئيس حامدكرزي ټينګ منتقـد         . منطق پروت و  
 كــرزي داســې كــسان راټــول كــړي چــې اصــل و نــسب يــې :ويــل يــې

اران او جنګـساالران هـره ګـروه پـه دې            داړه مـ   ،معلوم نه دى، غله   
حكومت كې شته، هر څـوك چـې هـر څـه كـوي، دى ورتـه هـېڅ نـه                     
وايي، سياست په دې خبرو نه كېږي، سياست كـې بايـد تـه خپـل                 
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 چـې كـه زه كـه فهـيم،         ،فكـر كـوي   ) كـرزى (وښيې، دى   )) شنګ((
دوستم، محقق او نورو ته څه ووايم، نو اسمان بـه راپرېـوزي، نـه               

ه كېـږي، د دنيـا غـټ غـټ خلـك تـرور شـول، هـېڅ ونـه              بابا هېڅ نـ   
شــول، ذوالفقــار علــي بوټــو اعــدام شــو، هــېڅ ونــه شــول، بينظيــر  

 د ، مــور يــې ،بوټــو ووژل شــوه، هــېڅ ونــه شــول، راجيوګانــدي     
امريكا جمهور رئيس او داسې نور په لسګونو مهـم كـسان ووژل        
شــول، هــېڅ ونــه شــول، دا د چــا زامــن دي، چــې دوى لــه سياســي   

 داسې ډېرې   ...لرې شي او پر افغانستان به ټكه راپرېوزي       صحنې  
بيـا سـيمه ييـزې    يـې  نورې نيوكې يې هم وكړې، خو ځينې نيوكې  

او قبيله يي هم وې، چې ماتـه ډېـرې پـر ځـاى ونـه برېـښېدې، خـو                    
اكثر ه نيوكې يې د منطق لـه مـالګې ډكـې وې، همـدې خبـرو كـې                    

 چـې بېرتـه   ،ه وېوه، د شـپې اتـه بجـې بـ       ا ته هـم دوام وركـ      همو مزل 
 دوســتانو مــو مننــه وكــړه او خــداى دېلــه . هوټــل تــه راســتانه شــو
  .پاماني مو ترې واخيسته
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  د سيمينار شپږمه ورځ
  

  
 هــم رخــصتي   دا ورځ ورځ وه،يكــشنبېد مــارچ لــومړۍ نېټــه د 

وه، نــو ځكــه هــر چــا كــوالى شــول خپــل شخــصي پروګــرام پــرمخ    
ابچـه نـه وه، چـې پـه          كت  هغه ما سره دا مهال د خپل يادښت      . بوځي

امريكا كې د مېشتو افغان دوستانو ټلېفون نمبـرې پـه كـې وې،              
 چــې پــه دې مــصروفه ټولنــه كــې ،لــه بلــې خــوا مــې غوښــتل هــم نــه

  د چلوونكي قـدرمن خالـد      پاڼې د بېنوا وېب   څوك په تكليف كړم،   
ــ ايمهــادي ــه مــې ال وار دمخــه    ې  ايمېــلل ادرس راســره و، هغــه ت
 چې زه له نيوياركـه چېـرې لـرې بـل            ، وو  و، هغه راته ليكلي    لېږلى

ښار ته په سفر يم، هر كله چې وزګار شم، نو ستا ليـدو تـه درځـم،                  
ــر هــم      ــد سيدســليمان اشــنا د ټلېفــون نمب ــال او  ويان د تكــړه خبري
راسره و، هغـه تـه مـې ټلېفـون وكـړ، خـو ټلېفـون يـې مـصروف و،                     

سـره و او    پيغام مې ورته پرېښود، نور نو نه د چا د ټلېفون نمبر را            
څرنګـه چـې مـو دمخـه كـوم      . نه مې غوښتل څوك پـه تكليـف كـړم      

پروګرام نه و جوړ كړى، نو ځكه چېرته لرې د تګ  جوګـه نـه شـو،                  
 انګـار صـيب او سـنجر صـيب          ،)يـون (سهار تـر چـاى وروسـته زه         

ړى يوې لويې مغـازې او بيـا تـر هغـه            لومدرېواړه سره ملګري شو     
تـه الړو، دا نـو   ) ګون سـټور پنټا( ډېرې نږدې مغازې     وروسته بلې 

يو ډېره ستره مغازه وه، چې هـر ډول شـيان پـه كـې ميالوېـدل، لـه                   
څــښاك، خــوراك او پوښــاك شــيانو نيــولې، بيــا ټيــپ، راډيــو،    
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كسټ، كمرې او كمپيوټره پورې هر څه دې ترالسه كـوالى شـول،     
و، دې ودا يــوه عامــه مغــازه وه، چــې نرخونــه يــې هــم ډېــر لــوړ نــه    

موږ يو ځل دمخه هـم راغلـي وو، ځكـه نـو دا ځـل                لويې مغازې ته    
 واوره هــم ډېــره ورېــدلې وه، پــه  ،يخنــي هــم زياتــه وه . ووښــه بلــد 

واشنګټن كې واوره ډېره نه كېږي، خـو يخنـي پـه كـې زياتـه وي،                 
پـــه مغـــازه كـــې . مـــوږ تللـــي وو، واوره هـــم وشـــوهســـږ كـــال چـــې 

 وګرځېدلو، شيان مـو پـه نـښه كـړل، مـا او سـنجر صـيب څـه وانـه                    

 خو انګار صيب ځانته په كې يـوه جـوړه دريـشي خوښـه               ،خيستل
كړه، هغه يې واخيسته، قيمـت يـې د افغانـستان تـر نرخونـو لـوړ                 
و، خــو بيــا هــم دومــره لــوړ نــه و، يــو ســلو څــو ډالــره يــې يــوه جــوړه 
دريشي واخيستله، بېرته د هوټل پـر لـوري راغلـو، هلتـه هـم ډېـر           

چــې اتــاق تــه پورتــه پلــي ګرځېــدلي وو، ښــه ســتړي شــوي وو، زه 
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شوم، نو خوب راباندې بريد وكـړ، تـر يـو سـاعت خـوب وروسـته                 
ــه وې، دا وخــت د انګــار صــيب      پاڅېــدم، ماسپــښين دوه بجــې ب

.  يـو ملګـرى راغلـى دى       ،زنګ راغى، ويـل يـې النـدې كـښته شـه           
ــو د پخــې ســټې څــښتن يــې       ــدې تيــار والړ و، ي انګــار صــيب الن

ې ورته معرفي كـړم،     رامعرفي كړ، ويل يې منشي صيب دى، زه ي        
 يـون صـيب ښـه       : يـې  ويـل ،  هغه ټينګ سـتړي مـشي راسـره وكـړل           

پېژنم، مركې يـې اورم او ليكنـې يـې لـولم ښـې پـه زعـرده ليكنـې                    
منشي صيب نو د انګار صيب سيمه وال هـم دى او د هغـه د           . كوي

 يــې پــه پخــوانۍ ګونــدي الرې ملګــرى هــم، ډېــرې ســختې ورځــې
 چې څوك پس لـه مـودو   ، نونګډه تېرې كړي دي، داسې انډيواال     

ــور څــه    يپــه داســې يــو ځــاى كــې پيــدا كــړ    ــه خدايــه ن ، هغــه نــو ل
منـشي صـيب    د  سـره مـوټر كـې كېناسـتو،         صـيب   غواړي، منشي   

 چــې  د ،اصــلي نــوم عبــدالقيوم دى، خــو منــشي ورتــه ځكــه وايــي
 د كومې ګوندي حـوزې د منـشي          يې خلكيانو د واكمنۍ پر مهال    

ــده ســرته رســولې ده،    پــه افغانــستان كــې دولتــي او   پــه توګــه دن
كــسبي پــوړۍ وروســته وروســته د هغــه شــخص لــه نــوم ســره تــړل   

 لـومړى بـه الړ شـو، يـو افغـاني هوټـل              :ويـل ومنشي صـيب    . كېږي
 همداسـې پـه   . بيا به نو وګورو چې څـه كـوو        ،كې به ډوډۍ وخورو   

 دمخـه مـو لـه       ورځ يـوه ګپ ګپ كې همغه ځـاى تـه ورسـېدو، چـې             
سـره ډوډۍ خـوړلې وه، منـشي        )  نبـي  حاجي صيب (هغه بل افغان    

صيب څخه ځاى لږ شان غلط غوندې شو، خو چې ما ورتـه وويـل        
ده وويـل   !  نو پيـدا بـه يـې كـړې         كه چپ الس وګرځې، پاركنګ ته     
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 پـرون  دى، مـا ويـل     ټوران چې دلته افغاني رسـټ     ، پوه شوې  ته څه 
ورځ موږ دلتـه راغلـي وو، د انګـار صـيب چـې پـر هوټـل سـترګې               

يې وويل واهللا بېشكه چې دومره ژر بلـد شـوې او            ولګېدې، ماته   
  .څومره ژر دې پيدا كړ

هوټل ته پورته شو، په خونـد مـو بيـا افغـاني ډوډۍ وخـوړه، دا        
ــان      ــا افغان ــانو ن ــر افغان ــل كــې ت ــه هوټ ــا عــرب   ،ځــل پ ــره بي ــه تې  پ

مسلمانان زيات معلومېدل، چاى مو هـم هلتـه وڅـښه، لـه هوټلـه               
م به زموږ كور ته ځـو، بيـا بـه            ماښا :رابهر شو، منشي صيب وويل    

 نـږدى   :ويـل و هغـه    ؟موږ ويل لرې دى كه نږدې     . مو بېرته راورسوم  
 چــې هلتــه بــه ډوډۍ نــه ، پــه يــو شــرط درســره ځــو:ويــلو مــوږ .دى

 او د افغانــستان )نــږدې(تيــاروې، هغــه ويــل ســمه ده، د امريكــا  
 سره توپير لري، منـشي صـيب هـم مـوټر چـالوه او هـم يـې            )نږدې(

امريكا د خلكو د ژوندانه كيـسې كـولې، بـس نـو هغـه د               موږ ته د    
 لكـه   ، دا ځاى له واشنګټنه دومـره لـرې و         .پخوانيو كيسو په شان   

د . كابل نه چې جالل اباد ته ځې، نږدې يو نيم سل كيلـو متـره لـرې    
لـــويې الرې ترڅنـــګ د اور ګـــاډي پټلـــۍ هـــم غځېـــدلې وه، خـــو   

ې ده، منـشي   لكه په جاپان او جرمني كې چ      ،هغسې عصري نه وه   
 هغــه ؟نــړۍ بــل ســر تــه راوســتود  دا خــو دې :صــيب تــه مــې وويــل

خـو د هغـه ځـاى سـړكونه     .  وارخطاكېږئ مه بېرته مو رسـوم   :وويل
 كـړې نـه سـپېره كېـږي، كــه د      كـولې پـه كـې   مـړۍ  چـې  ،داسـې دي 

چاى ډك ګيالس په مـوټر كـې كېـږدې، نـو د چـا خبـره رپ بـه ونـه                      
تـه هـم ټلېفـون      ) بري(ى  منشي صيب په دې ترڅ كې خپل زو       . وهي

وكـړ، چـې انګـار كاكـا دې او يـون صـيب راسـره دي، بايـد تـه هــم          
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پـه  . ځان راورسوې او دې ضـمن كـې يـې د ډوډۍ شـفر هـم تېـر كـړ                   
الره كــې مــې منــشي صــيب تــه وويــل، چــې دومــره اوږده الره كــې  

 دا ځنګـل ټـول لـه        :ولې ښارونه او ښـارګوټي نـه شـته، هغـه وويـل            
 چــې ښــارونه او ،د دوى قــانون دى. دى كښــارونو او ښــارګوټو ډ

ــره لـــه لـــويې الرې لـــرې وي،     دا فرعـــيښـــارګوټي بايـــد ســـل متـ
 دا همدې ښـارونو تـه   يل شوبې چې له دې عمومي الرې    ،ونهسړك

د  چــې هېڅــوك د ښــارونو، ،بــل د دوى قــانون دى. ي ديګرځېــدل
 د  ى، په دې ډول   ټونو مخه عمومي سړك ته نه شي را اړوال        ماركې

ــوڼې او  ــې ګ ــاتو ګڼ ــږي   زي ــوى كې ــشي .  ترافيكــي پېــښو مخني من
 عجايبو كـې حـسابېږي،      په د امريكا سړكونه د نړۍ       :صيب وويل 

 همدې لويه الره يوه شـپه او يـوه ورځ مـزل وكـړه،     ر ته پ  :هغه وويل 
 كوم مشكل سره مخامخ نه شې، لنډه دا چې تر نـږدې              هېڅ ته به له  

دو، د  يو نيم ساعت مزله وروسـته د منـشي صـيب كـور تـه ورسـې                
هغه كور د نورو په شـان د ځنګلـه پـه يـوه څنـډه كـې و، سـم السـي                       
چاى راوړل شو، چاى مو ال څښلى نه و، چې د منشي صـيب زوى               

هم راورسېد، تر روغبړ وروسته يې له انګارصيب څخـه د        ) برى( 
كــور د ټولــو غــړو پوښــتنه وكــړه، دى او د دده بــل ورور  لــه خپــل    

كې سره نږدې دي، يو كيلو متـر   خو په سيمه   ،پالره جال اوسېږي  
واټن هم نه لري، د ښې پوهې او ذكاوت څـښتن معلومېـده، لنـډه        
ــول        ــې ټ ــاني خــصوصيات ي ــدهارۍ لهجــه او افغ ــه كن ــره، خپل ږي

، چـې دا ډول     داسې نـه دي    افغانان   ټولساتلي وو، په امريكا كې      
مثبت خصوصيت دې ولري، تـر چـاى وروسـته مكلفـه ډوډۍ هـم               

 دا دې ګـوره د ژمنـې       :وويـل  منشي صـيب تـه    راوړل شوه، خو موږ     
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 چې تاسـې    ، زه به ډېر خوشاله شم     :يلوخالف كار كړى دى، هغه و     
ــره زياتـــه ډوډۍ وخـــورئ   د  مـــو ډوډۍ مـــو وخـــوړه او بيـــا ...ماسـ

ويـل  ومنشي صيب ته مو     .  هم وڅښه  افغانانو د دود له مخې چاى     
 مـوږ   بـرى او   ،چې اوس به نو د تګ بندوبست كوو، منشي صيب         

چلـوه، خـو تـر منـشي     ) بـري (كې كېناسـتو، دا ځـل نـو مـوټر         موټر  
صيب څخه يـې چټـك چلـوه، هغـه بـه ورتـه د ارام چلولـو ټينګـار                    

 به ورته ويل چې خاطر جمـع اوسـئ، دا ځـل يـې نـو                 بريكاوه، خو   
ساعت او څـو دقيقـو كـې      يو  ژر بېرته خپل ځاى ته راوستو، يانې        

تـه داخـل    چـې هوټـل   ،يې راورسولو، د شـپې دولـس بجـې بـه وې           
ــه دوى څخــه مــو خــداى پامــاني واخيــسته     خــو د خــداى  ،شــو، ل

 مېلمـستيا پـاتې ده،      )بـري (پامانۍ پر مهال يې راته وويل چې د         
م، دريـشي مـې بدلـه     وكله چې اتاق ته پورتـه شـ       . بيا درپسې راځو  

  . ناستې وېې تيارې منتظر راتهپرښتې نو د خوب ،كړه
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  د سيمينار اوومه ورځ
  

  سهار چـې كلـه لـه خوبـه           ه د دوشنبې ورځ وه،    د مارچ دويمه نېټ   
 وكتـل، شـاوخوا ټولـه سـپينه         چـې   مې  څخه پاڅېدم، نو له كړكۍ   

ــړبخن       ــر ژې ــه ډې ــا ګروپون ــه ســپينه واوره كــې د رڼ ــده وه، پ پاغون
لته واوره ال اوس هـم ورېدلـه، كلـه چـې چـاى          پلته  پمعلومېدل او   

ى  نننـ :ته كـښته شـولو، نـو النـدې پـه رسپـشن كـې يـې ليكلـي وو             
پروګرام كنسل دى او د واورې د ورېـدو لـه املـه نـن ټـول نورمـال                   

د همدې ورځـې پـر ماښـام د جنـرال بـارنو             .  دي معطلپروګرامونه  
ــسل شــوه      ــم كن ــدونكې مېلمــستيا ه ــوا كې ــه خ انګارصــيب او . ل

 چــې درې ،كاشــكې لــه ســره پــوه واى: ســنجر صــيب تــه مــې وويــل
. وتلـي واى  به  ورځې رخصتي راځي، يو بل لرې واليت او چكر ته           

د نيويــارك مــې ډېــر صــفت اورېــدلى، كاشــكې هلتــه تللــي واى،  
هلته مې ښه ډېر ملګري دي، اورګاډي كې تللـو او بېرتـه راتللـو،      
كله چې مې د نيويـارك د واټـن پوښـتنه وكـړه، نـو ګړنـدى ګـاډى                   
ورته په اتو ساعتونو كې وررسېږي، بيا مې نو بېخـي زړه بېغمـه           

انګــار . زې پــه الره كــې تېرېدلــهشــو، ځكــه چــې رخــصتي خــو يــوا
 راځئ نن دا څـو پلـورنځي مـو          :صيب او سنجر صيب ته مې وويل      

چې ليدلي، په هغو كې وګرځو، كـه څـه مـو خـوښ شـول وابـه يـې                    
ځانونـه مـو ښـه وپوښـل، لـه هوټلـه            !  چكر خو به ووهو     نه خلو، كه 

ــه الره كــې ښــه     ــي ترخــهرابهــر شــو، پ ــولې الرې واورو و يخن ه، ټ
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ى هــم ښــه ډېــر و، مــوټرو پــه ډېــر احتيــاط حركــت  ، يخــوېنيــولې 
ې واوره وشـي، نـو ښـوونځي        په واشنګټن كې چې كله داس     . كاوه

 حتـى ځينـې ادارې هـم رخـصتوي، دلتـه سـختې              ، رخـصتوي  خو  
 چـې   وو،ترافيكي پېښې پېښېږي، دوى مخكې هم موږ ته ويلي    

  :دلته پر درېو شيانو باور په كار نه دى
 ترافيكــي او هــوا پېــښو ســره خــو امنيــت، ترافيــك او هــوا، لــه

مــوږ رښــتيا هــم مخــامخ شــو، خــو امنيتــي هغــه مــو ال د خــداى پــه 
 ورو ورو پلــي الړو، دلتــه څــو لــوى  فــضل تراوســه نــه ده ليــدلې، 

ماركيټونه وو، چې د دنيا هر څـه پـه كـې ميالوېـدل، هلتـه الړو،                  
 درې څلـور     وې، هـر يـوه      مغـازې   لـويې  ښه ډېـر وګرځېـدلو، لـويې      

پــه لــسګونو لــويې او وړې مغــازې يــې  كــې پــوړه هــر ، پــهمنزلــه و
د . وو هغـه پـه كـې پيـدا كېـدل      چې وې، د ژوند څه اړتيا وړ شيان  
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يوې مغازې نرخ له بلې سره توپير درلود، هغـه څـوك چـې بهـر تـه                  
 ټــولې مغــازې ورتــه جــالبې نــه   ډولتللــي وي او ډېــر تللــي وي، دا

يان ورتـه   وي، خو څوك چـې لـومړى ځـل تللـى وي، نـو دا ډول شـ                 
و الرو يــزونــو او پلېد لــويې مغــازو پــه دهل. ډېــر پــه زړه پــورې وي
ښتانو جوړولـو او ان سـينګار       ې و  ترڅنګ د  كې د ډول ډول شيانو    
دلتــه مــو ډېــر هلكــان او ســړيان وليــدل، . ووخونــو وســايل ايــښي 

 مـو   ښتان جوړول او همدارنګـه ډېـرې نجـونې        ېچې نجونو ورته و   
ن جوړول او سينګارولې يـې، د       ښتاې چې هلكانو ورته و    ،وليدې
 مـا دا    ،زونو كـې  ې سر او يا هم د لويو مغازو په اوږدو دهل          رالرې پ 

،  كــېشــيان مخكــې نــه وو ليــدلي، همدلتــه پــه بېالبېلــو ځــايونو 
 وړو غرفــو ځــوانې نجــونې او ځينــو ځــايونو كــې ځــوان هلكــان د  

ې يــــرو بــــ، لــــه بېالبېلــــو معــــدني او بحــــري ډ وترڅنــــګ والړ و
 چـې دا يـو      ،و او خلك به يې دعوتول     ووړ كړي   رنګارنګ پوډر ج  

د دوى پــه وينــا دا پــوډر د  . ځــل وكــاروي او پــه ګټــه يــې پــوه شــي  
ــره ګټــه لــري    دانــسان ــه ډې ــه څــوك   .  پــوټكي روغتيــا ت كلــه چــې ب

نو له دې مـوادو ډكـې قـوطۍ       يې  موافقې ته سره ورسېدل، بيا به       
لكـو  و خ ړزونو كې د سـت    ېپه عامو دهل  .  په لوړه بيه خرڅولې    ،پرې

ــا   وېلپــاره داســې څــوكۍ ايــښودل شــوې    ، چــې پــه برېــښنايي ي
 يـــا چـــاپي كـــاوه، ددې هاتومـــات ډول يـــې د انـــسان بـــدن كېكـــاږ

و، چـــې و لپـــاره نـــور كـــسان هـــم والړ ۍترڅنـــګ د خلكـــو د چـــاپ
ښځې او نر دواړه پـه كـې شـامل وو،           . ځانګړى يونفورم يې درلود   

 اكثـره هغـه    پر دې څوكيـو بـه     .  مېرمنې او سړي وو    ياكثره يې چين  
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تـر غرمـې    . و او يـا ډېـر سـتړي       و چـې يـا ډېـر زاړه         ،ووكسان ناست   
ستې، خـو هـېڅ سـودا مـو ونـه           ېـ پورې مو درې مغازې له پښو وو      

 ځايونه او قيمتونه مو پـه نـښه كـړل، زمـوږ     د بيكونوكړه، يوازې   
يـوه  .  وس يـې نـه درلـود       لو شـيانو د ځـايو     ډېرو، د    وو  واړه يكونهب

راسـتانه شـو، كلـه چـې        ښـه سـتړي     وټـل تـه     يوه نيمه بجـه بـه وه، ه       
اتـــاق تـــه ورســـېدم، نـــو دخـــوب مرغيـــو رابانـــدې خپـــل وزرونـــه 

 ،ښه د مزې خوب مې وكړ، څلور بجې لـه خوبـه پاڅېـدم             . وغوړول
 مـې اوبـه تېـرې كـړې، ټلويزيـون مـې چـاالن كـړ او د خپلـو                     نپر ځا 

يادښتونو پـر بـشپړاوي مـصروف شـوم، ليـك ال سـتړى كـړى نـه                  
شنه ټلېفون راغى، ويل يـې ستاسـو دوه مېلمانـه            چې له رسپ   ،وم

دوه درې دقيقـې وروسـته      . راغلي دي، ما ويل اتاق تـه دې راشـي         
ــړه  . ور ټــك ټــك شــو   ــه ك ــو ګــورم چــې د   ،دروازه چــې مــې بېرت  ن

ــد ښــاغلى ايــوب خــاورين او د       ــون ويان امريكــا غــږ اشــنا ټلويزي
پـر ليـدو يـې      . خوست پخوانى والي ښاغلى ارسال جمـال والړ وو        

ــ ــات خوشــاله شــوم  ډې ــاق كــې كېناســتو، د كــور دحــال او    . ر زي ات
جمـال صـيب نـه مـې وپوښـتل، تـه            . احوال پوښتنې مو سره وكړې    

زه دا څو ورځې كېـږي چـې   : ويلو هغه ؟دلته څنګه پېښ شوى يې  
لــه كانــاډ څخــه راغلــى يــم، دلتــه مــې د كــورنۍ غــړي او دوســتان  

ن بــه هــم دي، مــا ويــل د دوى پوښــتنه بــه هــم وكــړم او نــور دوســتا 
وګورم، نو دادى څو شپې همدلته يـم، لـه دې ځايـه ځـم نيويـارك                 

 مــا ويــل افغانــستان تــه څــه وخــت ،تــه او بيــا بېرتــه كانــاډا تــه ځــم
 هـر وخـت چـې تاسـو وغوښـتلم، جمـال صـيب               :راځې؟ هغه وويـل   
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 چــې پــه ليــدو دې ډېــر خوشــاله شــوم، كلــه چــې دې لــه  ،زياتــه كــړه
 خـورا ډېـر خوشـالېږم، بيـا         راډيو او ټلويزيـون څخـه غـږ اورم، نـو          

مې له خاورين څخه د ژونـد حـاالت وپوښـتل، خـاورين صـيب او                
ــوان دي   ــره خپلـ ــال سـ ــال جمـ ــيب . ارسـ ــاورين صـ ــل  خـ ــه د خپـ  راتـ

ــر        ــم ډې ــړه، چــې رښــتيا ه ــان ك ــسه بي ــد كي  ې ســتړهمــصروف ژون
، مانــا دا چــې كــه پــه اصــطالح يــوه شــېبه هــم وزګــار   ه وېكــوونك

اورين صيب پـه امريكـا كـې        خ. ې خرابېږي  نو حاالت د   ،پاتې شې 
د ټـــولنيزو او انـــساني ارزښـــتونو پـــه بـــاب هـــم هـــر اړخيـــزه رڼـــا    
واچوله، كـه د هغـې ټـولنې متحـول ارزښـتونه د هغـې لـه عـصري                   
ټكنــالوژۍ او ژوندانــه ســره پرتلــه كــړو، پــه ښــكاره ډول پــه كــې د 

 ارزښـتونه زمـوږ   ټـولنيز  تله سپكه خېږي او بيا كه هغه       ارزښتونو
حكمو ټولنيزو ارزښتونو سره پرتله كـړو، نـو بيـا    د ټولنې له مست 

 دلتـه .  خو ارزښـتمنې ټـولنې شـكر وكـاږو         ،به پر خپلې دې غريبې    
 وضعي قوانينو التراوسه نه ده محـدوده        شته او  كومه ازادي    چې

، هلتـــه د  هلتــه دا ازادي نـــه شــته  ، پــر خپـــل ځــاى پـــاتې   اوكــړې 
 ژونـد  ژوندانه د سمون په هيله دومره قـوانين وضـعه شـوي، چـې            
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. يې په خپله لـه يـوې پېچلتيـا او بنـديزونو سـره مخـامخ كـړى دى               
ــه         ــد انځــور مات ــد ژون ــوم مقي ــاورين صــيب چــې د امريكــا د ك خ

هغـه  .  زړه خو ترې په همـدې شـېبه كـې تـور شـو              څرګند كړ، نو زما   
 ښـكال او ديموكراسـي چـې پـه امريكـا كـې              مـصنوعي ظاهري او   

 د سـړي زړه راكـاږي،       ځلېږي، ظاهراً خو رښتيا هم پـه لـومړي وار         
او خو كه د ټولنې د معنويت تل ته كښته شې، نو روحي بنسټونه              

 زيـار   سـكينې  مېـرمن    ېماتـه د اسـتاد    .  دي يډاډمنتيا يې كمزور  

په غـرب كـې ژونـد پـه اوبـو           : (( هغه خبره راياده شوه، چې ويل يې      
بوړيو په شان دى، چې پر سر ښـكاري خـو بـېخ او اسـاس                اوكې د   

 معنـوي هغـو    رښتيا هم د مادي ژوند ښـكالوې پـر           دلته)) نه لري 
 پــه امريكــا كــې چــې د   : وويــلخــاورين صــيب . برالســې ښــكاري 

ه پلوه ډېر پرمختللـى هېـواد دى، خـو د ټكنـالوژۍ د              لټكنالوژۍ  
 لكـه زمـوږ پـه ټولنـه كـې چـې             ،وسايلو كارول هغسې اسان نه دي     

ې هغه ګرځند ټلېفون د يوې بېلګې په توګه ياد كـړ، ويـ            : اوس دي 
ــه دى    : ((ويــل ــره ازاد ن ــه د ټلېفــون ســيم كــارت دوم ــه  ،دلت  لكــه پ
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افغانستان كې چې دى، دلته چې څوك يو سيم كـارت اخلـي، لـه               
همغــې كمپنــۍ ســره بــه قــرار داد كــوي، دا قــرار داد بــه د ټــاكلې     
مودې يانې څو كلونو لپاره وي، د سيم كارت لپاره مجبور يې لـه   

ې كمپنـۍ سـيم كـارت       همغې كمپنۍ څخه سيټ هم واخلې، د يو       
 ،د بلې كمپنۍ په سيټ كې كار نه كوي، داسـې كمپنـۍ هـم شـته                

 لـه بلـې كمپنـۍ سـره      پـورې  وخـت ټـاكلي  رتـ  چـې تـه      ،مني دا پر تا  
پـه  . سخه كـوالى   نه شـې فـ      هم قرارداد نه شې كوالى او دا قرارداد      

ــدازه       ــاكلې ان ــه مجبــور يــې ټلېفــون وكــاروې او ټ دې بهيــر كــې ت
ټ كـارت مجبـور     ېډېـ ، سـربېره پـر كر     ټ كارت مصرف كړې   ېډېكر
  ...)) چې يوه ټاكلې اندازه ټكس هم وركړې،يې

دا يوازې د ټلېفون كيسه وه، چې لنډيز يې بيان شو، داسـې پـه               
لې سـره ملګـري دي، د مـوټر         ي بنديزونه له هرې وس    هلسګونو ډول 

يل فــيس، د كــار مونــدنې صټكــس، بيمــه، د انــسان بيمــه، د تحــ 
ل ډول ستونزې يـې بيـان كـړې، چـې د            ستونزې او داسې نورې ډو    

يوه شرقي انسان لپاره يې زغم اسانه كار نه دى، خو دې سره سره              
كه يوه عمومي ارزونه يې كوو او معنوي ارزښـتونه لـه محاسـبې              

 ژونــد پــه نــورو ډګرونــو كــې د نــورو ټولنــو پــه انــډول  ، نــو دباســو
ېـرې  امريكايي ټولنه يوه ډېره هوسـا او سـوكاله ټولنـه ده او كـه چ           

ډېره سوكاله نـه واى، نـو د نـړۍ لـه ګـوټ ګـوټ څخـه خلـك ولـې                      
  ؟امريكا ته ځي او هلته مېشته كېږي

 او خـاورين صـيب خبـرې ډېـرې           صـيب  ، ارسال جمـال   )يون(زما  
اوږدې شوې، خاورين صيب راته د امريكا او جمال صيب راته د            
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كانــاډا ژونــد پــه زېــر و زور بيــان كــړ، بيــا دوى ماتــه ټينــګ ســت    
 دوى ســره مېلمــه شــم، مــا ويــل بيــا بــه پــه فرصــت كــې    وكــړ، چــې

.  ســيمينار لــه جنجــالونو خــالص شــو ددېوګــورو، اوس يــو ځــل 
 اشنا صيب سره مې په اشنا راډيـو او          :خاورين صيب ته مې وويل    

 انــشاء اهللا حتمــاً ســره هټلويزيــون كــې د مركــې وعــده كــړې، بيــا بــ
ماښـــام ناوختـــه و، هغـــوى لـــه مـــا څخـــه خـــداى پامـــاني   . ګـــورو

 انګارصيب او سنجر صـيب سـره        ؛واخيسته او زه له نورو ملګرو     
  .ډوډۍ ته الړم
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  د سيمينار اتمه ورځ
  )د كانګرس كتنه(

  
ــه  مــه نېټــه د ســه شــنبې ورځ وه،  3د مــارچ    پــر دې ورځ ســهار ل

معمول وخت سره سم پـه خپـل ټـاكلي مـوټر كـې لـه هوټلـه د نيـسا                     
 ګرس پـر لـوري    سنټر پر لوري رهي شـو او لـه هغـه ځايـه بيـا د كـان                 

، كانګرس ته هم ډېر واټن نـه و، كلـه چـې د كـانګرس ودانـۍ         الړو
، هــوا ودراوه كــې ينــګتــه ورســېدو، نــو مــوټر يــې پــه يــوه پارك   

 نه شو كـوالى،   چې لس دقيقې هم چا بهر ته طاقت،دومره يخه وه  
ــه الړو،    ــۍ ت ــانګرس ودان ــې الرې د ك ــر پل ــوږل  پ ــه الرې واوره ت  ل

االشۍ له ماشينه تېر شـو، ډېـره جـدي       شوې يا ويلې شوې وه، د ت      
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 نـو ډېـره     ،تاالشي وشوه، كله چې د كـانګرس ودانـۍ تـه ورننوتـو            
پـه  . ښايسته او دنګه ماڼۍ وه، امنيتي چارې يې ښـې سـمبال وې            

هلتـه امنيتـي   . امنيتي مسايلو كـې يـې هـېڅ ليـاز و پيـاز نـه كـاوه                
ــور قــوانين داســې دي، چــې د اســتاد الفــت    ــره پــهقــانون او ن  : خب

 دښمن نه لـري، كمـزورى او زورور نـه            و خپل و خپلوان، دوست   ((
ــوه ســترګه        ــه ي ــه پ ــو ت ــري، ټول ــه ل ــي، احــساس او عواطــف ن پېژن

 تـر   وور زموږ د ټولنې په شان نـه دي، چـې قـانون د زور              ))...ګوري
كلـه چـې د كـانګرس       .  دى  بانـدې   پـر سـر    و او د كمـزور    پښو الندې 

مريكـا د نوميــالو او  دهلېزونـو تـه ننوتــو، نـو پــر دېوالونـو يــې د ا    



 194

ــويې تابلوګــانې ځړېــدلې وې، د هــرې يــوې      لويــو شخــصيتونو ل
تابلو په الندينۍ برخه يا لمن كـې يـې ورتـه لنـډه پېژندنـه ليكلـې                  

بېالبېلـو برخـو او سياسـي    وه، دې تابلوګانو د امريكا د تـاريخ د    
ــه،  ــه كولـــــــــــــــــــــــــــ ــانونو څرګندونـــــــــــــــــــــــــــ   جريـــــــــــــــــــــــــــ

اشـي پـه كـې     پاس د تعمير چت ته چې مې وكتل په ښكلي ډول نق   
 تـاريخي ځـال      هم د   هم د يوې هنري ښكال او      ې نقاشۍ شوې وه، د  

څرګندويي كوله، كله چې د ټولو تاالشي خالصه شوه، نو بيا يـې    
پر درېـو   د كانګرس عمومي هال ته داخل كړو، نسبتاً لوى تاالر،           

 درې دهلېزونــه پــه كــې وو،  وينــا بلــه يــا پــه، وىبرخــو وېــشل شــو
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وكۍ يـې هـم ښـې نرمـې وې، مخـامخ پـاس              تاالر نسبتاً لوى و، څ    
په دېوالونو كې د امريكـا د كـانګرس د پخوانيـو غـړو عكـسونه                

.  انځـور شـوي وو      چـې   پـه الس   لكـه وو، هغه هم داسـې ښـكارېدل        
خبــرې وكــړې، چــې دلتــه  زمــوږ الرښــود پروفيــسور پــه پيــل كــې  

، چـې دلتـه     ياستراتګ اسانه كار نه دى، تاسې نېكمرغه خلك         
 دكـانګرس مينـانو پـر څوكيـو ناسـت ياسـت،              يـو  ر او نن ه   ئراغل

كانګرس ډېر مصروف وي، نن د رخصتۍ ورځ ده، موږ ستاسـې            
مهالوېش داسـې برابـر كـړى و، چـې دا ورځ رخـصتي وي، كـه پـه                 
نورو ورځو راغلي واى، نو مجبور بـه وو، د كـانګرس كـوم غـړي                

سره مو په نورو ځانګړو اتاقونو يا ځايونو كـې كتلـي واى، دلتـه               
 څــو شــېبې وروســته د :پروفيــسور وويــل.  نــه وممكــنا راتــګ بيــ

 كـې د  به په خپل بحـث كانګرس يو پخوانى غړى راځي، تاسې ته      

 و ډله ييز عكسد امريكا په كانګرس كې د سيمينار د برخوال
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مقننه قوې په باب معلومات دركـړي، تاسـې كـوالى شـئ لـه هغـه               
څخه پوښتنې وكړئ، هغه تجربه كار سړى دى، تاسو ته به جـامع              

ى وكيـل    چـې هغـه پخـوان      ،ځوابونه دركړي، همدې خبـرو كـې وو       
ت، لومړى يـې مـوږ تـه هـر كلـى ووايـه او بيـا يـې پـر خبـرو                    وراننو
  .پيل وكړ

 Honهـون انـدريو ميګـورى    : لومړى يې خپـل ځـان معرفـي كـړ    
Andrew Maguire  مـا چـې   :ده وويـل . كانګرس پخوانى غـړى د 

بيا په ټاكنو كې ګډون وكړ، نو دويم ځل ناكام شوم، ځكه زه چـې                
، وكثريـت جمهـوري غوښـتونكي و      په كوم ايالت كـې وم، هلتـه ا        

 ده  . جمهـور رئـيس شـو      ،ريګنډلـ ناور م كال، هغـه وخـت نـو       1980
  يـې  تـه وبيا د كـانګرس دا تـاالر تـشريح كـړ، د تـاالر دواړو خـواو        

الس ونيو، چـې يـوه خـوا اپوزېـشن كېنـي او بلـه خـوا د حكومـت                    
مالتړي يا د حاكم ګوند پلويان كانګرسمينان، سټېج ته يې الس           

لتــه د كــانګرس رئــيس كېنــي، څنــګ تــه يــې نــورې    هونيــو، چــې
 شـاته يـې د      ،څوكۍ هـم ايـښې وې، چـې د مرسـتياالنو لپـاره وې             

په كـانګرس كـې بېالبېلـې كمېټـې وې، د           . امريكا بيرع ځوړند و   
هرې كمېټې غړي د خپل رئيس تر شا كېني، هر سړى د خبـرو حـق        

 د وخت محدوديت په پام كـې نيـول كېـږي،             كې لري، خو په خبرو   
 همغه ټاكلي وخت خپلـې خبـرې پـاى تـه            رر ويناوال مجبور دى پ    ه

ورسوي، ځينې مسايل ډېر وخت غـواړي، حتـى سـاعتونه وخـت        
 پـــر موافـــق او مخـــالف ګانېنيـــسي، نـــو ځكـــه ځينـــې موضـــوع

تقسمېږي، د قانون تصويب اسـانه كـار نـه دى، كمېټـو كـې بايـد                 
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ريـت   كې ورته اكث   بهيراكثريت رايې واخلي او همدارنګه په ټول        
ــې ضــروري دي  ــسي جرګــې څخــه    . راي ــا ول ــشرانو دا پروســه بي م

 ځي او د هغـوى تـر تـصويب وروسـته جمهـور رئـيس تـه                  جرګې ته 
د اقليت خبـرې هـم اورېـدل كېـږي، خـو پـه پـاى كـې د اقليـت             . ځي

  .خبرې د اكثريت د رايو تابع ګرځي
ډېر وخـت پـه     .  تصويب اسانه كار نه دى     نو په دې ډول د قوانينو     

ي برخــه كــې مــوږ د  ح دى، د بېلګــې پــه توګــه پــه صــ  كــې پــه كــار 
) 50( شاته پاتې يـو، همـدا اوس         اروپاهمدې قوانينو له مخې تر      

 بيمـې مـشكل لـري، دلتـه بيمـه ډېـره             مليونه امريكايـان د صـحي     
دلته د بيان پـوره ازادي شـته، مـوږ دلتـه پـه جلـسه كـې                  . قيمته ده 
ــو ــاالر كــې رســنۍ مــوږ ګــوري او زمــوږ      ،ي ــه ت ــرې  هلتــه پورت خب

 چې زه وكيـل وم مـا اعتـراض          ،اوري، د ساري په توګه هغه وخت      
وكــړ، چــې زمــوږ حكومــت د بنــديانو پــه شــكنجه كــې الس لــري،  
بنديانو ته د وكيل حق نـه وركـوي، كلـه چـې مـا دا خبـره وكـړه، زه            

 چـې جمهـور رئـيس هـم      ،اقليت وم، خو يو وخت بيا داسـې راغـى         
 پردېـوال يـوه شـنه       بـره ې  د تـاالر پـه دويـم پـوړ كـ          . همدا خبره وكـړه   

 پــه دې ،ېدهپــرده غوړېــدلې وه، پــر دې پــردې د وكيــل نــوم ښــكار
، كلـه چـې د رايـې كـارونې          وڅوكۍ كې داسې يو سيـستم نـصب         

 خپلـه رايـه كـاروي او        ،وخت شي، وكيـل همدلتـه يـوه تڼـۍ وهـي           
 يې د پـردې پـرمخ ښـكاري، پـه دې څوكيـو كـې نـورې ډېـرې                    هراي

د . لماني چارو لپـاره كـارول كېـږي       اسانتياوې هم شته، چې د پار     
  مشرانو د ناستې سيستم څه ډول دى؟
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اكثريــت او اقليــت دواړه مــشران او مرســتياالن لــري، د هغــوى  
ــده اجراكــوي، كــه     ــه ده، دوى د وينــدويانو دن ــده رايــه راټولون دن
چېرې رايې مساوي وي، يو موقت رئيس ټاكي، د موقـت رئـيس             

 كلـه ځينـې وكـيالن خپلـه         لپاره هم رايـه اچـوي، پـر دې وخـت كلـه            
  .رايه او نظر بدلوي

ــړه        ــو چــا پوښــتنه وك ــه وخــت وركــړ، ي : دا مهــال يــې پوښــتنو ت
تاســې : نــګ څــه دى؟ پــه دې بــاب دې پخــواني وكيــل وويــل    يالب

ــه   ــوو البدوروســته ل ــه تاســې   ي ــئ، هغــوى ب ــهستانو ســره كېن  د  ت
خـو ځينـې شـيان بـه زه         . نګ په باب مفصل معلومـات دركـړي       بيال

 ځينـې   ،نګ كوي بيځينې نادولتي سازمانونه ال   : ووايمدلته درته   
كمپنۍ هم دا كـار كـوي، پـر كانګرسـمينانو كـار كـوي، د هغـوى                

ستانو تــه پيــسې هــم بيــتوجــه ځانتــه راجلبــوي، ځينــې كمپنــۍ ال 
 چــې هغــوى تــه كمپــاين وكــړي، د پيــسو او رشــوت دا    ،وركــوي

  .وركړه ناقانونه ده، خو هغوى مستقيماً پيسې نه وركوي
ما د خپل كمپاين پر وخت كوښښ وكـړ، لـه عوامـو پيـسې               اوبا

ــه خيــستې     ــه كمپنيــو يــې پيــسې وان  اوس چــې ،ترالســه كــړي، ل
ــه يــې        ــرو ت ــو ډال ــو مليون ــدوي، ن ــه ځــان كاندي څــوك كــانګرس ت

اوبامـا  . لګښت رسېږي، خو يوازې پيـسې هـم ټـاكوونكې نـه دي            
پيسې نه لرلې، خو څرنګه چې لوړې زده كړې يـې لرلـې، د خلكـو                

بوش پيـسې لرلـې، خـو پـر تعلـيم يـې خبـر نـه                 . خوا انتخاب شو  له  
بــوش د خپــل واك پرمهــال، خپلــو پــانګوالو   . يــم، كاميــاب شــو 

ــر       ــه وســپارل، مــا چــې پ ــه مهــم كارون م كــال ځــان  1982ملګــرو ت
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كانديد كړى، نو پنځه لكه ډالر مې ولګـول، ابتـدايي انتخابـات             
ل و، درې   وو، خو زما په مقابـل كـې يـو بـل څـوك و، ډېـر پـانګوا                  

، لـس   ګټلـې نيم مليونه ډالر يې مصرف كړل، نو ځكه يې ټـاكنې و           
مليونـه ډالـر   ) 70(كاله وروسـته بيـا يـو بـل شـخص پـه ټـاكنو كـې              

 چې اوباما په خپلـو انتخابـاتو كـې يـونيم زر             ،ويل كېږي . ولګول
  .مليونه ډالر ولګول

كله چې مو لـه كويـټ     : د عراق له هئيت څخه يو تن پوښتنه وكړه        
 ولې مـو هغـه وخـت صـدام          ، صدام حسين عسكر وايستل    څخه د 

  حسين ژر له منځه يو نه وړ؟
هغه وخت بوش جمهور رئيس و، فكر يې وكړ داسې يـو        : ځواب

حالت به واقع شي، چې ډېر دوام به وكړي، خـو اوس چـې مـوږ پـه          
كوم موقف كې يو، كېدى شي هغه  وخت پـه داسـې دريـځ كـې نـه                   

ې متحـده ايـاالت بايـد زيـات          چـ  ،هغه وخـت نظريـه داسـې وه       . وو
جمهـور  .  ونه كـړي، خپـل امنيـت تـه زياتـه توجـه وكـړي        مختګپر

 چـې ملكونـه جـوړ كـړو،       ، موږ چېرته نه ځو    :رئيس هغه وخت ويل   
كلـه چـې   . خو دا بل بوش اوس عمالً په ملكونـو كـې راښـكېل دى    
زره ) 300(زموږ عسكر عراق ته تلل، نـو زه يـې مخـالف وم، هغـه                

لــي، اوس يــې يــو زيــات شــمېر پــر روحــي       عــسكر چــې هلتــه تل  
  .ناروغيو اخته دي

 څـه ډول   پـه د حكومت د لـوړ رتبـه مـامورينو لـرې كـول            : پوښتنه
  ترسره كېږي؟
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 كه يو وزير د ولسي جرګې له نه باور رايـې سـره مخـامخ                 :ځواب
شـــي، نـــو دا پرېكـــړه بيـــا مـــشرانو جرګـــې تـــه ځـــي، هغـــوى بيـــا   

تـر دې   . لـي كېـږي   وروستۍ پرېكړه كوي او تـر هغـې وروسـته عم          
 نـــورو تـــاالرونو تـــه الړو، مخكـــې لـــوى     كـــانګرسوروســـته د 

 د  دهلېزونه مخې ته راغلل، پـه دهلېزونـو كـې لـه هـر ايالـت څخـه                 
هغــو د نوميــاليو شخــصيتونو دوه دوه مجــسمې ايــښودل شــوې  
وې، پـــه حقيقـــت كـــې هـــر ايالـــت حـــق لـــري، دلتـــه د خپلـــو لويـــو 

 د شخـــصيتونو دا د ټـــولې امريكـــا. نوميـــاليو مجـــسمې ودروي
تر هغه وروسته يـوه ځـانګړي تـاالر تـه الړو، چـې پـه         . تمثيل كوي 

 لـوړوالى   د ګـونبزې ،ه وې شـو هراټولـ پـرې   يوه جګه ګـرده ګـونبزه       
يــې تــر پنځــو ســومترو هــم پورتــه كېــده، پــر دېوالونــو يــې ډېــرې    
لوكـــسې او ښـــكلې مينـــاتوري او تـــصويرونه كـــښل شـــوي وو،   

ليـــو ښـــكارندويي كولـــه، اكثـــره يـــې د جـــورج واشـــنګټن د اتلو 
رښــتيا هــم دا ودانــۍ ډېــره لوكــسه او ښــكلې وه، كــوم انځورونــه  
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د .  هم د لـوړ هنـر او فكـر څرګندونـه كولـه             وچې پرې نصب وو، هغ    
يكــا پــه شــان د يــو لــوى هېــواد لپــاره د داســې ښــكلو ودانيــو   امر

شــتوالى الزم و ملــزوم برېــښي، خــو نــه دا ودانــۍ د ډېــرې پخــوا     
،  خـو كلـه چـې دې      ډېر پخواني وو   دا انځورونه زمانې وه او نه هم      

هلتــه يــو . دواړو تــه كتــل، د يــو تــاريخي بــرم څرګندونــه يــې كولــه
كــس د جــورج واشــنګټن د اتلوليــو پــه بــاب خبــرې وكــړې او ويــې 

 جنازه پورته شـوه، دا لـه هغـه           يې ويل، چې له همدې ودانۍ څخه     
تـر دې   .  ډېـر لـوړ احتـرام څرګندونـه كـوي           د سره د امريكا د خلكـو     

 وروسـته د كـانګرس      . يو ډله ييز عكس واخيست      بيا وروسته مو 
  .ړوالد كتابتون پر لوري 

د كــانګرس لــه ودانــۍ څخــه تــر كــانګرس كتــابتون پــورې دوه    

درې دقيقـــې پلـــې الره ده، خـــو پـــه همـــدې دوه درې دقيقـــو كـــې   
يخنۍ ښـه وځپلـو، كلـه چـې د كـانګرس كتـابتون تـه تـر تاالشـۍ                    

  هالد كانګرس د كتابتون يو
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و غوږونـه مـو بېرتـه نـرم شـول، لـومړى يـو               وروسته وردننه شو، نـ    
 چې نږدې سل يونيم سـل كـسان پـه كـې ځايېـدل               ،هال ته چې الړو   

هلتـه  . او د كنفرانس يا سيمينار له مجهزو وسايلو څخه برخمن و          
پر خپلو ځايونو كېناستو، د كانګرس كتابتون په ټولـه دنيـا كـې              

ــابتون دى، دا كتــابتون   ــر ســتر كت ــو  ډې ــوړيز دى او څــو ل ى  څــو پ
مليونـــه عنوانـــه چـــاپي ) 120(اوس پـــه كـــې يـــوازې . هالونــه لـــري 

پ كتابونــه شــته، پــه دنيــا كــې چــې هــره ورځ كــوم نــوى كتــاب چــا 
، نــو دا كتــابتون كوښــښ كــوي، چــې يــو ټــوك يــې ځــان ســره  شــي

  خطـــي نـــسخې او د كتـــابونو زرهدغـــه راز پـــه ســـلګونو. وســـاتي
 پــــه كــــې خونــــدي دي، اوس چــــې برېــــښنايي  ميكــــرو فلمونــــه

تونونــه رامنځتــه شــوي، نــو پــه دې كتــابتون كــې خــو يــې پــه  كتاب
دلتـه بيـا يـو بحـث و،         . لسګونو مليونه كتابونه خونـدي كـړي دي       

ېـده، لـومړى بحـث پـر نهـو          خنګ پر مـسايلو څر    بيبحث اكثره د ال   
بجــو او پنځــه څلوېــښت دقيقــو پيــل شــو، درې تنــه ددې بحــث        

  :برخوال وو
 د پروګـرام  Hon Andrew meguire هون انـډريو ميګـوري   -1

  .چلوونكى
 Dr. Graeme Bannermanمــــي بنيــــرمين ې ډاكتــــر ګر-2

  .ويناوال
دى د .  وينـاوال Mr. Berdgordon ښـاغلى بريـډ ګـورډون،    -3

امريكا او اسـرائيلو د عامـه چـارو د كمېټـې لپـاره د پاليـسۍ او                  
  .ر وټكډايريدولتي چارو 
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بريـــډ ګـــورډون د اســـرائيلو د  
د . نګ په بـاب خبـرې وكـړې       بيال

ــي(نــګ بياســرائيلو ال ــه ) دالل پ
، ويـل   ىنړۍ كې ډېره مشهور د    

كېـــــږي، چـــــې دوى د امريكـــــا 
. كــانګرس تــه ښــه السرســى لــري

ــه د  : ګــورډون وويــل  ــاډا ت زه كان
ورڅېرمه يو ايالت څخه يم، چې خـورا يـخ دى، ددې ځـاى هـوا لـه                 

د امريكـا سيـستم هـم د نـورو      . نورو ايالتونو سره ډېـر تـوپير لـري        
يستمونو څخه توپير لري، په نورو هېوادونو كـې     هېوادونو له س  

پـه امريكـا    . د پارلمان سيستم د اكثريت رايـو پـر بنـسټ والړ دى            
 واك نـه لـري، يـوه      كې مقننه، اجرائيـه او قـضايه قـوه يـوه پـر بلـې              

نګ يـا داللـي اصـطالح او يـا مفهـوم لـه        بيد ال . بلې سر رقابت لري   
رامنځته شـوه، زه     اوسېدل    چې وكيالن به په كې     ،يوه هوټل څخه  

چې په كـوم ايالـت كـې اوسـېږم، هلتـه تـر انـسانانو غويـان زيـات                  
دي، نــو د هغــه ايالــت وكيــل پــه كــانګرس كــې وغوښــتل د خپــل    
ــاتو       ــورو ځــايونو كــې د لبني ــه ن ايالــت لبنيــات يــې وده وكــړي، پ
قيمت زيات و، قيمت د كانګرس له خـوا ټاكـل كېـږي، نـو د هغـه                  

لبنياتو قيمت بايد لوړ شـي، دې       ځاى د خلكو غوښتنه وه، چې د        
خلكو خپل دا كار د خپـل وكيـل لـه الرې پـه كـانګرس كـې مطـرح             
كړ، وكيالن اكثره په كـانګرس كـې د خپلـو موكلينـو نظريـات او                

) ســقطد جنــين ( عقايــد منعكــسوي، د بېلګــې پــه توګــه د ښــځې 
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 خلـك   ، ځينې ددې حق مخـالف دي او ځينـې يـې موافـق             ،مسئله
زمــا ځينــې :  يــو وكيــل وويــل ،ت كــويكــانګرس تــه خپــل شــكاي 

موكلين له دې مسلې سره موافق دي او ځينې مخالف، په داسـې             
  .حالت كې بيا وكيل د خپل وجدان له مخې قضاوت كوي

غـواړم د امريكـا د بهرنيـو چـارو د           :  بنيرمن وويل  ميېډاكتر ګر 
د امريكــا د بهرنيــو چــارو پاليــسي . نــګ پــه بــاب خبــرې وكــړمبيال

ه قوې له خوا عملي كېـږي، كـه اجرائيـه قـوه پـوه               همېشه د اجرائي  
 چــې كــوم نظــر د بهرنــۍ پاليــسۍ پــه ګټــه دى، نــو د نــورو     ،شــي

نظرونه هم اوري، كله چې اجرائيه قوه پر دې پوه شي كـوم هېـواد               
 زموږ په ګټـه نـه ده، نـو كېـدى شـي تـرې                ،ته زموږ د وسلې وركړه    

 سـتونزه   نـګ ګروپونـو تـرمنځ يـو څـه         بيتېر شي، نو ځكه دلته د ال      
ــداكېږي،  ــرراپيـ ــانو پـ ــربېره امريكايـ ــه    سـ ــم پـ ــه هـ ــور ګروپونـ  نـ

نــګ لپــاره خپــل  بينــګ كــوي، هــر هېــواد د ال  بيكــانګرس كــې ال 
ګروپ لري، هر هېواد كانګرس ته د خپل هېـواد عاليـق وړانـدې              

  .كوي او كوښښ كوي كانګرس پرې قانع كړي
نګ ګروپونه كېدى شي، د همغه هېواد غړي وي او يا نـه             بيد ال 
ي، دا ګروپونــه هــم اجرائيــه قــوې تــه ځــي او هــم مقننــه قــوې تــه، و

نـګ كـوي او     بيځينې حكومتونه د خپلو سفارتونو لـه الرې هـم ال          
مستقيماً حكومت سره تماس نيسي، جاپـان، اسـرائيل او مـصر            

نــګ كــې ډېــر مخكــې دي، دوى د بيپــه تېــرو څــو كلونــو كــې پــه ال
و هېوادونـو   حكومت د بودجې لـه مـسولينو سـره كتلـي او د خپلـ              

نـګ مـو    بيعاليق يې ورته څرګنـد كـړي دي، كـه تاسـې غـواړئ ال              
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 نـو تاسـې بايـد همغـه مـسول كـس پيـدا كـړئ او خپـل                   ،موثر شـي  
عاليــق ورتــه وړانــدې كــړئ، د مــسولو اشخاصــو پيــداكول او لــه 

پلوماتـانو لـه    د ډ . هغوى سره رابطه ټينګـول هـم اسـانه كـار نـه دى             
 دى، چې هغوى ډېـر وخـت نـه         الرې دا كار ځكه ممكن او اسانه نه       

 چـې هغـوى تـه پيـسې         ،نګ ګـروپ هغـه خلـك دي       بيلري، بل د ال   
وركول كېـږي او ستاسـو عاليـق پرمخـوړي، دې كـار كـې د دوى                 

ــدي ده   ــم خون ــه ه ــروي او الرې    . ګټ ــه براب ــه مالقاتون دوى تاســو ت
چارې درښيي، په واشنګټن كـې ممكـن هـر څـوك داسـې وعـدې        

په وس پوره نه دي، ځكه هر څـوك   خو دا كارونه د هر چا     ،دركړي
د سـاري پـه توګـه زه شـركت          . مهمو اشخاصو ته السرسـى نـه لـري        

. لرم، مصر پر موږ پانګه لګولې، موږ د هغـوى عاليـق پرمخـوړو       
ډيويــډ تــر تــړون  پ  لــه تېــرو دېرشــو كلونــو راهيــسې د كمــ   مــصر

وروســته د خپلــو لــوړ رتبــه مــامورينو پــه واســطه لــه كــانګرس او  
 د تجــارت لــه  كــېه مالقاتونــه كــوي، پــه قــاهرهاجرائيــه قــوې ســر

تنـه  ) 47(اتاقونو سـره تمـاس لـري، همـدا سـږ كـال اوه څلوېـښت                 
سوداګر دلتـه پـه خپـل لګـښت راځـي، لـه مقننـه او اجرائيـه قـوې                    
سره مالقاتونه كوي، خپلې رابطې ټينګوي او خپل عاليـق ورتـه       

مـه  څرګندوي، خو په دې ټولو كې بيا د پرېكړې سرچينه ډېـره مه            
نګ ګروپ چې كوم كـس پېژنـي، هغـه پـه كـوم مهـم ځـاى                  بيده، ال 

ــه ټلېفــون كــوي او بيــا د     ؟كــې كــار كــوي   دوى طبعــاً هغــه كــس ت
واشـنګټن لـه نـورو سـيمو او هېوادونـو           . مالقات زمينه برابـروي   

سره توپير لري، كله چې دوى بل چېرته الړ شي، نو هلته يـې قـدر                
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، د وخت كمـى نـه وي،   و عزت كېږي، چاى او قهوه ورته تيارېږي      
خــو كلــه چــې دلتــه څــوك راشــي، دوى خپــل ســاعت تــه ګــوري، د  

نــګ ګروپونـه ډېــر  بيپــه تېـرو كلونــو كـې د ال  . وخـت ډېــر كمـى وي  
نــګ ګــروپ اوس ډېــر مــوثر  بيقــوي شــوي دي، د هندوســتان د ال 

  .دى، د امريكا پر بهرنيو چارو وزارت ډېر تاثير لري
وريو او له هغوى څخـه د       امريكا ته د مهاجرينو د بېالبېلو كټګ      

 د  څخــه نــورو هېوادونــولــه: نــګ ګروپونــو پــه بــاب يــې وويــلبيال
 چـې ځـان بـه       ، اشـتباه دا وه    يـوه تونو يا راغلو اشخاصـو      ئتېرو هي 

 چې د يو امريكايي پـه       ،يې د امريكايانو په تله تله، هيله يې لرله        
شان چلند دې ورسره وشي، په پيل كې چې مهاجرين راغلـل، نـو     

ر غريب وو، خـو د هغـوى اوالدونـه چـې همدلتـه رالـوى                هغوى ډې 
 لـه  ،شول، ځانونـه يـې ورسـول، خـو اوس چـې كـوم مهـاجر راځـي             

نــورو ســره يــې تــوپير دادى، چــې دوى خپلــه ټــول رســېدلي يــا         
ــ  . تحــصيل كــړي اشــخاص دي   ــانګړې ېدوى كــوالى شــي خپل  ځ

 دا ډول مهاجرو كې د       په نګ ګروپونه جوړ كړي،   بيكمېټې او د ال   
نـګ پـه كـې ډېـر     بي شمېر زيات دى، نو ځكه د هنـديانو ال      هنديانو

  .زيات او موثر دى
نــګ لــه بيد مــصر ال:  هئيــت يــو برخــوال پوښــتنه وكــړهيد مــصر

  اسرائيلو سره سيالي كوالى شي؟
 داسـې يـو     )ممكن د البينـګ كـوم ګـروپ وي         ()C.S.P: (ځواب

 ، چې چاته پيسې نه وركوي، دا ګروپ كوښـښ كـوي        ،ګروپ دى 
  الرهيلو او فلــــسطينيانو تــــرمنځ د منځګړيتــــوبچــــې د اســــرائ
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نګ پـه برخـه كـې ډېـره تجربـه لـري او              بيتعقيب شي، اسرائيل د ال    
نګ تاثير هم په وروسـتيو  بيد مصر د ال   . موثريت يې هم زيات دى    
  .كلونو كې زيات شوى دى

د وســلې اخيــستلو لپــاره څــه ډول    : د اردن اســتازي  وپوښــتل 
  نګ په كار دى؟بيال

 برخـــه كـــې مـــشاورين تاســـو تـــه ســـمه مـــشوره  پـــه دې: ځـــواب
 نـه ده، خـو      مـسئله  جنجـالي    هدركوالى شي، د وسلې خرڅـول ډېـر       

  .له سياسي شي، بيا مشكل زياتېږيئكله چې مس
ــاره وخــت وركــړ شــو، پنځــه لــس         ــريح لپ ــه دې برخــه كــې د تف پ

دا . دقيقې تفريح مو وكـړه، بيـا د پروګـرام دويمـه برخـه پيـل شـوه            
 پــه مــشرۍ )Dr.WM.J.olson (م اولــسونبرخــه د ډاكتــر ډبليــو ا

  .پيل شوه
  .ويناوال ويې  Mr. Mark Youngښاغلى مارك ينګ 
دا ځــاى چــې تاســې پــه كــې اوس ناســت  : ډاكتــر اولــسون وويــل

پــــه )) ويلــــسن(( دا د ياســــت
ويلسن ډېـر كتابونـه     . نامه دى 

واخيـــستل، دومـــره كتابونـــه 
چې پـوروړى شـو، بيـا يـې پـر           
ــورل، د   ــانګرس وپلـــــــــ كـــــــــ

ــانګرس ــابتون اوس د كـــ  كتـــ
ــابتون     ــوى كت ــو ل ــر ټول ــړۍ ت ن

دى، هر كتاب چې په امريكا كې چاپېږي، بايد د قانون لـه مخـې               
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يو ټوك يې دلته وركړي، په نورې نړۍ كې چې كتابونـه چـاپېږي              
دلتـه يـو ښـه څېړنيـز مركـز      . هم د اكثرو يې يو يو ټوك دلتـه راځـي   

ى دى، دا يــو خــدماتي مركــز دى، يــوازې د كــانګرس غــړي كــوال  
 نــور يــې لــه دې ځايــه وړالى نــه ،شــي، كتــاب لــه ځــان ســره يوســي

د نړۍ د اكثرو مجلـو او       . شي، خو همدلته يې مطالعه كوالى شي      
  .  يې هم شتهميكرو فلمونهاخبارونو كليكسينونه دلته شته، 

پــه : اولــسون د امريكــا د كــانګرس د تــشكيالتو پــه بــاب وويــل
 پورتــه كېــږي، د امريكــا كــې هــر ګــام د اساســي قــانون لــه مخــې   

 پـه تناسـب ټاكـل كېـږي، د مـشرانو            وولسي جرګـې غـړي د نفوسـ       
جرګې لپاره له هـر واليـت څخـه دوه تنـه، مجموعـاً سـل تنـه ټاكـل                    

په مشرانو جرګـه كـې د غـړو شـمېر ځكـه د ټولـو واليتونـو                  . كېږي
 واړه واليتونـه تـر سـتوني        ، چې لوى واليتونـه    ،لپاره مساوي دى  

ګــې غــړي د شــپږ كلونــو لپــاره ټاكــل   تېــر نــه كــړي، د مــشرانو جر 
ــږي ــه       . كې ــوړ رتب ــور ل ــې ن ــر، ســفيران او ځين ــارو وزي ــو چ د بهرني

ولـسي جرګـې   . افسران د مشرانو جرګې يا سنا له خوا ټاكل كېږي    
د غړو لپاره د واليتونو نفوس په پام كې نيول كېـږي، يـو وخـت د              

زرو پر سر يو تن ولسي جرګې ته راته، هغه وخـت د امريكـا               ) 30(
زرو كسانو پـر سـر يـو    ) 600(مليونه تنه وو، خو اوس د      ) 6(فوس  ن

فورنيــا يتــر ټولــو زيــات ســيټونه كال . تــن ولــسي جرګــې تــه راځــي 
 .ايالت لري، ځكه چې نفوس يې تر نورو ټولو ايـالتونو زيـات دى             

بڼـه وليكـل    يـوه   قوانين بايد د دواړو جرګو له خـوا پـه يـوه ژبـه او                
وسته جمهور رئـيس تـه ځـي او         تر هغه ور  . شي او بيا تصويب شي    
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كـه جمهـور رئـيس يـې رد كـړي، مـشرانو جرګـه          . بيا توشيح كېږي  
  .يې په دوه ثلثو بېرته تائيدوالى شي

 د مــامورينو دنــده داده، چــې لــه ټولــو موكلينــو ســره د  فد ســټا
ــتنليكونه      ــو غوښـ ــړي، د هغـ ــره كـ ــه برابـ ــات زمينـ ــل د مالقـ وكيـ

ــې د     ــه ده، چـ ــه نـ ــي او ممكنـ ــم حتمـ ــي، دا هـ ــولې  واخلـ ــوى ټـ هغـ
غوښتنې دې عملي بڼه خپله كـړي، خـو دا د هغـوى حـق دى، چـې                  
غـږ يـې واورېـدل شـي، بيـا دا ټـول شـيان خپـل وكيـل تـه وړانـدې            

 او يـا هـم لـه        پـه واسـطه   كېږي، هغه يې له بېالبېلو الرو يا ټلېفون         
نورو الرو څخه هغو سره تمـاس نيـسي، خلـك د ټلېفـون لـه الرې                 

ولــسي او مــشرانو . اس ټينګــويهــم مــستقيماً لــه وكيــل ســره تمــ 
بېالبېلې كمېټې لري، چې هره يوه يې بيا په خپل مـنځ     ) 16(جرګه  

كې نورې كمېټـې لـري، چـې څـو سـوه كمېټـې ورڅخـه جـوړېږي،             
وظيفــه يــې داده، چــې مــسودې جــوړې كــړي، پيــسې هــم د مقننــه  

دوى ددې څارنه كوي، چې اجرائيـه قـوې دا         . قوې په الس كې دي    
  ؟ه ولګولې او چېرته يې مصرفويپيسې څنګه او چېرت

دويم ويناوال ښاغلي مايك ينګ، د ولسي او مـشرانو جرګـې            
) اسـتخباراتو (په باب لنډې خبرې وكړې، يوازې د يـوې كمېټـې            

 د  ،په باب يې معلومات وركـړل، چـې څنګـه او پـه څـه ډول شـورا                 
 د اجرائيـه قـوې لـوړ    :ده وويـل . وسلې د كنټـرول معـامالت څـاري     

ــه شــي     رتبــه مــامورين   ــه ســناتورانو ســره مــستقيماً خبــرې ن هــم ل
كــوالى، لــومړى بايــد د ســناتور لــه اداري مــامورينو ســره خبــرې    
وكړي، خپله موضوع ورتـه تـشريح كـړي او بيـا د هغـوى لـه الرې                  
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اكثــره اداري مــامورين د تجربــو او . خپلــه موضــوع تعقيــب كــړي 
ــامورين كـــوالى شـــي     ــه مخـــې مقررېـــږي، اداري مـ ــار لـ اداري كـ

انو ته ووايي په دې او هغـه برخـه كـې خپلـه پاليـسي بدلـه          سناتور
 تــاريخي ركــړي، ځكــه چــې اداري مــامورين اكثــره د موضــوع پــ   

وي، خو وروسـتۍ پرېكـړه خپلـه د          شاليد او حقوقي حيثيت خبر    
  .وكيالنو يا سناتورانو په الس كې ده

                                   
مهــور رئــيس دفتــر او د  ټاكــل شــوې وه تــر غرمــې وروســته د ج  

 هلته تګ د ځينو معـاذيرو لـه         خوبهرنيو چارو وزارت ته الړ شو،       
تېـره  . ېدوځنو ځكه بېرته د نيسا سنټر پر لوري وخو        .  ونه شو  كبله

 له امله زموږ په پروګـرام كـې خنـډ راغلـى و، د               واورېورځ چې د    
  .همغه پروګرام د تعقيب لپاره بېرته نيسا سنټر ته الړو

پـه دې برخـه كـې       .  دقيقـو پيـل شـو      15م پر يـوه بجـه او        دا پروګرا 
  :دغه الندې اشخاص شامل وو

 Dr.W.M.J. olson پروفيسور ډاكتر ډبليو ام جـي اولـسون   -1
  .د پروګرام چلوونكى

 Mr. Tyler Rauert JD پروفيـسور ټـايلر ريـورټ جـى ډي     -2
  .ويناوال

  . ويناوالهMs. Ann moisan پروفيسوره اغلې ان موسن  -3
نج و، ېــــومړى لكچــــر د دولــــت ســــتراتيژۍ تــــه د بــــدلون چللــــ

ــل   ــسون ووي ــسور اول ــه    : پروفي ــدلون ت ــو د ســتراتيژۍ ب د دولتون
پروګـرام يـا عمليـه      يـو   ځكه اړتيا وي، چې په يوه موضوع كې كه          
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كار ورنه كړي، دويم پروګرام يـا بـديل مـو بايـد ورتـه پـه پـام كـې                     
 سـبب  زېږېـدو د كله كله دويـم بـديل هـم د يـوې بلـې سـتونزې             . وي

 درېيمې او څلورمې الرې غور وكـړو،        رګرځي، مجبور يو د حل پ     
وويـل د سـاري     ده  ده خپلې دا خبرې په يوه مثال كې واضح كړې،           

په توګه د بحـر غـاړه كـې يـو مـوټر پـه اوبـو كـې ډوب شـوى، مـوږ                
 خـو   ،نګ د موټر لپاره استخدام شو     ېغواړو هغه راوباسو، يو كر    

نګ قـوت  ېله، د موټر وزن او د كر     د ځمكې او بحر د سطحې فاص      
نـګ مـوټر د اوبـو       ې، كله چې كر   ي نه د  يپه دقيق ډول محاسبه شو    

 ددې پرځـاى چـې      كچې ته راپورته كوي، نور يې زور نه رسـېږي،         
نــګ د اوبــو ګړنــګ تــه لــوېږي، بيــا  ېمــوټر پورتــه كــړي، خپلــه كر 

نـګ راپورتـه    ې هـم كر   ،نګ راولو، چې هغه   ېمجبور يو بل قوي كر    
مخكنــى مــوټر، نــو دلتــه ښــكاره شــوه، چــې لــومړى    كــړي او هــم 

مشكل يـې هـم     بل   يوازې پر خپل ځاى پاتې شو، بلكې         مشكل نه 
له دې څخه دا نتيجه اخلو كه موږ غواړو يو مشكل حـل             . وهاوزېږ

 نـو   ،كړو، د هغه لپاره بايد دقيق پالن ولرو، كه دقيق پالن نه وي            
ــ. پـــر ســـتونزې بلـــه ســـتونزه زيـــاتېږي  ه پـــه څـــو ده خپلـــه دا تجربـ

مخدره موادو د قاچاق    د  ورپسې يې   . تصويرونو كې څرګنده كړه   
مسئله تشريح كـړه، ويـې ويـل چـې قاچاقچيـان لـه بېالبېلـو الرو                 
كار اخلي، تر هغه پـورې يـو ميتـود كـاروي، چـې رسـوا شـوى نـه              

ــو      ــرول ي ــه دې خــاطر د مخــدره مــوادو كنټ ــو پ  ســتونزمنه هوي، ن
 ژوند په بيـه حاضـر دي، دې   ان دا چې قاچاقيان د خپل  . مسئله ده 

كــار تــه دوام وركــړي، پــه دې برخــه كــې د حكومتونــو، ســرحدي    
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لـه   ټرانـسپور ټد  . پوليسو او نورو كړيو ګډه همكاري پـه كـار ده          
ــوتكې، كــښتۍ او   ډول ډول وســايطو ــوټر، ال ــبت، لكــه م  و اولون

 كار اخلـي، د دې ټولـو دقيقـه تاالشـي اسـانه كـار             ټولو څخه  ونور
كي او تروريـــزم د هېوادونـــو ملـــي امنيـــت او مخـــدره تـــو. نـــه دى

 ،ارضي تماميت ته ګواښ پېـښوي، ارضـي تماميـت دېتـه وايـي             
چې يـو هېـواد پـر خپلـې خـاورې او سـرحداتو حاكميـت ولـري او                   
قــانون پــه كــې پلــى كــړي، د مخــدره توكــو مخنيــوى د نړيــوال         

 چـې   ،ى داسـې د    سيـستم  سيستم له الرې ممكنېدى شي، نړيوال     
 او پــه تېــرو ىلونــو پـه بهيــر كــې رامنځتـه شــو  دتېـرو درې ســوو ك 

 خـو پـه دې وروسـتيو كلونـو          ،اتياوو كلونـو كـې يـې وده كـړې ده          
ــه كــې        ــا دولتــي موســسې هــم پ ــو ترڅنــګ ځينــې ن كــې د دولتون

ځينې نادولتي موسسې هم د يوه ملـك امنيـت     . شاملې شوې دي  
تـــه خطرونـــه پېـــښوالى شـــي، دوى كـــې كېـــدى شـــي، بانكونـــه، 

ځينــې .  ســوداګر او نــور ټــول شــامل وي   شخــصيتونه، ترهګــر، 
رسمي او نا رسمي موسسو د دولتونو نړيوال سرحدونه له منځـه            

ــو هــم د القاعــدې ســازمان دى، د     . وړي دي ــه دې جملــې څخــه ي ل
دوى د فعاليت تشكل داسې نـه دى، چـې رسـمي بڼـه ولـري، يـوه                  
كمپنۍ يو ډول كار كـوي، بـل شـركت بـل ډول، دا ګروپونـه بيـا د                   

په خاطر يو بل سره همكاري كـوي، دوى يـو بـل سـره د                خپلو ګټو   
تماس مركزونه لري، ګډ كنفرانسونه جوړوي او روزنيز مركزونـه   

جعلي پيسې هم چاپوي، جعلي مخدره مواد هم جـوړوي، د           . لري
ساري په توګه، يو وخت له يو هېـواد څخـه مخـدره مـواد راتلـل،                 
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ړل، چـې   دوى د همغه هېواد پـه نامـه جعلـي مخـدره مـواد جـوړ كـ                 
اصلي ته نـږدې وو، خـو اصـلي نـه وو، دوى د هـر هېـواد انفـرادي            

  .قوانين تر خپلې ناوړې اغېزې الندې راولي
 پروفيـسورې مېـرمن موسـن       ،پر دې وخت پروفيسور اولـسون     

مېـرمن موسـن    . ته بلنـه وركـړه، چـې دا بحـث نـور دا پـرمخ يوسـي                
ــا    : وويــل ــو رڼ ــادولتي جنايتكــارو ګروپون ــر همــدې ن  زه غــواړم پ
  :واچوم

مهمـه نـه ده چـې تاسـې همېـشه د            : يو وخت يو ليكوال ويلـي وو      
اكثريت نظر تائيد كـړئ، كلـه       
كله د اقليت نظـر هـم ډېـر مهـم           

ځينـــــــې واړه نـــــــادولتي . وي
ګروپونــه ډېــر خطــر نــاك دي،  
ــدبير     ــو ت ــه ي ــوال ورت ــد نړي باي
ولري، دا د دولت تـابع خلـك        
ــواب او   ــه د ځـــ ــه دي، چاتـــ نـــ
ــړه هـــم نـــه منـــي،   مـــسوليت پـ

دوى هر ډول عمليات كـوالى شـي او لـه هـرې ممكنـې الرې څخـه                  
 تغيـرات غـواړي؟ البتـه دوى پـه          ؟د دوى هدف څـه دى     . كار اخلي 

خپل فكر تغيرات غواړي، چې هغه فكر دوى ته كامـل ښـكاري،             
  :دوى د څو دليلونو له مخې راپيدا شول



 214

ــره نـــږدې شـــوه، ســـوړ جنـــګ خـــتم شـــو، هېوادونـــه د     نـــړۍ سـ
ۍ لـه مخـې سـره نـږدې شـول، نـو دا ډلـې هـم                  كنالوژۍ او همكار  ټ

  :راپيدا شوې، دا ډلې مختلف شكلونه لري
 يــو هغــه  ډول ګروپونــه دي، چــې يــو مثبــت شــكل لــري، لكــه  -1

  .نادولتي موسسې او انجيوګانې
  . مذهبي ګروپونه دي، چې ځينې مثبت كارونه ترسره كوي-2

  . ګڼ قوميزه سازمانونه دي-3
  . دي د مشتركو ګټو سازمانونه-4
ــوال      -5 ــو نړي ــشر حقوق ــوال ســازمانونه، لكــه د ب ــو شــمېر نړي  ي

ــن  دا ...  ســازمان،  اكــسفام موســسه او نــور   ې ســولېســازمان، ش
  .پورته  سازمانونه معموالً د شخړو سبب نه ګرځي

دويم هغه ډلې يا ګروپونه دي، چې شخړې او جنجالونه راپيـدا   
  :كوي، لكه

   وسله  والې ډلې-1
   جنګي ډلې-2

  ې ملېش-3
   جنګساالران-4
   شخصي امنيتي كمپنۍ-5
 ترهګــــر ګروپونــــه، چــــې   -6

اكثره د القاعـدې لپـاره كـارول        
  .كېږي او ځينې نور
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ــا      ــو بيـ ــړل، نـ ــشريح كـ ــه تـ ــن چـــې دا ګروپونـ ــرمن موسـ يـــې  مېـ
پروفيــسور ټــايلر ريــورټ تــه بلنــه وركــړه، چــې ددې ګروپونــو پــر  

پروفيـــسور ټـــايلر د هېوادونـــو ارضـــي . قانونيـــت خبـــرې وكـــړې
ــاب      ــه ب ــو پ ــښو خطرون ــه د ورپې  چــې د ،تماميــت او ســرحدونو ت

دولتونـــه ددې :  وويـــل،نـــادولتي ســـازمانونو لـــه خـــوا پېـــښېږي
  خطرونو پر وړاندې  څه لري او څه كوالى شي؟

يادونه وكړه، چې په فلم كـې       ) جاكسن(ده د سينما د يوه كركټر       
يـې د تروريــستانو پــر ضــد يـو قــوي  رول لوبــوالى او د هغــوى پــر   

ــد ــره    ضــ ــتونزو ســ ــرو ســ ــه ډېــ ــوي، دى لــ ــارزه كــ ــخته مبــ  سرســ
مخامخېږي، خو په پاى كې بريالى كېږي، خو دى وايي د فلـم او              

  هغـه   ئعمل كيسه طبعاً سره تـوپير لـري، كلـه چـې دولتونـه ګـور          
د تروريــزم پــر . بيــا ددې پديــدې پــر وړانــدې ډول ډول عمــل كــوي 

 همكـاري   ضد نړيواله همكاري په كار ده، خو پـه عملـي توګـه  دا              
ــه ده  ــه دې ډول  ،يــو نړيــوال قــانون بايــد جــوړ شــي   . اســانه ن  چــې ل

د هر هېـواد قـوانين لـه بـل سـره تـوپير         . خطرونو سره مقابله وكړي   
د نـړۍ   . كوي، نو ځكه په دې برخه كې يو نړيوال قانون ته اړتيا ده            

دولتونه بايد يو بل سره كېني او  يو له بـل سـره همكـاري وكـړي،                  
 د نــړۍ دولتونــه يــو بــل ســره وصــلوي، ددې      دا نړيــوال قــوانين 

لكـه  . نړيوال قانون په رڼا كـې بايـد داخلـي قـوانين هـم وضـع شـي                 
 السـليك كـړى،    تـړون امريكا او عمان چې د تروريزم پـر ضـد يـو             

 خپـل مجـرمين ورسـپاري،       تـه  چـې يـو بـل        ،داسې يو تـړون دى    دا  
   نو څه به كېږي؟،كله چې د دولتونو ترمنځ همغږي رامنځته شي
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 ســره بــه  د بــانكونو تــرمنځ همكــاري رامنځتــه كېــږي، چــې   دې
 له يوه بانك څخه بل ته پيسې انتقـال      ،تروريستان ونه كړاى شي   

د ملګرو ملتونو د منشور په يـوه مـاده كـې د ترهګـرۍ ضـد              . كړي
) 1373(او  ) 1267(مواد شـته، د ملګـرو ملتونـو د امنيـت شـورا              

ړه دى، د نــړۍ ټــول نو پــه ااګڼــه پرېكــړه ليــك د القاعــدې او طالبــ
. هېوادونه بايد هغه عملـي كـړي، دا د نړيـوال قـانون يـوه برخـه ده                 
. په ملګرو ملتونو كې د ترهګرۍ ضـد يـوه كمېټـه جـوړه شـوې ده                

د . ګڼـــه پرېكـــړه ليـــك د عامـــه وژنـــې وســـلې منـــع كـــوي ) 1540(
له ده، ئ يــو مــشكل هــم د بــشري حقوقــو مــسې جګــړ ضــدتروريــزم

كېـږي، ځينـې ملكونـه وايـي چـې          چې بېالبېل تعبيرونـه ورڅخـه       
مـوږ دا كـار نـه شـو كـوالى، د بېلګـې پـه توګـه يـو ترهګـر چـې پـه             
اروپا كې ګير كېږي امريكـا تـه يـې ځكـه نـه وركـوي، چـې اروپـا                     
كې اعدام نه شته، خو امريكا كـې شـته، نـو دوى اعـدام د بـشري        

همدارنګه ځينې قيدونه هـم شـته، ځينـې      . حقوقو خالف كار ګڼي   
پونو سره بايد څنګه معامله وشـي؟ دوى ځـان هـېڅ            نا دولتي ګرو  

 نه ګڼي او ځان په هېچا پورې نه تړي، هـېڅ نړيـوال              دهمتعشي ته   
قانون ته مكلف نه دي، نو ځكه بايد دولتونه توافـق وكـړي، چـې               

  .دوى د نړيوالو قوانينو تابع كړي
 هېواد كې د بشري حقوقو د خونديتوب لپـاره د مـداخلې پـه        په

 اخــتالف شــته، لكــه پــه ســوماليا، كوســووا،      بــاب د نظــر ډېــر  
  .بوسنيا او نورو كې
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م كال امريكا د ملګرو ملتو سازمان لـه اجـازې پرتـه د    1999پر  
كوسووا چارو كې مداخلـه وكـړه، هلتـه اخالقـي او بـشري وضـع                
ډېره خرابه وه، مناسب ځواب يې غوښته، ملګرو ملتونـو عاجـل            

ايــد يــو ملــك پــه  څــه وخــت ب:اقــدام ونــه كــړ، كــوفي عنــان وويــل 
ــه          ــارو كــې مداخل ــو چ ــه كورني ــل ملــك پ ــاالتو كــې د ب داســې ح
وكړي؟ ارضي تماميت د يو ملك حـق دى، نـو ددې ترڅنـګ دا د              
هغــه هېــواد مــسوليت هــم دى، چــې د خپلــو خلكــو بــشري حقونــه  

كلــه چــې د يــو هېــواد دولــت كمــزورى شــي، نــو دا   . خونــدي كــړي
ت نـورو ملكونـو      مسوليتونه يې تر پوښتنې الندې راځي، دا وخـ        

ته د ملګرو ملتونو له خوا د خلكو د حفاظت لپاره د مداخلې حـق             
د ملګــرو ملتونــو پــه ) د بــشر مالتــړ( وركــول كېــږي، دا پرنــسيپ 

يو د مشكل مخنيوى دى، بـل مداخلـه او درېـيم     . منشور كې شته  
د ملګـرو ملتونـو د بـشري حقوقـو     . له خلكو سره عملي مرسـته ده     

ارونو تـر ټولـو واكمنـه سـرچينه ملګـري           ددې كـ  : كميسيون وويل 
ملتونــه دي، كــه د ملګــرو ملتونــو امنيــت شــورا پــه دې چــاره كــې 
ــا اســامبله       ــډه ي ــو عمــومي غون ــو د ملګــرو ملتون ناكامــه شــي، ن
كوالى شي، دا مسايل پر مخ يوسي، دا چې يو ملك د بـل ملـك       
په چارو كې مداخله وكړي كه ونـه كـړي، دا اوس هـم يـوه پېچلـې                  

  .، چې تراوسه ال نړيواله ټولنه ورسره الس و ګرېوان دهمسئله ده
ترهګــرې ډلــې هــېڅ ډول  : د غونــډې يــو برخــوال پوښــتنه وكــړه   

نړيوال قانون نه مني، په ملګرو ملتونو كې ځينو هېوادونـو تـه د              
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 تر نړيوالو قوانينـو پورتـه يـو كـار دى، پـه دې بـاب                 ،ويتو حق هم  
  تاسو څه وايئ؟

چــې دوى د ملګــرو ملتونــو د نــورو  ددې مانــا لــري، دا : ځــواب
ي حقــوق لــري، خــو د نړيوالــو قوانينــو لــه واسغــړو پــر وړانــدې مــ

 حملـې حـق هغـه وخـت سـم      د مخنۍ. مخې دوى ټول يو شان نه دي 
ــو        ــارى نيــسي، دا وخــت ي ــې تي ــواد د حمل ــډى هې دى، چــې ګاون

  . چې د ځان دفاع وكړي،هېواد حق لري
خلې د حــق خبــرې كلــه چــې د مــدا: يــو بــل برخــوال پوښــتنه وكــړه

كېږي، خلكو سره تشويشونه پيدا كېږي، لكه د عـراق پـه شـمال              
  كې د كردانو موضوع، په دې باب تاسې څه وايئ؟

 چې ددې مسودې د ليكلـو پـر وخـت شـايد      ،زه فكر كوم  : ځواب
د هغـوى تعبيـر دا نــه و، چـې لــه دې مـداخلې څخــه دې نـاوړه ګټــه      

  . شيپورته
لې او حفاظــت غوښــتنه  كلــه كلــه انــساني موضــوع ددې مــداخ  

 چـې سياسـي   ، ته د امريكا تګ  )اډرون( او   )كوسووا(كوي، لكه   
  .اهداف يې نه لرل، يوازې انساني موضوع وه

څوك چې مخدره مـواد توليـدوي، هغـه         : دېش استازى ه  د بنګل 
اكثره نـا دولتـي او غريـب خلـك دي، خـو ګټـه اخيـستونكي يـې                   

ــه ســخت      ــې دلت ــه دي، ول ــي هېوادون ــره پرمختلل ــه  اكث ــوانين ن ق
  جوړېږي، چې ددې شيانو مخه ونيول شي؟

 په عمومي ډول قوانين جوړ كـړل، خـو          فدرالي حكومت : ځواب
ايالتونـه دي،  ) 50( دلته مشكل دادى، چې دلتـه        ډول په انفرادي 
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دا هر ايالت خپـل خپـل قـوانين لـري، پوښـتنه داده، چـې قـوانين                  
  .بايد پر هغو كسانو تطبيق شي، چې دا مواد كاروي

                                   
 بحـث وروسـته ګروپـي كـار تـه الړو،            پـورتني تر   :ګروپي كار 

پــر دوو ګروپونــو ووېــشل شــو، يــو د منځنــي ختــيځ او يــو هــم د     
 چـې افغانـستان هـم        لپـاره و،   جنوبي اسيا او ورڅېرمه هېوادونو    

ګروپي كار د يو امريكايي پروفيسور  په مـشرۍ          . په كې شامل و   
بنګلــه ، پــه ګروپــي كــار كــې د افغانــستان، پاكــستان،   پيــل شــو
، سريالنكا، نيپال او ځينو نورو هېوادونو اسـتازي شـامل           دېش
امريكايي پروفيسور تـر ټولـو لـومړۍ دا پوښـتنه مطـرح كـړه               . وو
ــستان او     : چــې د امريكــا حكومــت بايــد څــه وكــړي، چــې د افغان

ره او پاكستان مناسبات ښه شي او د تروريزم پـر ضـد جګـړه ګټـو     
  موثره وشي؟

د جنـرال مـشرف     :  وويـل  )معظم احمـدخان  (د پاكستان استازى    
و، مهمـه خبـره     وپر وخت د افغانستان او پاكستان مناسبات ښـه          

ــه        ــر جګــړې مــشكل ن ــد وشــي، پ داده، چــې سياســي پرېكــړه باي
حلېږي، د مشرف پر وخت يوې خوا مالمتـي پـر بلـې خـوا او بلـې                  

  .به بيا پر دې بلې خوا اچوله
: ســنجر صــيب د افغانــستان لــه هئيــت څخــه وويــل   ت اهللا صــبغ

تروريزم سرحد نـه لـري، امريكـا او ټـولې نړيـوالې ټـولنې بيـا بيـا                   
ويلي چې تروريـزم سـرحد نـه لـري، نـو نړيـوالې ټـولنې تـه پـه كـار                      
دي، تـــر څـــو پـــورې چـــې د تروريـــزم ريـــښې لـــه منځـــه يونـــسي،   
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تروريـزم  افغانستان كې دا جګړه پـاى تـه نـه رسـي، افغانـستان د                
 لېقرباني شوى دى، د تروريزم ځالې افغانستان كې نه شـته، ځـا            

  .يې تر افغانستان بهر دى
 د ســنجر زه: وويــل) يــون(د ســنجر صــيب د خبــرو پــه تعقيــب مــا 

ــيب ــه      صـ ــالې پـ ــلي ځـ ــرۍ اصـ ــې د ترهګـ ــدوم، چـ ــرې تائيـ  دا خبـ
افغانان د يوې بشري قـوې او سـون مـوادو           . افغانستان كې نه دي   

ګړه كې سوزي، افغانان ددې امكانات نـه لـري،        په توګه په دې ج    
 ،چــې ددې درنــې جګــړې لګــښت او پــوځي امكانــات برابــر كــړي 

تاســو چــې كومــه  كارېــدونكې وســله، ريمــوټ كنټــرول بمونــه او 
ځــان وژونكــي واســكټونه او همدارنګــه د جګــړې ايــډيالوژيك  

له بهر سره ارتباط لري، د جهـاد پـه كلونـو    تحركات ګورئ دا ټول   
افغانـــستان د ځـــان نـــه ډول بريدونـــه نـــه ترســـره كېـــدل او كـــې دا 

كـــه د جګـــړې بهرنـــي امكانـــات . وژونكـــو بريـــدونو ســـابقه لـــري
مــوږ لــه .  ژر بنــدېږيهودرول شــي، افغانــستان كــې دا جګــړه ډېــر  

نړيــوالې ټــولنې هيلــه لــرو، كــه غــواړي افغانــستان كــې دا جګــړه   
  .، نو د جګړې اساسي سرچينې بايد وچې كړيېږيپايته ورس

 چې د پاكستان له جوړېدو څخه بيا تراوسـه    ،يو بل غلط تصور   
په پاكستان كې شته او په دپلوماتيكي ژبه كې څـوك ورتـه ډېـره       

 په پاكـستان كـې يـو شـمېر مـذهبي او      ،ىاشاره نه كوي، هغه داد  
استخباراتي كړۍ شته، چـې هغـوى پـه افغانـستان كـې يـو قـوي                 

خــوا قــوي  تــصور كــوي چــې لــه يــوې   دوىحكومــت نــه غــواړي،  
افغانستان او له بلـې خـوا قـوي هندوسـتان د دوى د نفـوذ سـاحه                   
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 پراختيــا غوښــتنې سياســت    دوىراتنګــوي او پــه ســيمه كــې د   
مهاروي، دغه  راز په دې حالت كې دوى نه شي كوالى د منځنـۍ               

 پاكـستان كـې     همدارنګـه اسيا طبيعي منابعو تـه ځـان ورسـوي،          
 پـه   سـره ه شـتوالي     تصور كوي، چې د قـوي افغانـستان پـ          كړۍدا  

پاكستان كې د مېشتو پښتنو ملي ولولې تقويه كېـږي او پـه دې              
خــو مــوږ پــه دې نظــر  . ډول د پاكــستان كمــزورۍ تــه الره اوارېــږي 

 پـه ګټـه    لپاره  چې قوي او سوكال افغانستان د سيمې د ثبات         ،يو
پاكــستان تــه هــم ډېــره اقتــصادي ګټــه رســوي، افغانــستان د  . دى

د طالبــانو د حكومــت . ه ښــه ماركيــټ دى لپــارمــالونوپاكــستاني 
 افغانستان تـه    ، چې افغانستان كمزورى اقتصاد درلود     ،پرمهال

مليونـو ډالـرو تـه رسـېدل، خـو          ) 50( كال   رد پاكستان صادرات پ   
مـا ال   . مليونـو ډالـرو تـه رسـېږي       ) 1250 ( هر كال  اوس دا صادرات  

خپلــې خبــرې خالصــې كــړې نــه وې، چــې د پاكــستان اســتازي        
ــاغلي  ــدخان م(ښـ ــم احمـ ــل) عظـ ــې  : وويـ ــط دى، چـ ــصور غلـ دا تـ

پاكــستان يــو قــوي افغانــستان نــه غــواړي، پاكــستان همېــشه پــه 
افغانــستان كــې ســوله غوښــتې، مــوږ د جهــاد پــه كلونــو كــې لــه    
افغانــانو ســره ډېــره مرســته كــړې ده، افغانــستان زمــوږ مــسلمان   
ورور هېــواد دى، خــو اوس چــې مــوږ افغانــستان تــه ګــورو، دوى 

ــتان  ــې     هندوسـ ــيمو كـ ــورو سـ ــدهار او نـ ــاد، كنـ ــالل ابـ ــه جـ ــه پـ تـ
قونسلګرۍ وركړي، دا موږ ته خطـر دى، افغانـستان بايـد زمـوږ       

 ګيلـه لـرو، چـې دوى        هدا تشويش درك كـړي، مـوږ لـه افغانـستان          
ولې زموږ مخـالف تـه زمـوږ پـه سـرحداتو كـې داسـې نماينـدګۍ                  
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وركړي دي، په داسې حال كـې چـې هندوسـتان پـه دې سـيمه كـې         
افغانـــستان زمـــوږ . يو تـــه اصـــالً هـــېڅ اړتيـــا نـــه لـــري رګقونـــسل

 ورور نـه ګيلـه كېـږي، دوى بايـد           لـه  هېواد دى، نـو      رمسلمان ورو 
  ...زموږ اندېښنې درك كړي

پر دې وخت ما يو ځل بيا نوبت واخيست، بحـث هـم لـږ څـه ګـرم                  
 چــې ، همدغــه ځــاى كــې معلــومېږي  پــه: مــا وويــل . غونــدې شــو 

فوذ د پراختيا هيله لري او لـه        پاكستان په افغانستان كې دخپل ن     
هند سره دښمني او زور ازموينه زموږ پـه هېـواد كـې معلومـوي،               
افغانستان يو مستقل هېواد دى، موږ حق لرو، چې له هـر هېـواد              
سره د خپلو عاليقو پر بنسټ سياسي او اقتصادي روابط ولرو،           
ايــا لــه پاكــستانه مــوږ كلــه دا پوښــتنه كــړې ده، چــې ولــې دې پــه   

 كويټـــه او يـــا نـــورو ښـــارونو كـــې، ايـــران او يـــا نـــورو   ،پېـــښور
هېوادونـو تــه قونــسلګرۍ وركــړي دي، همــدې پاكــستان تــه چــې  
مو په كندهار، ننګرهار، هرات كې د قونـسلګريو اجـازه وركـړې           
ايا له ايران او هندوستانه مو اجازه اخيستې، په خپل هېواد كـې         

 خـو كـه     د قونسلګريو پرانيستل د همغه هېواد مـشروع حـق دى،          
چېرې له دې قونسلګريو څخه رښـتيا هـم ګاونـډيو هېوادونـو تـه               
خطــر وي، كــوالى شــي د دپلومــاتيكو مراجعــو لــه الرې متقابــل   

پـه افغانـستان كـې د    .  پـر دښـمنۍ نـه ارزي   مـسئله اقدام وشـي او    
ــق   ــتراتيژۍ عمـــ ــستان د ســـ ــذهبي او    ،پاكـــ ــمېر مـــ ــې يوشـــ چـــ

 دا  ره وركـړه  ما دمخه ورتـه اشـا       او  تعقيبوي  يې استخباراتي ډلې 
قــــوي افغانــــستان ضــــعيف پاكــــستان يــــا ضــــعيف   ( :دى چــــې
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ــستان  ــوي پاكــ ــستان قــ ــو   ) افغانــ ــې د ټولــ ــستان كــ ــه پاكــ دا پــ
ــه دى، بلكــې د هغــو خلكــو نظــر دى، چــې د      پاكــستانيانو نظــر ن

ســـنجر صـــيب هـــم د .  پاليـــسي جـــوړوي لپـــاره خپلـــهافغانـــستان
قونـــسلګريو پـــه برخـــه كـــې زمـــا خبـــرې تائيـــد كـــړې او دا يـــې د   

ــه   ا ــستان خپــل حــق وګاڼ ــرات كــې     ،فغان ــل چــې ه ــې ووي ــه ي  ورت
كـه لـه    ستاسو قونسلګري هم ايران ته ډېره نږدې ده، نو ايـا ايـران              

  لګري به ورڅخه باسو؟موږه وغواړي، نو ستاسو قونس
ويــل كېــږي  :پــر دې وخــت امريكــايي پروفيــسور پوښــتنه وكــړه

 چې د افغانستان او پاكستان ترمنځ يـو مـشكل د ډيورنـډ كرښـه              
ده، دلتــه يــو پاكــستاني االصــله امريكــايي دى، هغــه همېــشه د     
امريكـــا كـــانګرس او حكومـــت تـــه وايـــي چـــې د افغانـــستان او   
پاكــستان تــرمنځ لــوى مــشكل د ډيورنــډ كرښــه ده،  تــر څــو چــې     
افغانستان د ډيورنډ كرښه په رسميت ونه پېژني، په افغانـستان           

 كـې سـوله   كې سوله نه راځي، كـه امريكـا غـواړي پـه افغانـستان          
راشي، نو بايد د افغانستان پـر حكومـت فـشار راوړل شـي، چـې                
افغانستان له پاكستان سره د ډيورنډ كرښه په رسميت وپېژنـي،           

  .كه نه نو دا جګړه به دوام پيدا كوي
ــاب وويــل    ــه دې ب ــه شــته، چــې    : ســنجر صــيب پ مــوږ ســره څــه ن

پاكستان ته يې وركړو، بل افغانستان په دې موقـف كـې نـه دى،               
 ې پاكستان سره په دې باب خبرې وكـړي، كلـه چـې افغانـستان              چ

ــو قوانينــو او د       ــشپړ امــن راشــي، بيــا كېــدى شــي د نړيوال كــې ب
 ر پـ  ،خلكو د برخليك د ټاكلو په باب د ډيورنډ د كرښې په ګډون            
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له، هغـه دې    ئتروريزم مـس  د  ډېرو  مسايلو بحث وشي، پاتې شوه        
  .مسايلو پورې اړه نه لري

 موږ له افغانستان سـره      :)معظم احمدخان (ى  د پاكستان استاز  
 هېڅكله نه ده مطرح كړې او نـه افغانـستان مـوږ    مسئلهد ډيورنډ   

 يــوه حــل مــسئلهپاكــستان دا . ســره دا مــسئله كلــه مطــرح كــړې ده 
ســرحدونه د نړيوالــو ســرحدونو پــه  ســني  او،ګڼــي مــسئلهشــوې 

له غوښـتالى، نـو     ئتوګه په رسميت پېژني، كه افغانستان دا مس       
، هغـه   اكستان چې لـه هنـد سـره درې ځلـه پـه جګـړه كـې راګيـر و                   پ

 د افغانـستان لپـاره ښـه چانـسونه وو، خـو افغانـستان هغـه                 وخت
 چـــې ،وخـــت هـــېڅ عكـــس العمـــل ونـــه ښـــود، دا ددې مانـــا لـــري

د پاكـستان اسـتازي زياتـه    .  حـل شـوې ګڼـي     مسئلهافغانستان دا   
مانـا دا   لـرو،   نـه   كړه چې موږ د ډيورنډ كرښې په بـاب څـه مـشكل              

  .چې دا كرښه د پاكستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دى
د : دا وخــت يــو ځــل بيــا نوبــت واخيــست؛ مــا وويــل    ) يــون(مــا 

 وويــل شــي، چــې پــه دې برخــه كــې    بايــدډيورنــډ كرښــې پــه بــاب 
. داسې حقوقي داليل شته، چې د حكومتونو تـر كچـې پورتـه دي          

ر كچـې پورتـه د      لويه جرګه چې په افغانستان كې د حكومتونـو تـ          
د افغانـستان    سـرچينه ده،     واكمنـه قدرت او مشروعيت تـر ټولـو        

 چــې د ، پرېكــړه وكــړهلــويې جرګــې نــږدې پنځــه لــسيزې وړانــدې 
 د افغانــستان پــر   ، زور پــه  د انګرېــزي اســتعمار   كرښــه ډيورنــډ

تـر  . اميرانو تپل شوې وه او تر دې وروسته يې افغانستان نه مني           
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. ا كرښه په رسميت نـه ده پېژنـدلې        هغه وروسته يوه حكومت هم د     
لــه حقــوقي پلــوه هــم د ډيورنــډ د كرښــې يــو طــرف يــا حقــوقي اړخ  

پاكـستان لـه افغانـستان سـره د         . اوس متـوفى دى   ) برتانوي هند (
دا كرښــه لــه برتــانوي هنــد څخــه  . ډيورنــډ د كرښــې يــو اړخ نــه دى 

پاكستان ته په ميراث پاتې ده، له حقوقي پلوه په داسې مـسايلو      
 وراثت قانون نـه تطبيقېـږي، ځكـه چـې د وراثـت قـانون بيـا                  كې د 

 خپل وجايب او مـسوليتونه لـري، هغـه هېڅكلـه پاكـستان تـه نـه                
د نړيوالـــو .  راجـــع شـــوي او نـــه دوى هغـــه پـــر ځـــان منلـــي دي  دي

 هغـه تړونونـه، چـې پـه زور او جبـر پـر يـوې                 ، هـم  قوانينو لـه مخـې    
 هښـه هـم پـ     خوا ومنل شي، حقـوقي ارزښـت نـه لـري، د ډيورنـډ كر              

لـه خـوا    ) انګريـزي ښـكېالك   (زوره د هغه وخت د ستر زبرځـواك         
پر امير عبدالرحمن منـل شـوې وه او د افغانـستان نـورو حقـوقي                
مراجعو هېڅكله نه ده تائيد كړې، انګرېزان چې هغـه وخـت ددې             
كرښې د تحميل يوه خوا وه، ددې په مقابل كې د هغه وخـت اميـر             

حيات پـه اختتـام سـره دا     د  د امير   ته يو لړ امتيازات وركول، چې       
امتيازات هم ختم شول او ددې كرښې په باب قرارداد هـم ورسـره              

ــه الســه وركــړ    ــزم مــسئله، دا   . خپــل ارزښــت ل ــاتې شــوه د تروري پ
  كرښـې سـره رابطـه نـه لـري او كـه پاكـستان        لـه هېڅكله د ډيورنـډ   

 ځينې ډلې او اشـخاص ترهګـري لـه دې كرښـې سـره تـړي، نـو                   كې
تر ټولو پاكـستان تـه پـه زيـان ده، ځكـه دوى خپلـه ددې                 بيا خو دا    
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ثبــوت وركــوي، چــې دا ډلــې ټپلــې مــوږ تقويــه كــوو او كــه پــر          
دل  كرښـه پـه رسـميت وپېژنـ         ډيورنـډ  دد فشار له امله     افغانستان  
تـر دې نـو بيـا د    .  مهاروالى شو )ترهګر ( دا خلك   موږ  نو بيا  شي،

ــه ټينګــه       ــوږ دا پ ــه دى؟ م ــوت چېرت ــداخلې غــټ ثب  چــې و،ردوم
 ارتباط لري، ايـا پـر نيويـارك چـې            سره تروريزم له ډيورنډ كرښې   

ــډ      ــد وكــړ، هلتــه هــم د ډيورن ــا  مــسئلهترهګــرو بري  شــريكه وه، ي
 يې چې پر ممبي وكړ، هلته هم ډيورنډ كرښـه وه او         بريد وروستى

ــه هغــې جملــې څخــه پــه خپلــه د        ــورو ګڼــو ســيمو ل يــا د نــړۍ پــه ن
ــ  ــور، پ  رپاكــستان پ ــو ښــارونو، اله ــورو كــې   ګڼ ــډۍ او ن ــم د ين  ه

 دا هــسې يــوه پلمــه ده، چــې ځينــې ډلــې ډيورنــډ كرښــه شــامله ده؟
 يغواړي يو مشكل له بل مشكل سره وتړي، زموږ او د پاكستان           

 د نــورو هېوادونــو  ،هئيــت تــرمنځ خبــرې نــورې هــم تــودې شــوې   
استازو ټولو موږ ته غوږ نيـولى وو، هغـوى تـه هـم پتـه ولګېـده،          

دا  . د نظرونو څـومره تـوپير موجـود دى         چې دوو هېوادونو ترمنځ   
ښـه بـه    : بحث نور هم ګرمېـده، خـو امريكـايي پروفيـسورو وويـل            

. وي چــې د امنيــت د ښــه والــي پــه بــاب خپــل نظرونــه څرګنــد كــړو 
 نړيـوال بايـد زمـوږ ملـي         :زموږ له هئيت څخه انګـار صـيب وويـل         

پوليسو، استخباراتو او ملي پوځ سره مرسـته وكـړي، چـې مـوږ              
 شو، په خپله خـاوره كـې ترهګـر وځپـو او د پاكـستان                ددې جوګه 

 پـه خپلـه     ىامنيتي ارګانونو سره دې هم مرسـته وشـي، چـې هغـو            
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دواړو د  لــه منځــه يوســي، دغــه راز    لېبرخــه كــې د ترهګــرو ځــا   
 او همكـاري  ه بايـد يـو بـل سـره مرسـت       ههېوادونو امنيتي ارګانون  

  يــو بــل تــه خبــر وركــړي، چــې تــر دغــې ســيمې مــې ترهګــروكــړي،
، بايــد ل د نفــوذ ســاحې تــه داخــل شــو ســوتعقيــب كــړل، نــور ستا

، پـه دې ډول كېـدى شـي دا ډلـې ټپلـې لـه                ئ يـې تعقيـب كـړ      تاسې
 د پــاى پــر ټكــي ودرېــد، هــم د     وخــت نــور هــم   . منځــه الړې شــي 

پاكــستان اســتازي او هــم مــوږ غوښــتل پــه دې بــاب زيــات بحــث   
يجې وكړو، خو وخت نه و، امريكايي پروفيسور په پاى كې د نت           

 ددې نورو هېوادونو استازو تـه بـه نوبـت وركـړو،             :په توګه وويل  
 د افغانـستان او پاكـستان تـرمنځ پـر دې شـوي         ،چې په لنډو ټكو   

  :بحث قضاوت وكړي او د خبرو نتيجه راوباسي
ــستان او : وويــل) نظــام احمــد ( اســتازي بنګلــه دېــش د  د افغان

 اوسـېله زيـات دى، بايـد      تفـاوت   پاكستان ترمنځ د خبـرو او نظـر         
ــد       ــږي، بايــ ــه حلېــ ــامي الرې نــ ــه نظــ ــشكل لــ ــو دا مــ ــي، خــ وشــ
دپلوماتيكې الرې چارې ولټـول شـي، څـوك چـې ملېـشې سـاتي         
بايد خبر ورته وركړل شي، چې لـه دې الرې وګرځـي، خلـك بايـد               
باسواده شي، ځكـه كلـه چـې خلـك باسـواده شـي، خپلـه پرېكـړه                  

ه شـي،  خپله كوالى شي، كه د افغانستان په چارو كې مداخله ونـ   
  .ښه به وي
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مـــوږ د دواړو : وويـــل) ډابرســـنګ ګورنـــګ(د نيپـــال اســـتازي 
ــدل، دې كــې د امريكــا د       ــه ولي ــرمنځ د نظــر تفاوتون ــو ت هېوادون
ــه       ــا ت ــې اردو پياوړتي ــان د خپل نقــش ضــرورت دى، دا چــې افغان

  .اړتيا لري بايد په دې برخه كې ورسره مرسته وشي
 هم شكايت وكـړ،  هد نيپال استازي په دې ترڅ كې له هندوستان     

ده وويـل چـې د   . چې د نيپال په كورنيـو چـارو كـې السـوهنه كـوي      
كسان ووژل شول، خـو     ) 13000(نيپال په كورنيو شخړو كې نږدې       

ددې جنګي ډلو ځينې مـشران پـه هندوسـتان كـې ګرځـي او مـزې                 
ــل   . كــوي ــر دې وروســته امريكــايي پروفيــسور ووي ــر :ت ــاكلي ت  ټ

 شـو، مـوټر مـوږ او تاسـې تـه      وخته پنځه لـس دقيقـې زيـات پـاتې        
منتظــر دى، ډېــر ښــه او ګــرم بحــث و، ماتــه هــم شاباســى راكــړئ،   
داســې جالــب بحثونــه رامنځتــه كــوم، چــې تــر اخــره خلــك بوخــت 

او  په مـوټر كـې كېناسـتو         ، راووتو هساتم، دې سره له ګروپي كار     
  .د هوټل پر لوري رهي شو
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  يوه شپه له فرهنګي اشنايانو سره
  

 او ســيد ســليمان هــادي ه ورســېدم، نــو خالــد  كلــه چــې هوټــل تــ
 د بېنــوا وېبــسايټ د هــادي خالــد. اشــنا دواړو راتــه ټلېفــون وكــړ 

امتياز خاوند دى او په پښتو كې دا ډېره مشهوره وېبپاڼه ده، په             
 ډېر زيات خـدمت   يېلكونو لوستونكي لري، پښتو او پښتنو ته     

ا  اوس پـه نيويـارك كـې اوسـي او مـ             صـيب   هـادي  خالـد . كړى دى 
 اشـنا   سيدسليمانسره يې وعده كړې وه، چې ليدو ته دې درځم،           

اصـــالً د ننګرهـــار اوســـېدونكى دى، ښـــه قـــوي ژورناليـــست او  
 كـار كـړى او       يـې   او شمشاد ټلويزيونونو كې    وياند دى، په طلوع   

هلتــه چــې ښــه وځلېــد، نــو بيــا پــه امريكــا كــې اشــنا ټلويزيــون تــه  
 هـادي  خالد. سره اشنا شو  راغى او دلته نو اشنا له اشنا ټلويزيون         

پـه بـاب     ده د خپلـو فعـاليتونو        ،صيب سره مـې لـږ مجلـس كـړى و          
، چې په خورا زړه چـاودون يـې تـر دې مهالـه څـه                معلومات راكړل 

كړي، خو څه يې چـې كـړي اكثـره يـې مـوثر دي، مـا د افغانـستان                    
  داخلـي    ځينې مهمې  افغانستاند   حالت ورته بيان كړ او       فرهنګي
، خو پـه پـاى كـې مـو دا نظـر يـو و                 په ګوته كړې    مې ورته  ستونزې
 ).مخكې به ځو او شـاته بـه نـه ګـورو           (،  )كار كول په كار دي    ( :چې

ســيد ســليمان اشــنا هــم تــر لــږ ځنــډه وروســته راغــى، هغــه نــو ال      
مخكې له مـا څخـه ژمنـه اخيـستې وه، چـې د شـپې بـه دده مېلمـه                     

 تـه   كېږم، څو شېبې اشنا صـيب سـره كېناسـتو، دواړه مـې يـو بـل                
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معرفي كړل، كه څه هم ليكوال د استاد رفيـع پـه وينـا د پخوانيـو                 
 نــو ،ټلېفونچيــانو غونــدې دي، كــه يــو بــل يــې ليــدلي هــم نــه وي   

، ېمعرفـي كـړ   يـې   اورېدلي يې خو يې وي، فقط چـې يـو بـل سـره               
 نـور  :نور نو بيا زيات تفصيل ته اړتيا نه شـته، اشـنا صـيب وويـل         

ايــه، چــې مــوږ ســره الړ   هغــوى تــه هــم وو ؟ملګــري دې چېــرې دي
مـا ويـل فكـر كـوم چېرتـه بـه تللـي وي،               . شي، ډېر بـه خوشـاله شـو       

 نـه  روخټلېفون مې ورته وكړ، انګار صيب او سنجر صيب يـو هـم            
لږ ورته منتظر هم شو، خو چې پته يې ونه لګېده، نـو بيـا زه         . شول

 د هغـه د كـور پـر         ،له اشـنا صـيب سـره      صيب   هاديخالد  او  ) يون(
له هوټله تر كوره پورې نـږدې نـيم سـاعت الره وه،             . لوري رهي شو  

 كه څه هم اخوا دېخوا د ښار ښـكالوو او رڼـاوو تـه                مې په الره كې  
كتــل، خــو اشناصــيب د سياســي بحــث يــوه موضــوع مــنځ كــې        
راګوزاره كړه، يون صيب د انتخاباتو موضوع ډېره ګرمه ده، څـه             

نـو اوس    څوك به يې وګټي؟ مـا ويـل واهللا           ؟فكر كوئ څه به وشي    
، چې څوك پرې سم بحث وكړي، وكتـل شـي چـې         شته وخت    هم ال

څــه ډول كانديــدان رامنځتــه كېــږي؟ د هغــوى مرســتياالن څــوك   
 دا هم مهم رول لري، قومي، سياسي، مذهبي، سيمه ييـز او        ؟دي

اقتــصادي بېــز هــم ډېــر رول لــري، ګاونــډي هېوادونــه، نړيــوال        
ه دا هر يـو خپـل خپـل         ايتالف په تېره بيا د امريكا متحده ايالتون       

تاثيرات لري، نو چـې يـو ځـل ليـدلوري او تګلـوري معلـوم شـي،                  
هغه وخت يې ارزونه او محاسـبه اسـانه ده، اشـنا صـيب وويـل زه                 
هم له همدې نظر سره موافـق يـم، خـو اوسـنيو كانديـدانو تـه چـې                   
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ګورم، كـه څـه هـم لـه كـرزي څخـه ډېـر زيـات خلـك نـا راضـه دي،                        
بــه هــم لــه مجبوريتــه كــرزي تــه رايــه     خــو بيــا  ،خــصوصاً پــښتانه

 د كـرزي صـيب چـانس    ،وركړي، مـا ويـل كـه ښـه بـديل پيـدا شـي            
كمېــږي او يــا يــې پــر وړانــدې يــو قــوي ايــتالف جــوړ شــي او كــه    
چېرې تر ده بل قوي كانديد پيدا نه شي، نو بيا دده چانس پـه دې                
زياتېږي، چې دى تيار په واك كې دى، كه څوك هر څومره چغـې              

ه واكه ګټه نه پورته كـوم، خـو پـه خپلـه پـه واك كـې                   چې ل  ،ووهي
شتوالى له واكـه د ګټـې اخيـستنې مانـا تـداعي كـوي او دا خپـل                   

 د تاثير لري، خو بيا هم د استاد روهي په وينا د افغانستان وضـع     
وده وكــړي، پېــشبينۍ وړ نــه ده، كېــدى شــي حــاالت بلــې خواتــه  

 كــول كېــدى شــي انتخابــات هــېڅ ونــه شــي، نــو اوس مطلــق حكــم
 دا ســمه ده، خــو زمــا هــدف د :ســخت كــار دى، اشــنا صــيب وويــل

 صـيب هـم     هـادي  خالـد . اوسنيو حاالتو د تداوم پـه صـورت كـې و          
د بحـث لـړۍ ال ختمـه نـه وه، چـې د اشـنا                . موږ ته ورته نظـر درلـود      

 چــې زينــې او د ،صــيب كــور تــه ورســېدو، يــوه دوه پــوړيز كــور و 
. ر تــه پورتــه شــو كــوټې مــتن يــې پــر لــرګين فــرش پوښــلى و، كــو   

څــو . ارســالجمال صــيب او ايــوب خــاورين صــيب هــم راغلــي وو   
زمــوږ شــېبې ســره كېناســتو، چــاى يــې راوړ، د چــاى پــر مهــال       

 موږ ته يـې سـتړي مـشي         ، راغله )د اشنا صيب مېرمن   ( ورينداره  
راكړل، زما د مېرمنـې او ماشـومانو پوښـتنه يـې وكـړه، ويـل يـې               

  او پــه كــور و كلــي يــېكاشــكې هغــوى دې هــم راوســتي واى، بيــا
د . وطن كې د حاالتو پوښتنه وكړه، ما د خيـر و خيريـت ډاډ وركـړ               
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جمـال صـيب او ايـوب       د  . چاى پر مهال بيا سياسي بحث پيـل شـو         
خاورين صيب نظرونه دا وو، چې په تېرو كلونـو كـې كـار شـوى،           
خــو څــومره چــې كــار شــوى هغــومره پــه رســنيو كــې مثبــت نــه دى   

ــد   ــنعكس شــوى، خال ــاديم ــايتو او     ه ــې كف صــيب د حكومــت ب
 مـستند   داسېاداري فساد ته ګوته ونيوله، ويې ويل چې ما سره     

اسناد شـته چـې څـوك پـه څـومره مـالي او اداري فـساد كـې ككـړ               
  .يد

همــدې بحــث كــې وو، چــې بلــه خونــه كــې پــر مېــز ډوډۍ تيــاره    
شوه، په ډوډۍ كې يې لكه د نورو افغانـانو غونـدې افـراط كـړى                

ــه  ــو، د لګـــښت يـــې پـ ــو د وزيرصـــيب .  كـــښلى وى كـــې خټـ زه خـ
 چـې   ،محمدګل خان مومنـد الره تعقيبـوم، ټولـو پـښتنو تـه وايـم              

مېلمه ته بايد دومره څه پاخه كړئ او دومـره لګـښت ورتـه وكـړئ                
 څه پـاتې نـه شـي، خـو پـښتنو ال تراوسـه پـورې د            څخه چې له هغه  

 ځانونـه نـه دي عيـار         سره عصري او ښاري كلتور له ټولو شرايطو      
، ډوډۍ مو په خوند وخوړه، ډېر اخـالص پـه كـې و، زمـوږ د                 كړي

وريندارې دې كور ودان وي، ډېر زحمـت يـې ګـاللى و، تـر ډوډۍ                
 ،وروسته بيا طبعاً د بحثونو لړۍ پيل شوه، خـو مـا كوښـښ وكـړ         

چې رالنډ يې كړم، ځكه  هلته خلك ډېرو خبرو تـه وخـت نـه لـري،             
ځي او سـتړى كـار      پر خپل معين وخت له خوبه پاڅېږي، دندې ته          

 ټـول لـه     ، نو له ټولو مو د مننې تر څنګ اجازه هم واخيـسته            ،كوي
كوره رابهر شو، جمال صيب او خـاورين صـيب پـه يـوه مـوټر كـې                  

 اشنا صـيب تـر   ،صيبهادي او خالد  ) يون(په خپله مخه الړل، زه      
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هوټلـــه راورســـولو، د شـــپې دولـــس بجـــې وې، اشـــنا صـــيب مـــو 
نـږدې  . صيب د اتاق پـر لـوري الړو        هادياو  ) يون(رخصت كړ، زه    

په هېـواد كـې د فرهنګـي مـسايلو پـه            . يو ساعت به سره ناست وو     
ــړې،      ــرې وك ــرې خب ــو ډې ــاب م ــادي صــيب ب ــو راتلونكــو  ه  د خپل

 مــا هــم د خپلــو فرهنګــي  ،فرهنګــي پالنونــو پــه اړه خبــرې وكــړې 
 راڅخـه   ، ده هود شـپې يـوه بجـه        . كارونو په باب معلومات وركړل    

 چـې ده    ، همدلته د يوه نږدې هوټـل پـر لـوري          رخصت واخيست او  
په كـې ځـان تـه اتـاق نيـولى و، الړ او پـر مـا د خـوب پرښـتو خپـل                         

  .وزرونه وغوړول
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   ورځ نهمهد سيمينار 
بيا له معمول سره سـم پـر اتـه       وه،   مه د چهارشنبې ورځ   4د مارچ   

 پـر اتـو بجـو او پنځـه دېـرش        ،نيمو بجـو نيـسا سـنټر تـه ورسـېدو          
ددې برخـې   . ار د نن ورځې لومړنۍ برخه  پيل شوه        دقيقو د سيمين  
  :برخوال وو

 د نيـسا  )Mr.James clad( ښـاغلى جيمـز كـالډ   ، پروفيسور-1
  .سنټر پروفيسور د پروګرام چلوونكي په توګه

 د نړيوالــو او ســتراتيژيكو څېړنــو د مركــز ډايريكټــر ډاكتــر   -2
   ويناوال،)Dr.Andrew Kuchins (اندريو كوچنيس

  ســونډرساع پوهنتــون پروفيــسور ډاكتــر پليــپ فــ د ملــي د-3
)Dr.Phillip Sawnders(د ويناوال په توګه ،.  

په پيل كې پروفيسور جيمـزكالډ د نـن ورځـې پروګـرام تـشريح           
 بيا يې وويـل د ملـي امنيـت د           ؟ ماښامه به څه كېږي    تر نن كړ، چې   

ه يــو مــسول كــس راغلــى، څخــجوړښــت پــه بــاب د اوبامــا لــه دفتر
 يت شـورا د پاليـسۍ پـه بـاب د چـاپ شـويو              ي امن به د مل  ته  تاسو  

د نننـــۍ ورځـــې د بحـــث اساســـي . پـــاڼو يـــوه يـــوه كـــاپي دركـــړي 
موضــوع پــه نــړۍ كــې د چــين او روســيې دريځونــو تــه ځــانګړې     

پـه پيـل كـې      . ه او له امريكا سره ددې هېوادونو روابطو ته        دشوې  
ــو  ــل شــ ــاالتو   لوويــ ــده ايــ ــا د متحــ ــيې او امريكــ ــې د روســ ، چــ

پـه  ) چـين او روسـيې  (نړۍ د دوو لويـو قوتونـو   متخصصين نن د   
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مېـرمن كلنـټن خپـل لـومړى سـفر لـرې ختـيځ تـه                . باب خبرې كـوي   
دې مانــا وركــوي، چــې امريكــا چــين تــه ډېــر ارزښــت د اكــړى و، د

وركــوي، د بــوش د واكمنــۍ پــر وخــت پــه پيــل كــې لــومړى لــه         
د غونـډې  . روسيې سره روابط ښـه وو، خـو وروسـته خـراب شـول          

: ده وويـل . دى) دېـو (اد  صچـين د دنيـا د اقتـ       . ه كړه چلوونكي زيات 
 چـې لـه هغـې       ،په واشنګټن كې د تفكراتو  څلور سـوه مخزنـه دي           

ناست پروفيسور تـه يـې       (جملې څخه دادى يو يې دلته ناست دى       
يــې  پــه پيــل كــې . كــوو، لــومړى بــه پــر چــين خبــرې   )اشــاره وكــړه

زه : يـل هغـه وو . پروفيسور ډاكتر اندريو كوچنيس تـه بلنـه وركـړه        
په منځني ختيځ كې د چين پر نقش د نړۍ پر اقتصادي بحـران او               

 تـه   د چين او امريكا پر روابطو خبرې كـوم، لـومړى د چـين داخـل               
كه چيني كمونيستان غواړي پر قـدرت پـاتې شـي، نـو بايـد               ! ځو

خپـــل اقتـــصاد پيـــاوړى كـــړي، دا كـــار ددې ســـبب ګرځـــي، چـــې 
ن څخـه هـم اندېـښنه    اقتصادي بحراله داخلي ثبات وساتي، چين   

لــري، چــين حاضــر دى د اقتــصادي مــسايلو پــه بــاب تفــاهم او        
 -1: د چـــين بهرنـــى سياســـت دوه ټكـــي لـــري    . مـــصلحت وكـــړي 

ــه   -2اقتــــصادي،  ــه كلــ ــه كلــ ــه، دا هدفونــ ــتراتيژيك هدفونــ  ســ
هماهنګ وي، خو كله كله نه وي، چين غـواړي پـه منځنـي ختـيځ                

ړو تــه اړتيــا  كــې خپــل نفــوذ پــراخ كــړي، دوى تېلــو او ګــازو دوا   
 جـوړوي، نـو ځكـه دوى زيـاتې انـرژۍ تـه       لري، دوى درنې وسـلې   

چــين غــواړي نفــت او ګــاز يــې تــضمين شــي، چــين د    . اړتيــا لــري
انــرژۍ پــر نړيــوال بــازار ډېــر بــاور نــه لــري، فكــر كــوي دوى بــه يــو 



 236

وخت له مشكل سره مخامخېږي، نو ځكه دوى په نړيواله كچـه د          
د نــړۍ ګڼــو هېوادونــو ســره  خپــل نفــوذ د پراخولــو فكــر كــوي او   

 ممكــن امريكــا يــو  ،ارتباطــات ټينګــوي، د چــين بلــه وېــره دا ده  
 چــې د چــين مخــه ونيــسي، نــو  ،وخــت ځينــې هېوادونــه وهڅــوي 

ځكـــه امريكايـــانو ســـره هـــم د ښـــو روابطـــو ســـاتل غـــواړي، لـــه   
 چــې پخــوا مــشكل درلــود لكــه هندوســتان  ،ګاونــډيانو ســره يــې

تجـارتي روابـط وسـاتي او       سره، اوس غواړي له هغو سره هم ښـه          
ــا ــه    د امريكـ ــو مخـ ــي هېوادونـ ــان غربـ ــه شـ ــسيو پـ ــه راز . نيـ دغـ

روسيې، ايران، سـعودي عربـستان، برازيـل، اسـتراليا او نـورو             
سره ښه روابط لري، غواړي په نړيواله كچـه ښـه روابـط ولـري، د                

 او د نـړۍ   و، د سـيمې هېوادونـ     و هېوادون وجغرافيې له نظره مهم   
ــور ــو مــوثرون ــو ســره چــين غــواړي خپــل روابــط    و هېوادون ، ټول

له دې روابطو څخه دوى سياسي مقصد هم لـري او          . پياوړي كړي 
هغه دا چې غواړي د بشري حقوقو پـه نامـه پـر دوى بانـدې فـشار                  

غـــواړي تجـــارت يـــې ازاد وي، ځينـــې وخـــت عملـــي   . رانـــه شـــي
د چـين   . دپلوماتيك كارونـه ترسـره كـوي، لكـه د تـايوان مـسئله             

 د خلــيج هېوادونــو لــه ،ي عربــستان تــه الړجمهــور رئــيس ســعود
مشرانو سره يې مالقاتونه وكړل، غواړي د سـيمې لـه تجـارت او              

ــه       ام ــي شــركتونه پ ــه كــړي، غــواړي چين ــه پورت ــاتو څخــه ګټ كان
نړيوالــه كچــه پــراخ كــړي، هــر چېرتــه چــې بــازار وي چــين غــواړي  

 ټولــو پــسې ګرځــي، هــر ،هلتــه الړ شــي، لــوى او وړوكــي تجــارت
چينـي كمپنـۍ ځـي، د خپـل حكومـت مالتـړ ورسـره               ځاى تـه چـې      
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چــين پــه اقتــصادي او دپلوماتيكــه برخــه كــې غــواړي خپــل    . دى
نفــوذ پيــاوړى كــړي، نــرم نظــامي قــوت هــم ورســره ملګــرى دى،    
غــواړي الس يــې لــه اســيا څخــه نــورې نــړۍ تــه هــم وغځېــږي، پــه   
جاپــان، اروپــا او امريكــا كــې يــې بازارونــه دي، اوس چــې پــه        

پا كې كـوم اقتـصادي بحـران راغلـى، پـر چـين يـې                امريكا او ارو  
هم منفي تاثير كړى، ځينـې فـابريكې يـې هـم تـړل شـوي، تراوسـه                  

.  خـو تـر دې وروسـته يـې پـه تـاوان ده      ،پورې ورته دا په زيان نه ده  
 چــې د چــين د اقتــصاد خــط و ســير تــه  ،پــه تېــرو لــسو كلونــو كــې

 تلل او بيـا پرزه جات رانو له شمالي كوريا او چين څخه به      ګورو،  
 نــورې نــړۍ تــه تلــل، ددې علــت دا و، چــې چــين كــې كــاګر ډېــر  بــه

  او بهرنـۍ نـړۍ تـه   ول كـ ات، نـو ځكـه دوى هلتـه توليـد      ىارزانه د 
، خو نړيوال اقتصادي بحران پر چين هم منفـي تـاثير     يې صادرول 

 پېرېــدونكيجاپــان، كوريــا او تــايوان د چــين د اموالــو ښــه . وكــړ
عربــستان او يمــن كــې د چــين    پــه منځنــي ختــيځ، ســعودي    . وو

اقتصادي نفـوذ مـخ پـه پراخېـدو دى، چـين زيـاتو تېلـو تـه اړتيـا                    
 پـه بهـر كـې    لپـاره  د تېلـو لري، د چـين ډېـرو لويـو او وړو كمپنيـو         

  .پانګه اچولې ده
، كـړې ه  ونـ مليـارده ډالـر پانګ    ) 26(م كال يې په بهر كـې        2008پر  

سـاحه كـې     يـوازې د طبيعـي منـابعو پـه           ،دوى د پيسو زېرمه لري    
نـور هېوادونـه د پيـسو       . مليارده ډالـره پانګـه لګـولې ده       ) 100(يې  

چـين پـر    .  نو ځكه چين تـه اړ دي       ، خو چين يې نه لري     ،كمښت لري 
ــر مرســته      2006 ــو ســره يــو مليــارد ډال ــرودې هېوادون م كــال مــخ پ
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كړې، ځينو هېوادونو سـره چـې مرسـته كـوي، د كـانونو پـه برخـه         
 چـې   ،نـو نـورو هېوادونـو سـره       كې خپل كارګر اسـتخداموي، ځي     

غــرب ورســره مرســته نــه كــوي، چــين ورســره مرســته كــوي، لكــه   
  ...سوډان، شمالي كوريا او نور

نوي انكشافات دا دي، چې چين په سياسي برخه كې ډېر فعـال    
كلــه چــې د چــين جمهــور رئــيس ســعودي عربــستان تــه  . شــوى دى

الړ، لـــه هغـــو ســـره يـــې ســـتراتيژيك روابـــط ټينـــګ كـــړل، دوى 
د .  څخـه كـار واخلـي      واړي د نفوذ د يوې وسيلې په توګه له هغ         غو

چين مشران زياتو هېوادونو ته سفرونه كوي، ان پوځي هئيتونـه           
زموږ د څېړنـو لـه مخـې د چـين پـه             . يې منځني ختيځ ته ځي راځي     

مشرانو كې يو لړ تغيرات راغلي دي، پخوانى جمهور رئيس يـې            
 رئــيس يــې تجــارتي  خــو نــوى جمهــور،بــانفوذه هېوادونــو تــه تــه 

ــوي   ــات ارزښـــت وركـ ــه زيـ ــسايلو تـ ــو   . مـ ــه نړيوالـ ــوا لـ ــين پخـ چـ
سازمانونو څخه خـارج و، خـو اوس لـه دې سـازمانو سـره اړيكـي          

چـين د امنيـت     ... شانګهاى همكـارۍ سـازمان او نـور       د  لري، لكه   
 ، هېوادونـو لـه ډلـې څخـه دى         شورا غـړى دى، چـين د هغـو پنځـو          
ه د تـايوان او سـوډان پـه        لكـ  ،چې د ويتـو لـه حـق څخـه ګټـه اخلـي             

 ،له پوځي پلوه يـې پخـوا پـر منځنـي ختـيځ وسـله خرڅولـه                . هكله
ددې كمښت علـت دادى، چـې د   . خو اوس دا خرڅون كم شوى دى    

 او بحرين سـره     نچين وسله ډېره پرمختللې نه ده، عمان، پاكستا       
  .يې تمرينات وكړل
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د . وده كـړې ده   اقتـصادي   ) 10-9(چين پـر تېـر كـال پـه سـلو كـې              
چين د بري راز په دې كې دى، چې په داخل كې هم قـوي ماركيـټ     
لـــري، اوس پـــه چـــين كـــې بېكـــاري زياتـــه شـــوې، ثبـــات تـــه هـــم  

چين په پوځي ډګـر كـې هـم پرمختـګ كـړى، خپـل             . ګواښونه شته 
په عـصري وسـلو مجهـز كـړى، پانګونـه يـې د تـايوان پـه                  يې  پوځ  

كـه دا   . يد عدن په خليج كې يې خپلې بېـړۍ زيـاتې كـړي د             . اړه ده 
  :ټول عوامل جمع كړو، نو ويالى شو چې

د چين بهرنۍ پاليسي د كورنيو پاليسو پر اسـاس پـرمخ ځـي،              
د چين ساختمان داسې يو ماشين ته ورتـه دى، چـې ټـول ښـه كـار                  
كـــوي، د بهرنيـــو چـــارو وزارت يـــې لـــه كورنيـــو چـــارو او نـــورو   
وزارتونـــو ســـره ښـــه همغـــږي لـــري، ځينـــې شـــركتونه خپلمنځـــي 

دا شــركتونه ډېــر قــوي . ه هــم لــري، لكــه د تېلــو شــركتونهرقابتونــ
دي، ان د چين پر بيروكراسۍ تاثير لري، چين كـې د تېلـو قيمـت                
پورته شوى، خو اوس چې د تېلو قيمت بېرته راپرېوت دا د چـين        
لپاره ډېر ښه فرصت دى، چې د تېلو سرچينې واخلي، چـين اوس          

ې نور هېوادونـه    د خپل هېواد كورني ثبات ته اندېښمن دى، ځين        
شـي، د چـين سـوداګر چـې چېرتـه           رغواړي، د چين پانګـه هلتـه و       

ځي، هغه به د چين د قوانينو مطابق كار كوي، چين كې د كـارګر               
چين په نړۍ كې تر هر هېواد زيات نفوذ لـري،           . مزد ډېر ارزانه دى   

دا چې امريكا د چين پـر وړانـدې خـاص غبرګـون نـه ښـيي، علـت                   
. مريكــا پــر وړانــدې يــو غــټ خطــر نــه دى يــې دا دى، چــې چــين د ا

دواړه هېوادونـــه بېالبېـــل عاليـــق لـــري، پـــه ځينـــو ځـــايونو كـــې 
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اختالفات شته، لكـه د انـرژۍ موضـوع، خـو د سـولې او ثبـات د                  
 تراوســه پــورې دا ال شــته، چــين اخــتالف نــهســاتلو پــه برخــه كــې 

قدرت نه لري، چې اسيا تر خپل بشپړ كنټرول النـدې راولـي، نـو               
 لپاره دا اوسنۍ وضع ډېره مناسبه ده، چې چين متوجـه            د امريكا 

  .كړي، د منطقې په ثبات كې برخه واخلي
تر دې وروسته بل پروفيسور ډاكتـر فيلـپس سـونډرس تـه بلنـه              
وركــړل شــوه، چــې د روســيې او امريكــا د روابطــو پــه بــاب خپــل   

ده د روسـيې پـه      . لكچر پيل كړي  
باب ډېرې خبرې وكـړې، د خپلـو       

: وويـــليـــې كـــې خبـــرو پـــه تـــرڅ  
روسيه اوس يـو شـفاف سياسـي        
نظام نـه لـري، د روسـيې اوسـنى          

ــر پېچلــى نظــام دى    ــو ډې  .نظــام ي
ــو نړيــوال     روســيه اوس داســې ي

قـوت دى، چــې ورځ پـر ورځ غــښتلى كېـږي، د جورجيــا مــسلې د    
م كـال وروسـته     ) 2001(تر  .  امريكا مناسبات خړ پړ كړل     روسيې او 

ــا كــې خپــل اســتخباراتي    ــور   روســيې پــه كيوب  دفتــر وتــړه، څــه ن
كارونه يې وكړل، خو په مقابـل كـې امريكـا داسـې څـه ونـه كـړل،                

پـه تېـرو درې څلـورو كلونـو كـې د روسـيې        . چې روسانو غوښـتل   
اقتصاد وده كړې، خو د امريكـا اقتـصاد لـه بحـران سـره مخـامخ                 

پــه تېــرو درېــو څلــورو كلونــو كــې د بــوش ادارې خپــل   . شــوى دى
لـه ده چـې د اوبامـا اداره دا حيثيـت            محبوبيت لـه السـه وركـړ، هي       
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ــړي   ــاده ك ــه اع ــران   ،اوازې دي. بېرت ــه روســيه د اي  ذروي  د چــې ك
 نــو امريكــا بــه پــه  ،وســلې پــه اړه لــه امريكــا ســره مرســته وكــړي   

نډ كې د فـضايي سټېـشن لـه جوړولـو څخـه ډډه وكـړي، كلـه                  يپول
كلــه د ايــران او روســيې تــرمنځ پــر دې موضــوع هــم ســتونزه پيــدا  

اكټــي دفــاع موضــوع د بــوش ادارې پــه پيــل كــې طــرح  د ر. كېــږي
شــوې وه، د ايــران د ذروي وســلې پــه بــاب د نــړۍ اندېــښنه زياتــه  

كله چې پروفيسور خپلې خبرې دې حد ته ورسـولې، نـو       . شوې ده 
  :بيا يې پوښتنو او ځوابونو ته وخت وركړ

امريكا د چين له ماركيټ     : په پيل كې د مصر استازي وپوښتل      
كړې، مېـرمن كلنـټن پـه چـين كـې د بـشر حقوقـو            څخه پيسې پور    

موضــوع يــاده كــړه، نــوې اداره بــه لــه چــين ســره پخــواني روابــط    
  وساتي كه تغيرات به په كې راولي؟

 څخـه نيـولې     )ريګـن (د امريكا ټولو جمهور رئيسانو له       : ځواب
 څرګنده كـړې ده، چـې لـه چـين سـره             ،بيا تر راوروسته ټولو پورې    
ه تــه يــو وخــت پــه كــار دى، دې نــوې ټينــګ روابــط غــواړو، هــر څــ

ادارې ته هم وخت په كار دى، چې له چين سره خپل روابط ښـه او                
ټينــګ كــړي، د كــاربن ډاى اكــسايد كمــښت او د ځمكــې د كــرې   

 چــې پــر نړيوالــو روابطــو ،ګرمېــدل هغــه غټــې موضــوعګانې دي
ــه       ــه پ ــد د چــين نفــوذ ت ــري، امريكــا باي ــاثير ل ــه(ت ــه  )ن  ســترګه ون

  .ل ته بايد قايل شيګوري، د هغه رو
 كــال 2020ځينــې خلــك وايــي چــې چــين بــه تــر   : د اردن اســتازى

  پورې د نړۍ تر ټولو غټ قوت وي، تاسې په دې باب څه وايئ؟



 242

كه چېرې چين د خپل پرمختګ دوام بيا نـوى كـړي، پـه              : ځواب
، سياسي برخـې تـه هـم فكـر          نوي كول يا  بتېره بيا د فزيكي انرژۍ      

 چې د تجارت په نړيوال سيـستم كـې        ،وكړي، نو ددې امكان لري    
ښه وده وكړي، ځكه چې چـين هـم پانګـه لـري او هـم خلـك، چـين           

 چې كوالى شي ځان له نړيوال سيستم سـره          ،داسې كارتوكي لري  
ــه دى، د روســيې        ــه شــان ن ــار كــړي، سيــستم يــې د روســيې پ عي

 سيستم مخالفت كوي، كله پـر نـورو          نړيوال مشكل دادى، چې د   
خو امريكا هم كوالى شي د نـور ښـه          ... كله نور انرژي قطع كوي او     

  .پرمختګ پر لوري حركت وكړي
 هغـو هېوادونـو   : ور د همـدې ځـواب پـه دوام وويـل          بل پروفيـس  
يــې امپراتــورۍ ړنګــې شــوې،   يــې لرلــې او بيــا  ۍچــې امپراتــور

اروايي پلوه لـه نويـو شـرايطو         چې ځان له     ،ته ډېر مشكل وي   هغو
لــه دغــه حالــت نــه نــاوړه ګټــه  امريكــا د روســانو . ســره عيــار كــړي
امريكــا ددې ترڅنــګ روســانو تــه پــه داســې ســترګه   . پورتــه كــړه
 لكه د سړې جګړې پر مهال يې چې ورتـه كتـل، د امريكـا                ،ګوري

  .او روسيې ترمنځ مذاكراتو هېڅوخت توازن نه درلود
پر لسو بجـو د پنځـه لـسو دقيقـو لپـاره تفـريح وه،         : ګروپي كار 

 تـه الړو، پـه ګروپـي كـار كـې د نـورو               تر هغه وروسته ګروپي كـار     
. اكثرو ورځو په شان زموږ د ګروپ مشر پروفيـسور مختيـاري و            

په ګروپي كار كې د نن ورځې پر بحثونـو بيـا بحـث وشـو، هـر چـا                    
 چـــې كـــه ،د نظرونـــو غورچـــاڼ دا و. خپـــل خپـــل نظـــر څرګنـــد كـــړ

اقتصادي حالت ښه شـي، ثبـات ورسـره رامنځتـه كېـږي، خـو كـه                 
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ــودم كــښته راشــي، بحــران ورســره رامنځتــه    اقتــصادي حالــت   ي
. كېږي، هر بحران بيا په خپل وار نور پـه لـسګونو جنجالونـه لـري      

  .تر ګروپي كار وروسته د غرمې ډوډۍ ته الړو
ي طعـام خـورۍ تـه    معمـو سـم  د غرمې ډوډۍ ته لـه معمـول سـره       

 او غـذا   شـول تللو چې پر يوه وخت يې په سوونو كـسان ځـايوالى           
  .يې وركوالى شوه

  دا غونـــډه چـــې د :مـــې نېټـــې دويمـــه برخـــه4د مــارچ د  
 دغـه النـدې پروفيـسوران يـې         ،ماسپښين پـر يـوه بجـه پيـل شـوه          

  :پرمخوړونكي وو
 Dr.Fariborz ( پروفيــــسور ډاكتــــر فريبــــورز مختيــــاري-1

mokhtari(د غونډې چلوونكي په توګه .  
   ويناوالDr.I.J.Singh سنګ  ى پروفيسور ډاكتر اى ج-2

 Mr. Raad Alkadiriيري ډښــاغلى راډ الكــا پروفيــسور -3
  .ويناوال

په پيل كې پروفيسور مختياري د نن ورځـې ددې برخـې اجنـډا       
بيا پروفيسور سنګ د جنوبي اسيا او منځنـي ختـيځ       . تشريح كړه 

 سنګ د ملـي  ښاغلي. نجونو په باب خبرې وكړې    ېد اقتصادي چل  
پروفيـــسور ســـنګ د هنـــد . دفـــاع پوهنتـــون كـــې پروفيـــسور دى

نجونـه چـې دا     ېتصادي حالت، د انرژۍ لګـښت او هغـه نـور چل           اق
لـــوى هېـــواد ورســـره مخـــامخ دى، تـــشريح كـــړل، پـــر اقتـــصادي 

  .مسايلو زيات راوڅرخېد
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يري د ډورپــسې پروفيــسور الكــا 
. انرژۍ په باب هر اړخيـز بحـث وكـړ         

ــرژۍ  ــت او د انــ ــې  اهميــ ــت يــ امنيــ
 شپږ مياشتې   : ده وويل  :لتشريح كړ 

ميـــت او همخكـــې مـــو د انـــرژۍ د ا
ــه      ــړې، پ ــرې وك ــاب خب ــه ب امنيــت پ

) 40(تېرو شپږكلونو كـې د انـرژۍ قيمـت او كارونـه پـه سـلو كـې                   
پورته شوي، هند او چين يې تقاضـا ډېـره پورتـه كـړه، ايـا د تېلـو                   

ــرژي ــازو انـ ــوره كـــوي  ،او ګـ ــا پـ ــاره دا اړتيـ  اوس د ؟ د انـــرژۍ لپـ
ــرژۍ د زېرمــه كولــو      مــسئلهمــصرفوونكو هېوادونــو تــرمنځ د ان

ــرمنځ   . ح شـــوې دهمطـــر د انـــرژۍ كورنيـــو او نړيوالـــو كمپنيـــو تـ
پـر  . م كال پورې تېلـو تـه تقاضـا زيـاتېږي          ) 2020(تر  . ستونزې شته 

بيلــره تېلــو تــه اړتيــا ) ســل مليونــه(م كــال بــه نــړۍ هــره ورځ )2020(
 :ولري، خو دا په داسې حال كې ده، چې داوپيـك سـازمان وايـي              

 زيات تېل توليـد نـه كـړاى         مليونو بيلرو ) 85(دوى به دا مهال تر      
  .شي

د انــرژۍ د مـــسايلو د تـــشريح ترڅنـــګ پوښـــتنو تـــه هـــم وخـــت  
  :يو برخوال پوښتنه وكړه. وركړل شو

  د اوباما اقتصادي پالن به څه وخت نتيجه  وركړي؟
م كال په منځ او ځينې وايي پـه پـاى   )2010(ځينې وايي د  : ځواب

ږي، ځوانـان  كله چـې نفـوس زيـاتې    . كې به يې تاثيرات څرګند شي     
، دېرش كالـه  و كې نورو لكه الجزاير،  پاكستان او ځين     ،زياتېږي
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يوازې پـر   . وروسته به دلته ځوانان زيات وي او بايد تعليم وكړي         
د حــل نــورې الې چــارې . طبيعــي زېرمــو بايــد ډډه ونــه لګــول شــي 

  .بايد ولټول شي، د تعليم مسئله ډېره مهمه ده
ــرژي ا :  وويــلپروفيــسور راډ ــادي ان ــرژي هــم ډېــرې   ب و د لمــر ان

 لكـه لـه جـوارو څخـه چـې      ،مهمې دي، بيولوژيكي انرژي هم شته 
بـــــادي او . تېـــــل الســـــته راځـــــي

ــرژي    ــنه انـ ــه شـ ــرژي تـ ــزې انـ لمريـ
ــرژي     ــرې دا ډول ان ــه چې ــي، ك واي

 لهدود او وكارول شي، نو د تېلو        
توليـــدونكو هېوادونـــو ســـره بـــه 

  .ډېر زيات مشكل پيدا شي
ــنګ  ــر سـ ــوازې د  : ډاكتـ ــل يـ تېـ

نــرژۍ وســايل نــه دي، چــين او هنــد نــږدې دوه ســوه فــابريكې پــه ا
كـه  . ال او هوا ډېـره ككـړوي  ير چاپې كار  خو دا  ،ډبرو سكرو چلوي  

امريكا او نړۍ وغواړي د نړۍ هوا پاكه كړي، نو دا به امريكا تـه               
يو بل مشكل پيدا كړي، ځكـه امريكـا د ټـولې نـړۍ پـه سـلو كـې                    

  .انرژي لګوي) 25(
 وي،  ې هغـه وخـت مـوثر      مرستې ېو كې نړيوال  د بحران په حاالت   

 نـو مرسـتې     ، ښـه نـه وي     ونـه چې حكومتونه ښه وي او كـه حكومت       
  .هم همداسې وررسېږي او غرقېږي

كالـه  ) 100 -50(كېدى شي د نـړۍ انـرژي        :  استازي بنګله دېش د  
 ،دوام وكړي، خو كېدى شي داسې نورې الرې چارې ولټـول شـي     
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 جــوړول، چــې ډېــر امكانــات لكــه د هنــد پــه هماليــه كــې د برېــښنا
 ه پرې يـو نړۍلري، ولې له داسې ميتودونو څخه كار وانخلو چې  

  شي؟
تاسې پر حكومتونو ډېر باور لرئ، خـو حكومتونـو  هـم             : ځواب

 ،كله كله مشكل نه دى حل كړى، د انرژۍ د زيـاتولو يـوه الر داده               
چــې د انــرژۍ قيمــت زيــات شــي، كلــه چــې قيمــت زيــات شــي، د     

نۍ ې ډولونــو فكــر كېــږي، ذروي انــرژي هــم يــواز انــرژۍ پــر نــورو
ومي انـرژۍ  ټـ لـه ا ) 75(انرژي نـه ده، يـوازې فرانـسه پـه سـلو كـې             

  .څخه كار اخلي
ومي انرژۍ  ټځينې ملكونه يا هېوادونه چې له ا      : ډپروفيسور را 

څخه كار اخلي، كېدى شي له دې انرژۍ څخه په پوځي چارو كـې       
  .ګټه واخلي

شـمېر هېوادونـه غـواړي لـه ذروي        د خليج يـو     :  استازى ټد كوي 
  انرژۍ څخه كار واخلي، دا به د تېلو پر قيمت تاثير ونه كړي؟

كه چېـرې د ذروي انـرژۍ د كـارونې مـسابقه پيـل شـي،                : ځواب
نو دا د تېلو پر قيمت تاثير كوي، د عرضې او تقاضا خبره مطـرح               
كېږي، د تېلو انـرژۍ تـه اړتيـا كمېـږي، تېـل او ګـاز يـوه سياسـي                   

جنـګ پيلېـږي، نـو د تېلـو پـر           هم ده، كله چې كوم ځاى كې        انرژي  
ځينـې هېوادونـه پـر نـورو هېوادونـو          . تومـات تـاثير كـوي     قيمت ا 

  هـم   د سياسـي فـشار د يـوې وسـيلې پـه توګـه              ،باندې تېل او ګـاز    
  .كاروي
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كله چې اوضـاع بحرانـي شـي، حتمـي نـه           : پروفيسور مختياري 
ن پــر دوى هــم ده چــې توليــدونكي دې ګټــه وكــړي، كلــه كلــه بحــرا

منفي تاثير كوي، ځينـې ملكونـو كـې چـې تېـل يـې ملـي ملكيـت                 
  .دى، د حكومت لپاره د زياتو عايداتو وسيله ده

كـوم حكومتونـه چـې د تېلـو پـه شـان د ګټـې             : پروفيسور سـنګ  
منــابع لــري، حكومتونــه يــې د خلكــو غوښــتنو تــه زيــات غــوږ نــه   

بع د خلكـو    كله كله دا منا   ږدي، څه يې چې زړه غواړي هغه كوي،         
د غوښتنو لپاره هـم كـاروي، كلـه كلـه د خپلـو مخـالفينو د ځپنـې            

  .يانې منفي اړخ هم لرالى شي. لپاره هم ترې ګټه اخلي
                                   

تــر دې لكچــر وروســته يــوې پېغلــې ســايمه مخــوف، پــه نيــسا    
ــويو   ــنټر كــــــــــې د شــــــــ ســــــــ
ــا    ــاب رڼــ ــه بــ ــيمينارونو پــ ســ
واچولــــــــــه، ټــــــــــول هغــــــــــه  

ي پلـوه   مـ يمينارونه يې لـه ك    س
ــرو    ــه تېـ ــړل، چـــې لـ ــشريح كـ تـ
ــه   ــر دې وختــ ــا تــ وختونــــو بيــ

تراوسـه  . جـوړ شـوي وو    پورې  
 له بحـرين    ،تنو) 93( له افغانستان     كې پورې په دې سيمينارونو   

 تنـو او  )160( تنـو او عـراق څخـه         )75( تنو له مصر څخه      )16(څخه  
راغــت لــه نــورو هېوادونــو څخــه هــم اســتازو ګــډون كــړى و او د ف  

كوم جدول چې د سكرين پرمخ وښـودل        . سندونه يې اخيستي دي   
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، له دې څخـه      و شو، تر ټولو لوړ رقم د عراق و او بيا د افغانستان           
ــه امريكــا ســره       ــه چــې اوس يــې ل داســې ښــكاري، هغــه هېوادون

امريكا توجه تر ټولو عـراق تـه زياتـه ده، سـره             د  روابط ښه شوي،    
لوه تـر عراقـه لـوى او نفـوس          له دې چې افغانستان د مساحت له پ       

ــات دى   ــه زيـ ــم ورڅخـ ــې هـ ــوه او   . يـ ــصادي پلـ ــه اقتـ ــراق لـ ــو عـ خـ
 زيــات  امريكــا تــههمدارنګــه كېــدى شــي لــه جيوپولټيــك پلــوه  

دې لكچر يا معلوماتو پنځه لس دقيقـې دوام وكـړ           . ارزښت ولري 
  .او تر هغه وروسته د هوټل پر لوري رهي شو
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  يو ماښام د جورج واشنګټن 
  په كور كې

   
 مهــالوېش ســره ســم مخنــي نــو لــه ،كلــه چــې هوټــل تــه ورســېدو

 چـې مـوږ يـې هـره ورځ لـه هوټلـه نيـسا                ،ماښام په همغه مـوټر كـې      
 راوړلـو كېناسـتو، نـيم    ،سـنټر تـه او لـه هغـه ځايـه هوټـل تـه وړلـو        

 عادي كـور و،    وساعت مزل به مو كړى وي، چې هلته ورسېدو، ي         
و جــوړ و، خــو  چــې ډېــر پخــوانى و، لــه لرګيــ،نــه ښــكارېدهداســې 

غالبـاً چـې   . فكر كېده چې وخت پر وخت يې الس په كې وهلى دى        
 چې واشـنګټن د يـو       ،دا يو له هغو ځايونو او استوګنځيو څخه و        

د امريكـا لـه امنيـت شـورا         . معين وخت لپاره دلته پاتې شوى دى      
او ځينو نورو دولتي مقاماتو څخه هم ځينې لوړپـوړي چـارواكي       

 مېزونــو د برخوالــو نومونــه ليكــل شــوي پــر بېالبېلــو . راغلــي وو
،  وه يو هېواد څخه يـو تـن تـه ونـډه وركـړل شـوې              له، پر يو مېز     وو

 چـې د  ،پر هر مېز اوه اتـه كـسان وو، دا يـې پـه دې خـاطر كـړي وو            
هـــم بـــه پـــه ګـــډه ډوډۍ .  كېنـــيهبېالبېلـــو هېوادونـــو خلـــك ســـر

 هم به يو بل سره خبرې وكـړي او هـم بـه يـو بـل سـره اشـنا                      ،وخوري
ي، د ډوډۍ تر پيل دمخـه يـو پروفيـسور تـه بلنـه وركـړل شـوه،                   ش

چـې هغــه د جــورج واشــنګټن د اتلوليـو او مبــارزو پــه بــاب خبــرې   
  .يوكړ
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ــل  ــم، خــو     : هغــه ووي ــو زده كــوونكى ي ــوهنې ي زه د واشــنګټن پ
 چې د نن ورځـې د پروګـرام پرمخـوړونكى د ځينـو سـختو          څرنګه

دالى، نـو د هغـه      بوختياوو له امله دې غونډې تـه راونـه شـو رسـې            
ــده  ماتــه راكــړل شــوه   ــاره كــې ډېــر كــره    . دن هغــه د واشــنګټن پــه ب

معلومات درلودل، خو زه چـې ددې الرې يـو لېـوال زده كـوونكى               
  .يم، غواړم خپل معلومات تاسې سره شريك كړم

 كالــه مخكــې 200واشــنګټن 
 جمهـــــــور 43تېـــــــر شـــــــوى، 

ــوي     ــر شـ ــه تېـ ــسان تراوسـ رئيـ
دي، واشـــنګټن تـــر ټولـــو ښـــه  

دده قبــر تــه .  رئــيس دىجمهــور
مليونـــه ) 70(تراوســـه پـــورې  

ــي دي، زه او   خلــــــــك راغلــــــ
پـه  كلونـو   ) 50 (دد سـاړه جنـګ      . ماشومان مې هر وخـت هلتـه ځـو        

 چې مـوږ څـوك وو،       ،كې او تر هغه وروسته موږ متوجه شو       بهير  
نو بېرته خپلو اساساتو ته وګرځېدلو، كه غـواړو خپـل بنـسټ تـه               

ــه    ــاجر و، شــراب يــې   . الړ شــوالړ شــو، نــو بايــد واشــنګټن ت يــو ت
و، كـه لـه هغـه       ) رقـاص (جوړول، كتابونه يې لوستل، ښـه نڅـاګر         

 :وايـي څخه وپوښتې ته به څنګه زموږ په ياد كې پاتې شـې؟ هغـه         
، د كرنـې لپـاره يـې پنځـه          ))زه بايد د يوه بزګر پـه توګـه يـاد شـم            ((

ځايونه وو، په لسګونو كنيزې يې درلودلې، يو لوړ قـدى انـسان             
نچ او سـانتي هـم يـاد كـړ او د اوږدوالـي انـدازه يـې هـم         يـ ده په ا(و  
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 لـــوى الســـونه يـــې درلـــودل، كـــوالى يـــې شـــول مټـــاك  ،)وويلـــه
ــارمغز( ــه توګــه       ) چ ــوځي شــخص پ ــړي، د يــوه پ ــه الس مــات ك پ

وپېژندل شو، د امريكا په تاريخ كې يې تر ټولو لوړه پـوځي رتبـه               
 مـــرګ لرلـــه، د تقاعـــد پـــر وخـــت يـــې درې ســـتوري درلـــودل، تـــر

وروسته ورته كـانګرس درې سـتوري نـور هـم وركـړل، لـوړې زده                
م كــال ورڅخــه د ويرجينــا  1753پــر . كــړې يــې لــه وروره كــړې وې 

 سيمو د مطالعې غوښـتنه وكـړه، هلتـه          ي جنوب غرب  درېود  والي  
 ،يو جنګ وشو، ده هغه جنګ بايلود، وهل ډبـول يـې هـم وخـوړل               

ــوه بلـــه قطعـــه ورولې   ــته امريكـــا يـ ــال وروسـ ــهيـــو كـ  چـــې لـــه ،ږلـ
فرانسويانو سره وجنګېـږي، واشـنګټن وويـل چـې دا ښـه الره نـه                
ــه دې جګــړه كــې د        ــه، جګــړه وشــوه، پ ــه منل ده، خــو ورور يــې ون

د بوميــانو او . واشــنګټن آمــر ووژل شــو او واشــنګټن ټپــي شــو     
م كال خالص شو، دى په ډګروالـۍ       1763فرانسويانو دا جنګ پر     

 چې خپلـه مـستعمره      ،ښتلكې تقاعد شو، انګرېزانو دا مهال غو      
دلته پراخه كړي، لـه خلكـو ماليـه واخلـي او د خلكـو پـه كورونـو                   

 ،كې واوسي، دې كار پر خلكو ډېر بد تـاثير وكـړ، لـومړنى سـړى               
دى د  . چې د دوى د عملونو پر ضد يې عريـضه وكـړه واشـنګټن و              

وخت پاچـا تـه پـه خپـل لرغـوني لبـاس كـې راغلـى و، خـو پاچـا د                       
د كــړې، دلتــه پــه ځينــو ســيمو كــې جګــړه   دوى ټــولې غوښــتنې ر

واشـنګټن تيـار    .  موږ يو قومندان ته اړتيا لـرو       :وشوه، خلكو ويل  
پوځي لباس درلود، د شمالي او جنوبي ويرجينا د يـووالي لپـاره             

م كــال پــورې وجنګېــده، پــه دې ټولــه مــوده كــې  1781تــر . ګټــور و
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ل م كـا  1781پـر   .  يـوازې خـط يـې لېـږه        ، كور ته الړ نه شو     ختهېڅو
 هم ددې   والبته فرانسويان . دى راغى او د استقالل اعالن يې وكړ       

واشنګټن پوهېده چـې پـوځي قـوت يـې كمـزورى           . كار مالتړ وكړ  
سـره جنګېـږي، د ويرجينـا       ) انګرېزانو(دى او د نړۍ له غټ قوت        

انګرېــزي حكومــت ورتــه تــسليم شــو او بايــد د ســولې تــړون يــې     
 ؛لويــه خبــره وكــړه همدلتــه واشــنګټن خپلــه  . الســليك كــړى واى

خلكــو وويــل كــانګرس بايــد ونيــول شــي، واشــنګټن وويــل چــې   
 چــــې ،كـــانګرس مــــه نيــــسئ، ځكــــه دا همغـــه ظلــــم و ســــتم دى  

 چې د كـانګرس لـه       ،يو ليك يې له جيبه راوكښه     . انګرېزانو كاوه 
ــه ليكــل شــوى و   ــل . خــوا ورت ــاني   : عــسكرو ووي ــره قرب ــوږ دوم م

س پـاتې شـي؟      چـې اوس دې كـانګر      شـو  نو مـوږ څـه كـاره         ،وركړه
واشنګټن استعفى وركړه او خپله تـوره يـې كـانګرس تـه وركـړه،               
خو په كانګرس كـې انګليـسي پاچـا بـاور نـه كـاوه، ويـل يـې چـل              

 لـــوى  نـــو دى د دنيـــا ډېـــر،كـــوي او كـــه چېـــرې دى رښـــتيا وايـــي
) مزرعـې (واشنګټن بېرتـه خپلـې كرنيـزې ځمكـې          . شخصيت دى 

 ځانتـه يـو حكومـت        چـې خلكـو بايـد      ،ته الړ، دا داسې يو وخت و      
د ايالتونـه سـره يـو       متعـد جوړ كړى واى، داسې يو حكومـت چـې          

ايــالتونو ) 9(ايــالتونو يــو سيــستم درلــود، ) 13(كـړي، دا وخــت  
ــا او      ــودلې، واشــنګټن پرېكــړه وكــړه، د ويرجين بحــري قــوې درل

لت اسـتازي يـې وغوښـتل او ويـې ويـل چـې اساسـي                ياالينډ  يمر
يفـا  اساسـي قـانون يـې پـه فالډل    اوړو، نوى قانون كې بايد تغير ر  

دلته اساسي مشكل د جمهور رئـيس قـدرت و، چـې            . كې جوړ كړ  
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پر اساسي قانون جنجـال     . نه يې غوښتل استبدادي بڼه خپله كړي      
پېښ شو، واشنګټن بېرته راغى، خـو كـانګرس پـه خپلـو رايـو د                

هغــه ( دى نيويــارك تــه الړ . جمهــور رئــيس پــه توګــه انتخــاب كــړ  
ده . اتــه كالــه لــه خپــل كــوره لــرې و ) هوزمېنــه وخــت د امريكــا پال

فكر وكـړ داسـې يـو قـانون بايـد جـوړ شـي، چـې د دولـت مـشر لـه                        
قــانوني الرې انتخــاب شــي، كلــه چــې كــانګرس تــه د قــانون خبــره 

 چې ده ته څه لقب وركړي، پاچـا، شـهزاده او كـه              ،الړه، حيران وو  
ورتـه   چې پـه سـاده ډول   ،كوم بل څه، خو په پاى كې فيصله وشوه    

  .وايو)) جمهور رئيس((
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بيا يې واشنګټن ته وړانديز وكړ، چې خپـل خـوريى د څـارنوال              
په توګه وټاكي، خو ده دا كار ځكه ونه كړ چې ويل يې دا كـار بيـا                  

ده يـو قـوي مركـزي حكومـت جـوړ           . تر مـا وروسـته هـم تكرارېـږي        
فرانـسويانو  . كړ، خو بيا يې هم لـه انګليـسانو سـره جنجالونـه وو             

 د  واشـــنګټن لـــه امريكايـــانو ســـره مرســـته كولـــه، خـــو دا وخـــت
انګرېزانو پر ضـد لـه فرانـسويانو سـره هـم اتحـاد ونـه كـړ او ويـې                     
ويل چې د فرانسويانو له حسادت څخه د انګرېزېانو پر ضـد كـار              

جورج واشـنګټن   . نه اخلو، ځكه دا كار زموږ د ازادۍ په زيان دى          
زه وركـړه، چـې تـر    بل غټ كار دا وكړ، كه څـه هـم قـانون ورتـه اجـا               

دوه دورو زيات حكومت وكړي، خـو ده ونـه منلـه، ده غوښـتل دا                
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ــر  ،اســاس كېــږدي  ــه   ) 8( چــې څــوك ت ــو زيــات حكومــت ون كلون
 چــې د جمهــور رئــيس تــابوت لــه جمهــوري ،كــړي، ده نــه غوښــتل

  .دا د پاچاهانو كار دىرياست څخه ووځي، بلكې ويل يې 
ــر  ــه راغــ   ) م1786(ت ــه خپــل كــور ت ــر عــادي  وروســته بېرت ى او ت

ــاروغۍ وروســته  ــې او ســتوني درد ورســره و، د    ،ن ) 65( چــې تب
 ده. اب ډېر كتابونه ليكـل شـوي دي       دده په ب  . كلونو په عمر مړ شو    

دده . زره ليكونه ليكلـي دي    ) 40( خپله د خپل ژوندانه پر مهال        په

ال ويلي چې واشنګټن    جنريو  . شخصيت ډېر مغلق يا څو اړخيز و      
ړو كــې اول دى او اوس د خلكــو پــه زړونــو پــه ســوله او جنــګ دوا
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كه څوك د واشنګټن ژوند پـه دقيـق ډول مطالعـه            . كې هم اول دى   
كــړي، نــو كېــدى شــي، د خپــل هېــواد پــه ژوندانــه كــې هــم تغيــر     

هر كلـه چـې واشـنګټن تـه كـوم لـوړ موقـف وركـړ             . راوستالى شي 
ــو ــړې ده  ىشـ ــتعفى كـ ــرې اسـ ــو ده تـ ــم    ،، نـ ــر كـ ــې ډېـ ــړۍ كـ ــه نـ  پـ

 تـر  .چـې دې ډول قربـانۍ تـه حاضـر شـي     ،  ېږيشخصيتونه پيدا ك  
دې خبرو وروسته ډوډۍ تياره شوه، ډېر ښه كبـان يـې پاخـه كـړي                
ــد     ــه خونـ ــه ښـ ــو پـ ــم وو، ډوډۍ مـ ــونه هـ ــازه جوسـ وو، ډول ډول تـ
وخوړه، يادګاري عكسونه مو سره واخيستل او بيا له هغه ځايـه             

  .د هوټل پر لوري رهي شو



 257

  د سيمينار نهمه ورځ
  

  د پنجــشنبې ورځ هــم ســيمينار لــه معمــول ېټــهد مــارچ پنځمــه ن
ــره  پيلېـــده، خـــو پـــه ســـهارنۍ غونـــډه كـــې مـــا او    ســـموخـــت سـ

سنجرصيب ځكـه ګـډون نـه شـو كـوالى، چـې مـوږ لـه امريكـا غـږ            
ــړې وه     ــه كــ ــې ژمنــ ــره د مركــ ــون ســ ــو او ټلويزيــ ــه  . راډيــ ــوږ لــ مــ

 چـې مركـې تـه بـه درځـو، د         ،سيدسليمان اشنا سـره ژمنـه كـړې وه        
بجــو مــو ورســره وعــده ايــښې وه، ځكــه دا  ) 8(پنجــشنبې ســهار 

 بجـو    چې د افغانستان پر ټـايم لـه شـپږ شـپږ نيمـو              ،داسې وخت و  
ــه مــستقيمه        ــون پ ــد د اشــنا ټلويزي ســره ســمون خــوري، مــوږ باي
خپرونه كې برخه اخيـستې واى او همدارنګـه د امريكـا غـږ اشـنا                

نــو د چهارشــنبې ورځ مــې د . راډيــو د خبــرو اتــرو پــه خپرونــه كــې 
م لــه مــسولو چلوونكــو څخــه اجــازه واخيــسته او د مركــې پروګــرا

مې ورته وويل، هغوى ډېـر خوشـاله شـول او ويـې ويـل چـې مـوږ                   
ــه راځــو،         ــه لــس بجــې بېرت ــل منن څــه مرســته كــوالى شــو؟ مــا وي

 ادرس راكړ او ويې ويـل چـې      ى د نيسا سنټر ليكل    )وينډي وايټ (
هـم  كـه څـه     .  راولـي  دې همدلتـه    ،له اخـوا يـې ټكـسيوان تـه وركـړه          

 ،شـم  الړ)يون (سنجر صيب ماته وويل چې دې مركې ته يوازې زه       
خو ما ورته وويل چې وخت كـم دى دوه خپرونـې دي، دري برخـې                

سـهار اوه نيمـې بجـې    . ته يې ته الړ شه او پښتو ته به يې زه الړ شم     
 يـوه  :د هوټل پـه رسپـشن كـې كېناسـتو، هركليـوال تـه مـې وويـل             
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ي ډرېـور   س، ټكـ  وغوښـته  هغـوى ټكـسي را     !ټكسي راته وغواړه  
 په نږدې پنځه لسو دقيقو كې هلته        يو عرب االصله امريكايي و،    

ورسېدو، د امريكا غږ ودانۍ د امريكا كانګرس سـره نـږدې ده،             
د امريكـا پـه كچـه يـوه پخـوانۍ ودانـۍ ده، دوه دخـولي دروازې        
لري، خو يوه يې اوس بنـده ده، مـوږ پـه پيـل كـې پـر همغـې بنـدې             

كتله بنده ده، نو ټكـسيوان تـه مـو    و كله چې مو .دروازې برابر شو  
پـه دروازه كـې ښـه ټينګـه         . وويل چې هغې بلې دروازې ته الړ شي       

 تــه زنــګ صــيبالشــي وه، تــر ماشــينه تېــر شــو، رسپــشن اشنا  ات
، يـو ډېـر     وواهه، هغه راغى، موږ يـې ځـان سـره سـټډيو تـه بوتلـو               

لوى هال و، چې په لـسګونو سـټډيوګانې پـه كـې وې، لـه همـدې                  
ودانۍ څخه د نړۍ پـه ګڼـو ژبـو، راډيـويي او ټلويزيـوني نـشرات               

ه اشـنا  لـ . پښتو او دري خپرونې هم له همدې ځايه خپرېـږي        . كېږي
ــون  ــومړڅخــه ټلويزي ــده،    ىل ــه خپرې ــدۍ بڼ ــه ژون ــرام پ  دري پروګ

 ورســره مركــه )لينــا روزبــه(لــه، اســنجر صــيب يــې مركــې تــه راوب 
 د   وروسـته  نېټـې ) ۍلـومړ ( د جوزار تر      مركزي پوښتنه يې     وكړه،

ــاب وه      ــه ب ــو پ ــار مــودې غځول ــيس د ك ســنجر صــيب  . جمهــور رئ
لومړى د ښځو د نړيوالې ورځـې پـه مناسـبت لـومړى د خپـل ځـان                  

 پــه اســتازۍ )جمهــوري غوښــتونكو ګونــد(او بيــا د خپــل ګونــد 
مباركي وركړه او په دې باب يې څو جملې نورې هم زيـاتې كـړې،     

شــو، ځكــه چــې د ژونــدۍ  پــه همــدې كــې تېــر تــر نــيم زيــات وخــت
مركې لپاره هغوى په متوسط ډول درې دقيقې وخـت پـه پـام كـې          

ې د جمهــور رئــيس د كــار مــودې پــر يــ پــاتې كــم وخــت ، پــرنيــسي



 259

 ماتــه يــې ،كلــه چــې لــه مركــې خــالص شــو. اوږدېــدو ټينګــار وكــړ
مـا  .  ده، ځان مـې پـه يـو ډول تېـر كـړ      مسئلهوويل واهللا دا جنجالي     

 كلــه چــې دري خپرونــه پــاى تــه . وكــړهويــل ځــه ښــه وې ګــوزاره دې
ورســېده، نــو بيــا پــښتو خپرونـــه پيــل شــوه، پــښتو خپرونـــه د        

 نيمــې بجــې پيلېــږي او پــه كابــل كــې د ږافغانــستان پــر وخــت شــپ
مــا څخــه هــم د . ملــي ټلويزيــون لــه الرې پــه مــستقيم ډول خپرېــږي 

جـــوزا تـــر لـــومړۍ نېټـــې وروســـته د نظـــام د مـــشروعيت پـــه اړه   
مــا . اشــنا صــيب كوربــه و . ور پوښــتنې وېڅلــپوښــتنې وشــوې، 

ــه خــوا  ) حامــدكرزى( جمهــور رئــيس   اوســنى دا:ويــلو د ولــس ل
اساســي قــانون لــه مخــې دا بايــد بــل منتخــب    انتخــاب شــوى، د 

جمهور رئيس ته واك انتقال كړي، د موقت حكومـت وړاندوينـه            

په دې اساسي قانون كې نه شته او نه د موقـت حكومـت جوړېـدل          

 كوونكو سرهيون د اشنا ټلويزيون په سټډيو كې ددې ټلويزيون له كار
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پـه افغانـستان كـې      . يوم مـشروع د   تداكومت تر   ددې انتخابي ح  
د مــشروعيت خبــرې اصــالً هغــه ډلــې ټپلــې كــوي، چــې اصــالً پــه   
خپله نامشروع دي، دوى غواړي افغانستان يو ځل بيا لـه بحـران        

د افغانستان د اساسـي قـانون اساسـي محتـوا           . سره مخامخ كړي  
كــه چېــرې د . داده، چــې جمهــور رئــيس د پنځــو كلونــو لپــاره دى  

ا تر لومړۍ نېټې پورې انتخابات ممكن وي، خو ډېره ښه ده            جوز
 نظام تداوم   د همدې  ونه لري، نو تر انتخاباتو پورې        او كه امكان  

 چــې ،نــورې پوښــتنې هــم وې.  الرې ډېــر مــشروع دىبلــېتــر هــرې 
  . ټولو ځوابونه دلته بيان كړمدضروري نه ده 

دري تر ټلويزيـوني مركـې وروسـته سـنجر صـيب د اشـنا راډيـو                 
برخې تـه د مركـې لپـاره الړ او زه پـښتو برخـې تـه الړم، مطيـع اهللا                     

 د جمهوري رياست د انتخاباتو، د جـوزا تـر لـومړۍ             راڅخهعابد  
نېټې وروسته د نظام مشروعيت، كانديـدانو، امريكـا تـه زمـا د              

 يون او سنجر صيب د اشنا راډيو په دفتر كې
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-20(ســفر او نــورو مــسايلو پــه بــاب ګڼــې پوښــتنې وكــړې، نــږدې  
 مركـې نـه خوښـي څرګنـده         عابدصـيب لـه   . دقيقې مركـه شـوه    ) 25
بيــــا الړو، د امريكــــا غــــږ د پــــښتو څــــانګې لــــه څــــو تنــــو   .كــــړه

 له هغـې جملـې نـه زېبـا خـادم خـور سـره مـو وكتـل،                    ،كاركوونكو
ټولو د مېلمستيا لپاره ډېر ټينګ سـت وكـړ، مـا ويـل نـه ځـو چـې                  

زموږ الوتنه ده، بيا كه ژوند يـاري وكـړه او بـل ځـل               يا بل سبا    سبا  
  . ليدو ته راځوراغلو، نو حتمي مو

 پـر   ىد جهاني  صيب او مومنـد صـيب پوښـتنه مـو وكـړه، هغـو                
  .دې ورځ رخصت وو

بېرته د نيسا سنټر پر لـوري وخوځېـدو، لـس پنځـه لـس دقيقـو                 
نــږدې لــس . كـې هلتــه ورســېدو، د سـنټر مخــې تــه يــې كـښته كــړو   

د سـيمينار د    .  چـې بېرتـه د سـيمينار تـاالر تـه ورسـېدو             ،بجې وې 
په دې برخه كې نـړۍ تـه   . ه شوې وه  له موږه تېر   سهار لومړنۍ برخه  

راپيداكېـدونكو خطرونـو پـه بـاب        د  خې له املـه     ود محيط د تود   
 Ms.Anne (دا برخــــه د مېــــرمن ان موســــن. خبــــرې شــــوې وې

moisan(  لــــه خــــوا پــــرمخ وړل  كېــــده او ډاكتــــر مــــارك ليــــوى 
Dr.Marc levy   ي وو،پـه دې بحـث كـې ويـل شـو     . وينـاوال و يـې 

ــه د ځمكــې پــرمخ اكثــره    ېرشــوكــو دچــې پــر راتلون  ــو كــې ب  كلون
 ســبب د اوچتــوالي  ســطحې او دا بــه د بحــر دكنګلونــه ويلــي شــي

شي، دې سره به د نړۍ بېالبېلو سيمو كې هغه په زرګونو جزيرې             
 همـدا اوس پـه كـې ښـكلي ښـارونه ودان         چـې  ، الندې شي  اوبوتر  

 نــو تودوخــه د نــړۍ پــر  ،او مجلــل تفريحځايونــه پــه كــې جــوړ دي 



 262

ړاندې يو ستر ګواښ دى، چې بايد نړيوال يې پـه مـشترك ډول              و
ــو د پروګــرام      . مخــه ونيــسي  ــه الړو، ن ــه هــال ت ــه چــې مــوږ بېرت كل

 ؟ مـو  ې مركـ  ېچلوونكو ټولو له موږ څخـه وپوښـتل چـې څنګـه و            
د سـهارنۍ   .  ډېرې ښې وې، نو دوى ډېر خوشـاله شـول          :ويلوموږ  

ې وشـوې او    غونډې په دويمه برخه كې د جنګي ډلو پـه بـاب خبـر             
د ځان ژغورنې لپاره يې د يوې جنګي صـحنې د تمثيـل ضـرورت               

په ډاګه كړ، خو پـه خبـرو كـې يـې            
 چې د داسې جنګـي      ،څرګنده كړه 

صــحنو جــوړول ډېــر مــشكل كــار  
ــښت   ــات لګــــ ــورا زيــــ دى او خــــ

ــه    ــو ځكـ ــواړي، نـ وس دا ډول اغـ
صـــحنې د كمپيـــوټر پـــه ذريعـــه    
جـــوړېږي، خـــو ســـړي تـــه د ځـــان  

تـر دې  . چـارې پـه ګوتـه كـوي    ېالبېلـې الرې  خوندي ساتلو لپـاره ب   
 وروسته ډوډۍ تـه الړو  

طعـــام او پـــه عمـــومي  
خــورۍ كــې مــو ډوډۍ   

  .وخوړه
ماسپــــــــــــــــښين 

ــډه ــډه د   :غونـ دا غونـ
ماسپـــښين پـــر پـــاوكم  
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 .john F  كـې جـان ايـف سـيګلر    بحـث پـه دې  دوه بجې پيل شوه، 
sigler    د چيچــك نــاروغۍ پــه اړه معلومــات وركــړل، چــې ډېــره 

 د چيچك ناروغي په درېو مياشتو كې له         : ده وويل  خطرناكه ده، 
 ددې :ده وويــل. ېــدالى شــيدكــسانو تــه لېږ) 72000(يــو تــن څخــه  

وروسـته  . ناروغۍ تاثيرات لومړى پـه يـو هېـواد پـورې تړلـي وي      
يې بيا تاثيرات د سـيمې هېوادونـو پـه كچـه خورېـدى شـي او تـر                    

ــږي   هغــه وروســته  ــه كې ــه پورت ــړۍ كچــې ت ــره خطرنا.  د ن ــه دا ډې ك
ه د. ناروغي ده، نو په هرترتيب چې وي بايد مخـه يـې ونيـول شـي               

 پـه بـاب ستاسـو        د مخنيـوي      ورتـه نـاروغيو    ددې او دې ته   : وويل
 چې ددې ليكنې برخه به شي او لـه هغـو څخـه بـه               ،م دي مهنظرونه  

، نو هيلـه ده چـې هرګـروپ پـه ګـډه د خپـل ګروپـي                  ګټه پورته شي  
  .ظرونه راكړيكار په ترڅ كې موږ ته خپل ليكلي ن

 بيا ګروپـي كـار شـروع شـو،        تر دې بحث وروسته    :ګروپي كار 
زه په لومړي ګروپ كې وم، زموږ د ګروپ ځينې مهم وړانديزونه            

  :په دې ډول وو
كـــوم ملـــك كـــې چـــې دا نـــاروغي پيـــدا شـــوه، بايـــد ټولـــو  •

  .ګاونډيو هېوادونو ته خبر وركړي
  .ټول هېوادونه بايد د واكسين زېرمه ولري •
 يانې مخكې تر دې چې دا نـاروغي         ،د وقايه شي  محيط باي  •

شي، حكومت بايد ځان پر دې ډاډه كـړي چـې دا            خوره  هلته  
  .ناروغي دلته نه شته
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د ګاونډيو هېوادونو د روغتيا وزارتونـو تـرمنځ بايـد ددې         •
نـــاروغۍ پــــر وړانــــدې مخكـــې تــــر مخكــــې د همكــــارۍ   

  .موجود ويپروتوكول 
رتونو تـر چتـر النـدې       د هر هېواد په كچه بايد د روغتيا وزا         •

  .كميسيونونه جوړ شي
د اطالعـــاتو او كلتـــور وزارت پـــه ګـــډون دې ټـــول اړونـــد    •

ــه      ــري، چــې ل ــه پــه دې كميــسيون كــې غړيتــوب ول وزارتون
 . ناروغيو سره عاجله مقابله وكړيداسې خطرناكو

.  وړانـديز وشـو    همدارنګه د ځينو نـورو ځـانګړو كميـسيونونو        
 راټـول او عمـومي غونـډې        تر دې وروسته د هـر ګـروپ نظرونـه         

تــه وړانــدې شــول، د هــر ګــروپ پــه اســتازۍ يــو يــو تــن د خپــل    
دريــــــو  ( انوبيــــــا ګــــــروپ مــــــشر. ګــــــروپ نظريــــــات واورول
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خـو پــه پــاى  . د خپــل خپـل ګــروپ سـتاينه وكــړه  ) پروفيـسورانو 
  .كې دا ټول نظريات ګټور وارزول شول

  .مازيګر څلور بجې بېرته د هوټل پر لوري وخوځېدو
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  ر وروستۍ ورځد سيمينا
  

 د مـــارچ شـــپږمه د جمعـــې ورځ د ســـيمينار وروســـتۍ ورځ وه،
ســهار لــه معمــول ســره ســم نيــسا ســنټر تــه راغلــو، څرنګــه چــې دا  

ــو   د ــندونو د وېـــشلو ورځ، نـ ــيمينار وروســـتۍ ورځ وه او د سـ سـ
پـه  . ځكه يې د اړونـدو هېوادونـو دپلوماتـان هـم دعـوت كـړي وو               

په نوم يـو    ) فاضل(م د   واشنګټن كې د افغانستان سفارت څخه ه      
 ښاغلي علي احمد جاللـي هـم پـه نننـۍ            .ښاغلي تشريف راوړى و   

يـون، سـنجر صـيب او       (تـر دې دمخـه مـوږ        . غونډه كې ګډون كاوه   
 دوه ځله له جاللي صيب سـره د هغـه د كـار پـه دفتـر                  )انګار صيب 

كـــې وكتـــل، د هغـــه د كانديـــدۍ پـــه اړه مـــو وپوښـــتل، د نـــورو   
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ــډول هغــه دا    ــه ان ــو پ ــر  وختون  و، چــې د جمهــوري  مــصممځــل ډې
دا يـې هـم وويـل چـې د خلكـو            . رياست ټاكنو ته به ځان نوماندوي     

 راتـه    خـصوصاً محـصلين    خلـك . له خوا راباندې زيات فـشار دى      
جاللي صيب د هغو كانديدانو له چلنـد څخـه          . خپله كمپاين كوي  

خوا بدى و، چې جمهوررئيس حامد كرزي تـه يـې پـه كانټيننټـال               
 كنفــرانس پــه تــرڅ كــې ســپكې  مطبوعــاتيل ګــډهوټــل كــې د خپــ

، ده ويـــل سياســـت چـــې دومـــره د الرې او كـــوڅې يكـــړســـپورې 
 زه پـه    :ده وويـل  . سطحې ته ټيټ شو، نو بيا خو دا سياسـت نـه دى            

افغانستان كې پر يو ټيم كار كوم، چې كـه جـوړ شـي او ټـول د يـو                    
مـا يـو    . نو دا به يـو ګټـور كـار وي    په توګه انتخاباتو ته الړ شو ټيم

جاللـي صـيب افغانـستان كـې        :  مـا وويـل    ،څو لنډې خبرې وكـړې    
 شـا   تـر اوس داسې يو حالت دى، خلك فكر كوي كه امريكا د چا      

والړه وي، اقتـــصادي امكانـــات ولـــري او پـــه زړورتيـــا ســـره د      
 غــاړه واخلــي او خپلــه هــم پــه خلكــو كــې رمخــالفو ډلــو دښــمني پــ

 يــې زيــات محبوبيــت ولــري، نــو كېــدى شــي د بريــاليتوب چــانس
مـضر  ((ې د اسـتاد الفـت پـه وينـا لـه             چـ شي، خـو هغـه سياسـتوال        

 كـار اخلـي، پـه اوسـنۍ افغـاني ټولنـه كـې يـې د بـري                    ))هاحتياط
د مضر احتياط كيسه مې ورته وكـړه، مـا ويـل            . چانس ډېر كم دى   

پـه  شـمى اكـا پـه كلـي كـې      : الفت صيب په خپل يوه نثر كې ليكلي     
ه په كلـي كـې څـه كـول، نـو لـه               احتياط مشهور و، هر چا چې ب       ډېر

ده څخه بـه يـې مـشوره اخيـستله، دده د احتيـاط يـوه نـښه دا وه،                    
چې هېڅكله به موټر كـې نـه سـورېده، ځكـه ويـل يـې كېـدى شـي                    
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ړ شـم    ال ى د مـرګ خطـر پـه كـې دى، تـر دې چـې پلـ                 ،موټر چپه شي  
 د مرګ له خطره خو به بچ شم، برق يې هم كـور           ،ناوخته به ورسېږم  

 كېـدى شـي بـرق شـارټ شـي او ټـول كـور                :ه، ويل يـې   ته نه راوست  
اور واخلي، تر هغـه خـو همـدا شـيطان څـراغ ښـه دى، كـه رڼـا يـې                       

دى لـه ډېـره     : (( الفـت صـيب ليكـي     .  نو خطر خو يې نه شته      ،كمه ده 
 مـا ويـل     .)) وو، نو ځكه يې په كور كـې تـوره تيـاره وه             پيادهعقله  

جاللـي  . وې ده نو هم هغـه د شـمي اكـا كانـه شـ            ازموږ پر ځينو مشر   
صيب يوځل مخ راواړوه، ويل يې دا خـو ښـه مثـال نـه و دا دې پـه                    

 ،ما ويـل دا مـې ټولـو هغـو مـشرانو تـه اشـاره ده         ! چا پورې ووايه  
چې سياست ته يې زړه كېږي، خو له ډاره د كوم جنايتكـار نـوم نـه         
شي اخيستالى، د افغانستان اوسني شرايط داسې نـه دي، چـې            

ســنجر صــيب جاللــي  . ه كــې وده وكــړي دا ډول سياســتوال دې پــ 
تاسو د افغانستان يو عالم شخـصيت يـې، زمـوږ           : صيب ته وويل  

ــن   ي شـــرايط ملـــت در بانـــدې افتخـــار كـــوي، د افغانـــستان اوسـ
ستاسو په شان اشخاصـو تـه اوس مـساعد نـه دي، زمـا شخـصي                

 چې ځان كانديد نه كړئ، انګـار صـيب كـه            ،مشوره تاسو ته دا ده    
ي صـيب څـه نـا څـه تـشويق كـړي، خـو د               څه هم غوښـتل چـې جاللـ       

جاللـي صـيب درونـد سـړى دى، د     . ډېرو خبرو چانس پيدا نـه شـو     
كرزي صيب پر وړاندې يـې د نـورو احتمـالي كانديـدانو سـپكې                
ســپورې پــه ټينګــه وغنــدلې، بيــا يــې وويــل، څــو مــوده وروســته  
كابل ته درځم، هلته جمهور رئيس، تاسو او نورو دوسـتانو سـره             

ورځـې  ) وروسـتۍ ( ددې   .بيـا خپـل تـصميم نيـسم       مشوره كـوم او     
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 د  يـې په پيل كـې . لومړۍ برخه د سيمينار ارزونې ته بېله شوې وه   
نن ورځې ټول پروګـرام تـشريح كـړ، د سـيمينار برخوالـو تـه يـې د                   

كـړ او نـن يـې د الفبـا پـه            واضح  تصديق ليكونو د وېشلو سيستم      
 ستانافغانـ د  سيستم د غونډې برخوال تقسيم كـړل، څرنګـه چـې            

  د پروګــرام تــر تــشريح.و، نــو زمــوږ نوبــت اول و) A( پــه الــف نــوم
وروسته بيا مشرانو اسـتادانو او پروفيـسورانو خبـرې وكـړې او             

 مـوثر او ارزښـتمن سـيمينار وارزوه،         ،دا سيمينار يې يو ډېر ښـه      
حتى وويل شول تراوسـه چـې كـوم سـيمينارونه جـوړ شـوي دا تـر                  

بارنو خبرې وكـړې او دا سـيمينار        بيا جنرال   . ټولو موثر سيمنار و   
 په برخه كې ډېر موثر وګڼـه، ورپـسې جنـرال            ېيې د تجربو د تبادل    

نجونو په بـاب خبـرې وكـړې،        ېيكمايرس، نړۍ ته د ورپېښو چل     ډ
  .بيا يې پوښتنو ته وخت وركړ

 يــو تــن پوښــتنه وكــړه، چــې د امريكــا اردو تــه اوس ورپــېښ        
  نجونه كوم دي؟ېچل

 ، د ډلـه      دى نج افراطيـت  ېـ يـو چل  : لپه ځـواب كـې يـې وويـل شـو          
نج دى، كــه د امريكــا ېــييــزې وژنــې وســلې دي، بودجــه هــم يــو چل

نـو بايـد خپلـه     . مشري غواړي، امريكا په نوره نړۍ كې پاتې شـي         
بودجه لوړه وساتي، مـوږ د خپلـو تجهيزاتـو نـوي كولـو تـه اړتيـا                  

  .لرو
پـه افغانـستان كـې بايـد څـه شـوي            : سنجر صيبپ پوښتنه وكـړه    

   چې ونه شول او څه بايد نه واى شوي چې وشول؟واى،



 270

 ،موږ چـې كلـه افغانـستان تـه الړو، نـو دا پـالن مـو نـه و            : ځواب
چــې هلتــه دې بيارغونــه وكــړو، دوى دلتــه يــوازې دا فكــر كــاوه،  
چې القاعده لـه منځـه وړو او طالبـان لـه منځـه وړو، خـو كلـه چـې                     

ره فكـر   كابل د طالبانو له السـه ووت، نـو جمهـور رئـيس بـوش سـ                
پيدا شو، چې اوس به څـه كـوو؟ نـو بيـا د بيـارغونې خبـره مطـرح                    
شوه او دا بيا يوه اوږده پروسه ده، دا يوازې د امريكا مـشكل نـه                
دى، دا يــو نړيــوال مــشكل دى، اوس نــو كــه غــواړي يــو ناكــام        

 پـــه .مملكـــت پـــر ځـــاى پرېـــږدي، نـــو بېرتـــه افراطيـــون راځـــي      
ه هلتـه ښـه     ننې كارو افغانستان كې پرمختګ هم شوى، زموږ ځي      

، د افغانــستان امنيتــي ځواكونــه روزل شــوي، پــه انتخابــاتو   وو
 ايـران لـه     پـه عـراق كـې همداسـې و، د         . كې مـو ځـان لـرې نيـولى و         

اكثرو كانديدانو مالتـړ كېـده، د نـوري المـالكي انتخـاب             د   خوا
مـــوږ . هـــم د امريكـــا اول انتخـــاب نـــه و، خـــو اوس بريـــالى دى     

 تعــداد كــارونو زمــوږ د هــدفونو ښــه  نيمګړتيــاوې هــم لرلــې، يــو 
موږ كه خپل كارونـه سـره پرتلـه كـړو، نـو كـوالى شـو                 . تمثيل وكړ 

  .ووايو چې تر دې مو ښه كارونه هم كوالى شول
ــاتو او چل : د عــراق اســتازى  ــاب   ېد عــراق د انتخاب ــه ب ــو پ نجون
  :خپل نظر څرګند كړه

ــه وو      : ځــواب ــستان او عــراق كــې هېڅوخــت داســې ن ــه افغان پ
 دې خپل مشر په خپله وټاكي، پـر عـراق بانـدې             ك خل  چې ،شوي

د تېلـو قيمـت هـم نـه     څـوك  د وسلې د پېرېدلو هېڅ بنديز نه شته،         
 چـې دلتـه دې د پـردې تـر           ،انحصاروي، دلته داسې څوك نه شـته      
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اوس چــې د تېلــو . شــا ناســت وي او د تېلــو قيمــت دې كنټرولــوي 
 د عرضـې    قيمت ټيټ دى دا قيمت بېرته پورته كېږي، خبره اصالً         

  . او تقاضا ترمنځ رابطه ده
جنــوبي اســيا پــه بــاب د امريكــا د عمــومي   د : دنيپــال اســتازى

   هدفونه څه دي؟ۍپاليس
 ده، چــــې اوبامــــا افغانــــستان وڅېــــړي، زمــــوږ هيلــــه: ځـــواب 

افغانستان او پاكستان بايد په ګډه مطالعه كړي، ان ټولـه سـيمه           
چـې  ده، دوى   وڅېړي، دا د نړۍ امنيت لپاره يـوه حـساسه منطقـه             

 موږ بايـد ښـې الرې تـه بـوځي، خـو اوس            ،هره پاليسي انتخابوي  
 پاليـسي نـه شـته، د مربوطـه هېوادونـو د بهرنيـو                كومه مشخصه 

چــارو او دفــاع وزيــران اوس كــوالى شــي د امريكــا پــر پاليــسۍ    
د امريكـا بهرنـۍ پاليـسي ډېـره ژر نـه جـوړېږي، ډېـر          . تاثير وكړي 

اوس پـر افغانـستان متمركـز       وخت غواړي، د جمهور رئيس فكر       
 ټـولنيزو دى، نه يوازې پـر نظـامي مـسايلو فكـر كـوي، بلكـې پـر                  

مــسايلو هــم فكــر كــوي، افغانــستان تــه نــوى ســفير لېــږل كېــږي،  
ــار دي    ــه ك ــښنه غــواړم چــې     . دلتــه قــوي ســفيران پ ــاى كــې ب ــه پ پ

  . ته مې مشخص ځوابونه در نه كړاى شول پوښتنوتاسوس
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ى تـه ورسـېده، نـو بيـا د سـيمينار           كله چې د غونډې دا برخه  پـا        
پــه دې  . برخوالــو تــه تــصديق ليكونــه او نــښانونه وركــړل شــول      

پروګرام كې جنرال بارنو او نورو دولتي چارواكو برخه اخيـستې           
  .وه

د د ســـــتاينليكونو او  تـــــصديقليكونو پـــــه دې برخـــــه كـــــې     
افغانستان نوبت لومړى و، لومړى سـنجر صـيب او ورپـسې زمـا              

كلــه چــې دا پروګــرام خــالص شــو، . صــيب نوبــت واو بيــا د انګــار 
 خبـرو  رټولو يو بل ته مبـاركي وركـړه، څـو دقيقـې نـور هـم دلتـه پـ               

تېرې شوې، ورپسې د نيسا سنټر له خوا هغې غرمنۍ ته دعـوت             
دلتـه د   .  كـې جـوړه شـوې وه       هـال شو، چې همدلته نږدې په يوه بـل         

ر جاللي صـيب پـه ګـډون د نيـسا سـنټر ټـول اسـتادان، د سـيمينا                  
برخوال او همدارنګه د بهرنيو هېوادونو دپلوماتانو ګډون كـړى          
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 تـشريف راوړى    )فاضـل ( ښاغلي   د افغانستان له سفارت څخه    . و
 د ټولو هېوادونـو سـفارتونو   و، سنجر صيب ترې ګيله وكړه، چې   

د خپلو هېوادونو د استازو پوښتنه وكړه، خـو تاسـې هـېڅ زمـوږ               
ــړ   ــه ك ــه   . تپــوس ون ــا ددې پ ــل كــې ســخت   ښــاغلي فاضــل بي  مقاب

 ىغبرګـون وښـود او خپلـې نـورې پـه لـسګونو ګيلـې پـرې سـربار         
كــړې، پــه واشــنګټن كــې يــې د افغانــستان پــه ســفارت كــې خپلــه  
دنده پر افغانستان يو احسان وباله، ځكـه چـې دده پـه وينـا ده تـه                  
په امريكا كې تر دې ډېـر ښـه كارونـه پيـداكېږي، د سـنجر صـيب                  

ګرمــې شــوې، خــو مــا ســنجر   او ښــاغلي فاضــل خبــرې نــورې هــم   
صيب له السه ټينګ كړ، ما ويل دى په ګيلو نه ارزي، لـه ښـاغلي                

  . د راتګ له امله مننه وكړهى تهفاضل څخه مې دې ځا
د ســيمينار لــه ځينــو برخوالــو ســره مــو څــو يادګــاري عكــسونه   

  .واخيستل



 274

د نيسا سـنټر ټولـو خـدماتي        . د موټر پر لوري روان شو     وروسته  
و خداى پاماني وكړه، هر يـو لـه ډېـرې مينـې څـو               مامورينو سره م  

څو ځله خداى پامـاني     
خـــــو يـــــوه دوه . وكـــــړه

مــــامورينې چــــې پــــه   
تېرو څو ورځو كې يـې      

برخوالــو د ســيمينار د 
ــړى و، ان    ــر عــزت ك ډې
ــوږ ســـره     ــوټره مـ ــر مـ تـ
راغلــې، تــر هغــه چــې    
ــه و   ــت نـــ ــوټر حركـــ مـــ
كـــــــــــړى، دوى والړې 
ــي   ــوې روانـــ وې؛ د يـــ

حالــــت تــــه چــــې مــــې  
ونډې يـې    نو ش  ،وكتل

مــــرۍ مــــرۍ شــــوې،   
ــې    ــې يــــ ــترګو كــــ ســــ
اوښـــــكې وځلېـــــدې، 
مــوټر حركــت وكــړ، او  
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دې همداسې الس خوځـوه، پـه اخـره كـې يـې د خپلـې الس ګـوتې                   
پنځه لس شل دقيقـو كـې هوټـل         . مچ كړې او نور موږ ترې پناه شو       

  .ته راورسېدو
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  يو بل ماښام له منشي صيب سره
  

ځ هوټــل تــه  لــه نيــسا ســنټره پــر همــدې وروســتۍ ور    كلــه چــې
 ستړى وم، دمـه مـې ال نـه وه           ډېر اتاق ته ورسېدم، نو ښه       راغلو او 
 چې د انګار صيب ټلېفـون راغـى، ويـل يـې منـشي               ، شوى راسته

 كـښته شـوم،     ې كله چې الند   ! الندې راځه  ،صيب درته منتظر دى   
منشي صيب عبـدالقيوم لـه خپـل ځـوان     . سنجر صيب هم راغلى و   

، تر ستړي مشي سـم السـي يـې        و يسره راغل ) بري(او كاري زوى    
 نــن د بــري : ده وويــل؟ مــا ويــل چېرتــه ځــو!راځــئ چــې ځــو: وويــل

 هلته ځو، ما ويل مېلمـستيا خـو هغـه ورځ تېـره              ،مېلمانه ياستئ 
دا د بـري مېلمـستيا ده او ده         : شوه بيا نو څه؟ منشي صـيب وويـل        
  ...ويل دوى به حتماً زما مېلمانه كېږي

ټ پــرې ېــ پــه نامــه نمبــر پل)كنــدهار( چــې ،تــهســرف ډولــه مــوټر 
هلته د نمبر پليټ يو نوم سـتا پـه خوښـه            . پورته شو ور ،لګېدلى و 

مـوږ  . ټاكل كېدى شي او ترڅنګ يې خپله مسلسله شماره هم وي          
 مـوږ خـو سـبا ځـو، كورتـه مـو سـودا مـودا هـم نـه ده كـړې،                        :وويل

 دوى ښې لويې مغازې ته بوځه، بـري      : بري ته وويل   ،منشي صيب 
بـه  تـه    داسـې ځـاى      :ويـل وغواړو درمل واخلو، هغـه       :ته مې وويل  

 چې ټول شيان په همغـه يـوه مغـازه كـې پـوره شـي، خـو          ،دې بوځم 
 چـې د معـالج ډاكتـر        ، يو ډول هغه دي    :درمل دلته په دوه ډوله دي     

 نه وركـوي او بـل هغـه ډول دارو درمـل دي چـې               يې له نسخې پرته  
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ر شــل  عــوارض نــه لــري او پــه دې مغــازو كــې خرڅېــږي، تــ جــانبي
دقيقې مزله وروسته مغازې ته ورسېدو، تر مغازې بهر هوا ډېـره         
يخه وه، خو مغازه كې هوا دومره نورماله وه، چـا خيـال نـه كـاوه،           

لومړى د درملو څـانګې تـه الړو، ډول ډول          . چې اوړى دى كه ژمى    
، بري په كابـل كـې څـو كالـه طـب پـوهنځى هـم                  په كې وو   درملونه

نـو  يـې   له امله ترې پاتې شـوى، بيـا         لوستى و، خو بيا د مهاجرت       
پــه امريكــا كــې د كمپيــوټر ســاينس پــوهنځى ولوســت، اوس نــو  

بـري تـه مـې    .  كـم ډاكتـر هـم دى   پـاو برى هـم پـوره انجنيـر دى، خـو         
 د ټيــټ فــشار، اشــتها، د ،، د لــوړ فــشاريلــېووخپلــې غوښــتنې 

ــاره     ــاروغيو لپ ــورو ن ــاتولو، د ســترګو او ن ــې د زي ــېوين ــه  م  ورت
 الس ګــاډى راوړ، ټــولې دواګــانې مــې پــه الســي   هغــه يــو،وويــل

بكــسه كــې واچــولې، ســنجر صــيب او انګــار صــيب هــم دواګــانې 
واخيستې، خو ډېر درمل ما واخيستل، د مغازې پـه نـورو برخـو              
كې مو د ماشـومانو ځينـې داسـې شـيان لكـه ډول ډول قلمونـه او                  
همدارنګــه د لوبــو ځينــې شــيان واخيــستل، كلــه چــې د پيــسو        

 د حـساب   ته راغلو، نو زموږ درمل يې چې وليـدل، شمېرنې ځاى 
 حيرانه پاتې شوه، چې دا څه كـوئ دومـره درمـل؟             مسوله ماموره 

 هغـو لپـاره     او د ما ويل زموږ ټولنه ناروغه او رنځوره ده دا د ځان            
وروړو، نو ښځه په خندا شـوه، مـا ورتـه وويـل مـوږ ټـول افغانـان                

، زمـا د ټـولې      يـستل يو، سبا ځو، نو ځكه مو دا دومره درمل واخ         
كلـه چـې لـه مغـازې رابهـر          . سودا بېل څه كم پنځه سوه ډالره شـول        
لــه دې ځايــه مــو د .  وېې كــړېشــو، نــو ماښــام خپلــې تيــارې خــور
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منشي صيب د كور پر لوري حركت وكړ، په الره كې داسې واوره             
 په دې څـو كلونـو كـې مـا داسـې         :ويلوورېدله، چې منشي صيب     

ســړك مــو پــه لــسګونو څــه پــه ســلګونو    واوره نــه ده ليــدلې، پــر  
داسې ګاډي وليدل چې يا يې ټكـر كـړى و، يـا لـه سـړكه ښـويدلي              

بــري تــه مــې وويــل چــې ډېــر زيــات  . وو او يــا هــم ويجــاړ شــوي وو
 دا خلك له واورې سـره چنـدان بلـد نـه             :يلو هغه و  ؟ټكرونه نه دي  

 كيـسه كـې نـه دي،     يـې دي، بل د دوى موټر اكثره بيمـه دي، دوى    
ېورانــو كېــدى شــي الكــول هــم كــارولي وي، نــو ځكــه دا ځينــې ډر

 ،دومره ټكرونه رامنځته شوي، دلته چـې مـوټر يـو ځـل ټكـر شـي                
په ترميم يې هم ډېرې پيـسې راځـي، ټكـر           . بيا يې څوك نه كاروي    

شوي موټر بيا اكثره ليالم تـه ځـي او بيـا نـورو هېوادونـو تـه وړل                   
  .كېږي



 279

ه ويـل چـې ډېـر        څو دقيقـې وروسـته بـري تـ          هرې منشي صيب به  
 چـې بـرى مـوټر ډېـر تېـز           څرګنده كـړه،  احتياط كوه، منشي صيب     

چلــوي، خــو اوس يــې د واورې او زمــوږ لپــاره څــه ناڅــه احتيــاط   
په الره كې د ترافيك پوليسو په لسګونو مـوټر تـر سـترګو              . كاوه

كېـــدل، چـــې د الرې د بندښـــت مخـــه ونيـــسي، د مـــوټرو دومـــره   

 كلــه چــې واورې :ري وويــلبــ.  نــه وو ليــدليضــايعات مــا تراوســه
 ، په تېره بيـا مكتبونـه  ،رخصتويادارې   يوشي دوى اكثره دولت   

ــه همــد  ــې  خــاطر ېپ ــاتې چــې،رخــصتويي  ترافيكــي پېــښې   زي
 بـه د بـري صـيب كـور تـه            مزله وروسـته  يو نيم ساعت     تر. پېښېږي

 صيب له كوره د يـو يـونيم كيلـو متـر         دا كور د منشي   . رسېدلي يو 
كـــور و، وړو  صـــيب كـــور ښـــه لـــوكس  بـــري د.پـــه واټـــن لـــرې دى

 ،اوالدونو يې ډېره ښه پښتو ويلـې، هلتـه غـټ مـشكل همـدا دى               
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چې اوالدونه يې له خپلې ژبې او خپـل كلتـوره لـرې كېـږي، خـو د                  
 خپلـه   . لكـه پـه بهـر كـې چـې وي           ،وبري صيب اوالدونه داسې نه و     

برى داسې يو ځوان و، چې د خپلې لنډې ږيرې پـه شـمول يـې ګـڼ                  
ــاني خــص  ــدالقيوم    وصيتونه ســاتلي وو،افغ ــشي صــيب عب د من

 خـو خـصوصيات يـې اوس        ،كورنۍ كه څه هم امريكا كـې اوسـي        
 پـه   ،منـشي صـيب هـم     .  دي په شـان  غه د كندهاريو اعيارانو     مهم ه 

ــر     ــدان تــ ــه د زنــ ــوانمردۍ دوه ځلــ ــې دې ځــ ــخپلــ ــو تــ ورو دېوالــ
 ى نـه د   چاتـه سـر    خو دواړه ځلـه د ده د فكـر او جرئـت              ،وررسېدلى

 چې راتـه وكـړې،       يې د طالبانو د وخت د زندان كيسې      . ى شو ټيټ
 كنـدهار   ددى  . نو دده او مرګ ترمنځ د يوې ثانيې تفاوت هـم نـه و             

په هغه زندان كې بندي و، چـې حـاجي عبـدالظاهر قـدير او تـورن                 
ده په زندان كـې د حـاجي ظـاهر          . اسمعيل خان هم ورسره بندي وو     

 او د اسـمعيل خـان   د زغم، مقاومت او اوسېلې ډېره ستاينه وكړه   
و وېـرې روحيـه پـه كـې ډېـره پيـاوړې             اپه باب يې وويل چې د ډار        

منــــشي عبــــدالقيوم د خپــــل ځــــان ســــتاينه نــــه كولــــه، خــــو   . وه
انګارصــيب چــې يــې نــږدې انــډيوال دى، دده ډېــرې كيــسې ماتــه  
 كړې وې، حاجي ظاهر قدير نه چې مې دده پـه بـاب پوښـتنه وكـړه         

ــل   ــه ووي ــدالقي ((: هغــه رات ــدې كلــك   منــشي عب ــوالدو غون وم د پ
 له امريكا څخه منشي صيب ډېر  كوښښ وكړ، چـې          )).انسان دى 

زنــدان، د حــاجي ظــاهر قــدير ســره ټلېفــوني خبــرې وكــړي، ځكــه   
 او سـفر ملګـري ډېـر خـواږه وي، خـو ټلېفـون               ۍتحصيل، عـسكر  

بري صيب ډېـره لوكـسه ډوډۍ تيـاره كـړې وه، د هـېڅ               . خ نه شو  ور
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 چـې نـور د   ، دومـره ډوډۍ وخـوړه  شي كمى نه احساسېده، مـا نـو       
ما د امريكا د مېـوه  . ، ډول ډول تازه مېوه په كې وه   خوځېدو نه وم  

دوى دومـره تـازه مېـوې       : بري صيب وويـل   : جاتو په باب وپوښتل   
لري چـې نـورې نـړۍ تـه يـې صـادروي، دوى خپـل زراعـت دومـره                   

  . چې كال دولس مياشتې تازه مېوې لري،عصري كړى
 لوري حركـت  وكـړ، كـه څـه     ررته د هوټل پ تر چاى وروسته مو بې    

ه پــه خپلــه رســوم،  زويــل چــې ســهار وختــه مــووهــم منــشي صــيب 
 :ويـل و به ستونزې هم وي، خو موږ  كې الره،اوس واوره هم شوې   

ــوا        ــه اخـ ــې دې لـ ــو ولـ ــوالى، نـ ــه كـ ــتونزې دې پلمـ ــه د الرې سـ كـ
 ددوى لـــه ټينګـــار ســـره ســـره راووتـــو، بـــرى جلـــو تـــه   ؟راوســـتو

يب مخــې تــه او مــوږ درې واړه شــاته، واوره كېناســت، ســنجر صــ
 پر سړك ال د وخته مالګه پاشل شوې وه، سړك څـه             ودرېدلې وه، 

 چـې  ، پـه لـسګونو مـوټر وليـدل        هـم  نا څه صفا شوى و، خو بيا مو       
اخوا دېخوا ښوييدلي وو، اشارې يـې بلېـدلې، بـرى تـر پخـواني               

كـې  څه باندې يو ساعت     . حالت لږ تېز راغى، خو هره شېبه خطر و        
دوى تـه ټينـګ شـو او د واورې          يې هوټل ته راورسـولو، بيـا مـوږ          

 نـو   ، ونه منله  موپلمه مو ورته وكړه، هغوى وويل چې زموږ پلمه            
ستاسې هم نه منو، د خداى پامانۍ پر مهال بـري صـيب پـه درېـو            

 ډالـۍ كـړي وو، ويـل يـې دا     څـه شـيان  جال كڅوړو كې هـر يـوه تـه      
 ، بجـې وې 12د شـپې  .  دهيزه تحفـه زما له خوا تاسو ته يوه يوه نـاڅ       

د چــې لــه دوى څخــه مــو خــداى پامــاني واخيــسته او مــوږ هــر يــو   
  . اتاق پر لوري الړوخپل خپل
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  مه نېټه د شنبې ورځ 7د مارچ 
  ) وروستۍ ورځ زموږپه امريكا كې(

  
 سـهار لـه معمـول سـره سـم د            مـه نېټـه د شـنبې ورځ وه،        7د مارچ   

 كښته شـو، دا نـو پـه دې هوټـل           هوټل النديني پوړ ته د چاى لپاره      
 د نــورو هېوادونــو اســتازي هــم ،كــې زمــوږ وروســتى ســبانارى و

راغلــل، هغــوى ســره مــو د خــداى پامــانۍ يادګــاري عكــسونه        
سـنجر صـيب او انګـار صـيب سـره مـو مـشوره وكـړه،              . واخيستل

 پرواز خو مازيګر ناوخته دى، تـر هغـه پـورې بـه الړ               :هغوى وويل 
ه كـه څـه شـى مـو خـوښ شـول، وابـه يـې             شو، دا نږدې پلورنځيو ت    

 يو بيك واخلـم، زمـا كـالي او سـودا پـه               بايد خلو، ما ويل، زه هم    
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دې بيك كې نه ځايېږي، پنټاګون لوى پلورنځي ته الړو، ښـه پـه              
ډالـره راونيـو،   ) 74(كې وګرځېدو، مـا پـه كـې يـو لـوى بيـك پـه          

 دلتــه ســودا تــر ځينــو نــورو پلورنځيــو ارزانــه وه، بېرتــه هوټــل تــه 
 تـه بـل بيـك مـه اخلـه، كېـدى            :، سنجر صيب ته مـې وويـل       راغلو  

 كې ځاى شي، زمـا بيـك بـه تـه        بيك شي زما شيان ټول په همدې     
واخلې، ستا شيان به په كې ځاى شي، بيا به يـې بېرتـه كابـل كـې                  

كله چې هوټل ته راغلو، نو بيا خپل اتاق تـه الړم، لـومړى              . راكړې
ځاى پر ځاى كړل، ښه تـر       مې په دې نوي بيك كې خپل ټول شيان          

بـل بيـك وزګـار شـو، سـنجر صـيب تـه مـې زنـګ                  . څوكو ډك شو  
 هغه خوشاله شـو، د هغـه شـيان هـم ځـاى      ،وواهه، بيك مې وروړ 

څـه  . پرځاى شول، بېرته اتاق ته راغلم، يوه سترګه خوب مې وكـړ            
كم دوه بجې وې، چې لـه خوبـه راويښ شـوم، انګـار صـيب زنـګ                  

 چـې يـو دوه انـډيواالن ليـدو          ،ه شه وواهه، ويل يې الندې راكښت    
 نـو يوځـل بيـا مـې پـر           ،كله چې الندې كښته كېـدلم     . ته راغلي دي  

 ، كـښته شـوم    پنټاګون سترګې ولګېدې، كله چـې النـدې پـوړ تـه           
دوه ځوانان والړ وو، ستړي مشي مـو وكـړل، هملتـه امريكـا كـې                

ه ځـاى پـه خـوى بـوى ښـه بلـد وو، نـو               غـ يې زده كړې كړې وې، د ه      
  .ګرځوو، بېرته به مو همدلته راولوولږ به مو :  وويلموږ ته يې

وخـــت كـــم دى، : انګـــار صـــيب او ســـنجر صـــيب تـــه مـــو وويـــل 
 مـوږ ويـل شـپږ بجـې يـې           ؟ څو بجـې مـو پـرواز دى        :ځوانانو وويل 

يـو ځـوان د     . هغوى وويل وخت ډېـر دى     . هوايي ډګر ته غوښتي يو    
ا كندهار و، چې د انګار صـيب د دوسـتانو لـه جملـې څخـه و او د                  
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ــا د مزارشــريف و، دواړه ســره ملګــري وو    ــل بي ــ. ب ــوږ د هدوى پ  م
واشــنګټن ښــار بېالبېلــې برخــې وكتلــې، د ســيند غــاړې تــه يــې    

 پـه يـو هوټـل كـې     بوتلو، د سيند غـاړې د يـوه ښـكلي تفريحځـاى           
  و داـــــريم وخوړ، سره له دې چې هوا يخه وه، خـــــــــــايسك مو

  
  
  
  
  
  
  
  

 چـــې بـــد نـــه لګېـــده، بيـــا يـــې د       و، داســـې يـــو ډول ايـــسكريم  
 د واشـنګټن     سـفارت  افغانستان سفارت ته بوتلو، د افغانـستان      

په هغه دپلوماتيكه ساحه كې دى، چې د نړۍ د اكثرو هېوادونـو             
سفارتونه هملته دي، دا سفارت د افغانستان خپل ملكيـت دى،           

   ښه شنه ساحه هچې پر اوسنۍ ودانۍ سربېره نور
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 مـوږ الړ نـه شـو، خـو لـه بهـر څخـه يـوه                  هم لري، د ودانۍ داخل تـه      
ــو د ســفارتونو     ــورو هېوادون ــوړيزه ودانــۍ ښــكارېده، د ن درې پ

 مــې هــم لــه نظــره تېــرې كــړې، ددومــره ځمكــې   ېودانــۍ او ســاح
قيمــــت د واشــــنګټن پــــه داســــې 
ســاحه كــې تــر لــسګونو مليونــو     

پر سـفارت ځوړنـد د      . ډالرو اوړي 
 افغانــستان تــر ملــي بيــرغ النــدې 

يـــستل، بيـــا  مـــو عكـــسونه واخ 
هلتــه څېرمــه يــو نړيــوال اســالمي 
ــوى      ــو ل ــه الړو، چــې هــم ي مركــز ت
مــسجد پــه كــې ودان و او هــم يــو   

د . ستر علمي مركز په كـې جـوړ و        
ټولو اسالمي هېوادونو بيرغونه    
يـــې مخـــې تـــه رپېـــدل، د خپـــل     

هېــواد پــر ملــي بيــرغ چــې مــې ســترګې ولګېــدې، نــو زړه مــې          
 ځــوان مــې مخــې تــه  وغوړېــد، تــر مركــزه چــې رابهــر شــو، نــو يــو  

مـسلمان و، ځـان يـې د مـصر معرفـي            ودرېد خيـرات يـې غوښته،     
 مسلمان يې كـار  ،كړ، يو څو ډالره مې ورته وركړل، ما ويل ځوان      

له هغه ځايه بېرتـه د      . وكړه، خيرات مه ټولوه، په اشاره مې پوه كړ        
هوټــل پــر لــوري راغلــو، پنځــه بجــې او پنځــه لــس دقيقــې بېرتــه     

  .هوټل ته راغلو
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   واشنګټنه د دوبۍ پر لوريله
  

، مپنځه بجې او پنځه لـس دقيقـې خپـل اتـاق تـه الړ              پر    كله چې   
 منظم كړ، د سفر كاغذونه، ټكـټ او پاسـپورټ      ې بيك م  نو خپل 

 ،مې ټول چك كړل، لس پنځه لس دقيقو كې بېرته راكـښته شـوم         
ــر راكــښته كېــدو دمخــه مــې يــو ځــل بيــا پــر پنټــاګون ســترګې        ت

ې د خپـل اتـاق كـارت وركـړ، هغـوى ماتـه               رسپشن ته م   .ولګېدې
بل كاغذ راكړ، چې څه حساب يې پر ما نـه شـته، انګـار صـيب او         
ســنجر صــيب هــم راكــښته شــول، هغــوى هــم خپــل حــسابونه پــاك 
كړل، كاغذونه يې واخيستل، مـا ويـل پاسـپورټ، ټكـټ او نـور               
ضروري شيان مـو پـه جيبونـو كـې كېـږدئ، شـپږ بجـې يـو ډرېـور                    

ــ  ــه د  راغـــى، زمـــوږ نومونـ ــره وو، درې تنـــه مـــوږ او دوه تنـ ه ورسـ
ســيمينار نــور برخــوال پــه مــوټر كــې كېناســتو، شــپږ بجــې مــو لــه  

. هوټلــه حركــت وكــړ، شــپږ نيمــې بجــې هــوايي ډګــر تــه ورســېدو    
دخولي دروازې ته مو ځان برابر كړ، ما او انګار صيب سره يو يـو           
ــره دوه بيكونـــه وو، غوښـــتل مـــو چـــې ټـــول    او ســـنجر صـــيب سـ

  بـار كـړو، السـګاډي مـنظم يـو بـل سـره وصـل والړ          السګاډي كـې  
هلتـه يـوې   . نه شـو  ، بيا مو زور كړ، و    وو ، چې الس مو كړ، بند     وو

غرفې ته مې پام شو، خلكو پـه كـې د   يوې ټلېفوني غرفې ته ورته     
ــه        ــا ب ــه شــان پيــسې اچــولې او بي ــداز ټلېفــون پ پخــواني ســكه ان

اتې الســګاډى راخالصــېده، دا وخــت نــو مــا ســره اوســپنيزې مــ    
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 صـبر زمـا جيـب لـه مـاتو پيـسو             :روپۍ نه وې، انګارصيب وويـل     
ډك دى، يــوه يــوه يــې ورواچولــه، چــې ترنــګ شــو، الســګاډى        

څلـور واړه  . خالص شـو، ډېـر زيـات خوشـاله شـو، خونـد يـې وكـړ         
. بيكونه مـو پـه كـې كېـښودل، د ټكـټ اخيـستلو مېزونـو تـه الړو            

ه مـسوله   ټكټ په كمپيوټرايز ډول په ماشين اخيـستل كېـده، يـو           
مــاموره هلتــه والړه وه، مــا پاســپورټونه او ټكټونــه وركــړل، هغــه 

 تـه  :ويـل و ماتـه يـې   ،راسره ودرېده، پاسپورټ دې الس كې ونيو   
 ،نـوم . يې ليكه، لكه د كمپيوټر د كيبورډ په شان توري په كې وو            

 نمبــر او ځينــې ټكــټد پــالر نــوم، د پاســپورټ نمبــر، هېــواد او د 
 ،ې وركړي واى، كوم څـه چـې بـه غلـط وو            نور شيان دې بايد په ك     

يــو پاســپورټ مــې د هغــې پــه   . بيــا دې بايــد لــه ســره ليكلــي واى  
 يـې خپلـه كـوالى شـم،         ځـه زه   :ويـل ورتـه و  مرسته ثبت كړ، نور مـا       

 ېدوه نور ما خپله ثبت كړل، كلـه چـې درېـواړه خـالص شـول، هغـ               
 نور څه وكړم، هغـې يـو كمانـډ وركـړ، څـه غلطـي پـه                  :ته مې وويل  

وې وه، زموږ بوډينګ كارتونه يې راګوزار نـه كـړل، ښـځې         كې ش 
 لــږ :ويــلوبــښنه وغوښــته، يــو ســوړ اســوېلى يــې وكــښه، بيــا يــې 

يــو بــل مــامور تــه يــې زمــوږ درېــواړو پاســپورټونه     . ئصــبر وكــړ 
هغه يـو   .  لږ صبر وكړئ، بيا به مو كار وكړم        :وركړل، هغه هم وويل   

 زمــوږ ،ىدقيقــې پــر يــوه بــل مېــز مــصروف شــو، بېرتــه راغــ    څــو 
پاسپورټونه يې واخيـستل، درې څلـور دقيقـو كـې يـې بوډينـګ               
كارتونه راكړل، بكسونه يې وتلل، ويل يې دا غټ دي، ځان سـره             

 انګارصيب خپل وړوكى بيك راواخيـست،       ازېيې مه وړئ، يو   
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ما او سنجر صيب خپل بيكونه د چك ماشـين تـه يـوړل، تـر هغـه                  
 دوبـۍ كـې   ،اسـت  تاسـې نـور خـالص ي   :مو تېر كړل، هغوى وويل  

 كله چې بېرته راوګرځېدو، نو هغې مامورې نه مـو        !به يې واخلئ  
مننــه وكــړه، چــې مــوږ ســره يــې مرســته كــړې وه، هغــه ډېــره زياتــه   

  .خوشاله شوه
 پــه ټــاكلي ، د الرښــوونې لــه مخــې  كــېبيــا پــه بوډينــګ كــارت 

ترمينل كې له تاالشۍ تېر شو، تر هغه پورې چـې خپـل وروسـتي               
و پنځـه لـس شـل دقيقـې رابانـدې تېـرې شـوې               ځاى ته رسېدلو، ن   

 چـې هلتـه مـسافرين كېنـي او          ،د ترمينل وروستۍ برخـې تـه      . وې
 ورسـېدو، دا ځـاى      ،بيا الوتكې ته لـه ځـانګړو الرو پورتـه كېـږي           

 چـې پـر يـوه وخـت پـه كـې پـه                شوى و،  نو برخو وېشل  لسګونو پر   
 پــورې نمبرونــه پــرې لګېــدلي  24-1 لــه ،زرګونــو كــسان ځــايېږي 

له داسې و لكه يو لوى سرپټى بازار، تراوسه چې ما كـوم             وو، خپ 
او ډېـر   هوايي ډګرونه ليدلي وو، دا راته په كې له ګڼې ګوڼې ډك             

مـوږ هـم ښـه      . ښكاره شو، ژوند په كې په ډېره چټكۍ روان و         لوى  
 څخـــه مـــو چـــاى پ كـــافي شـــاهســـتړي وو، درېـــواړه الړو لـــه يـــو

تـر   نـو  ،څـښه واخيست، پر څوكيو كېناستو، كله چـې مـو چـاى و       
 اته بجې دي، لـس      د شپې دا نو   .  كړه ډېره حده يې زموږ ستړيا رفع     

بجــې زمــوږ الوتنــه ده، تــر هغــې پــورې نــو پــه دې ترمينــل كــې ښــه 
كښته پورته وګرځېدو، د خرڅالو لپاره ډېـر او رنګارنـګ شـيان             

نهه نيمې بجې بـه     . ووپه كې ايښي وو، خو قيمتونه يې طبعاً لوړ          
رت چكول پيل شول، ټول خلك پـه نوبـت           چې د بوډينګ كا    ،وې
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د ټولـو بوډينـګ     ودرېدل، پـه ډېـر مـنظم ډول پـه لـسو دقيقـو كـې                 
لــس بجــې الوتكــه  .  شــول، الــوتكې تــه پورتــه شــو كارتونــه چــك

مـا خپـل قلـم او كاغذونـه راواخيـستل، د            . الوتنې تـه چمتـو شـوه      
څـوكۍ مخنـۍ برخـه كـې مـې تيـار كېـښودل، مـا ويـل ځـه  هـم بــه            

 بــه څــه لــيكم، دا پنځــه لــس ســاعته مــزل بــه پــر    خــوب كــوم او هــم 
 بيا بـه سـتړى شـوم،    ،څو پاڼې به مې وليكلې. همدې ډول تېر كړم  

خـوب بـه رابانـدې راغـى، بيـا بـه دا عمليـه تكـرار شـوه، دوه ځلــه          
 تفــريح وه او هــم خــوراك و، پــه يــو ډولډوډۍ هــم پــه حقيقــت كــې 

كـړل،  ل مخه يادښـتونه بـشپړ       شبېالبېلو ساعتونو كې مې نږدې      
له و، چې پـه پنځـه لـس سـاعتونو كـې         يم) 7550(ټول واټن نږدې    

 اووه بجــې او  د ماښــامووهــل شــو، د دوبــۍ پــر ســيمه ييــز وخــت 
 چې د دوبۍ نړيوال هوايي ډګـر كـې كـښته            ،پنځه لس دقيقې وې   

  .شو
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  له دوبۍ نه د كابل پر لوري
  

 د دوبــۍ هــوايي ډګــر كــې كــښته شــو، نــو لــومړۍ           كلــه چــې 
وږ سره وه، هغه د خپلو بيكونو پـه اړه وه، ځكـه زه             اندېښنه چې م  

يو ځل بل هم ښه ډېر په تكليف شوى وم، كله چې له جرمنـي څخـه          
راتلم، نو بيك يې هلته راڅخه واخيست، ويل يې دوبۍ كې يـې             
واخله، دوبۍ كې يـې بيـا دومـره پـه تكليـف كـړم، چـې زړه مـې و                     

همغـه كانـه    دا ځـل مـې هـم اندېـښنه وه، چـې             . بېخي يې ورپرېـږدم   
كلـه  . ونه شي، څه چـې زمـا پـه زړه كـې ګرځېـدل، همغـسې وشـول                 

 نــو د بيكونــو پوښــتنه مــو  ،چــې د هــوايي ډګــر ترمينــل تــه ننوتــو 
 د مرحبـا همـدې      څانګې تـه الړ شـئ،     ) مرحبا(وكړه، هغوى ويل د     

 هلته چې الړو، هغوى ويل، پالنكـۍ نمبـر     نږدې څانګې ته الړو،   
و، هغـــوى ويـــل لـــه ترمينلـــه ترمينـــل تـــه الړ شـــئ، هلتـــه چـــې الړ

 هلتــه هغــه ځــاى تــه الړشــئ چــې بيكونــه پــه كــې راوځــي،ووځــئ، 
 هوايي ډګره وتلي واى، دا بل مشكل و، بيـا بېرتـه             لهبايد يو ځل    

.  تــه الړو، هغــوى بيــا بــل ځــاى تــه ولېږلــو  مركــزي غرفــېمرحبــاد 
، پلـي مزلـه زړه شـين شـو         نو له     مو   ستړي كړو، چې نور     يې دومره

 لـه يـوه ځايـه بـل تـه تللـو، نـو يـو دوه ځايـه تاالشـي                      دا هر ځـل چـې     
 ال وار    مـو  انګار صيب خـو   . كېدلو، تاالشي هم ښه ستړي كړي وو      

 هغه نړيـوال ترمينـل كـې كېنـه،           ته  ځه :موږ ويل . دمخه رخصت كړ  
 څـو واره يـې نـور        .ځـو مـوږ در   ،زموږ كار چې هر وخت خالص شو      
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 دا د الرې هم اخوا دېخوا ولېږلـو، پـه پـاى كـې داسـې شـول، چـې            
پوليس او دا نور مـامورين ټـول مـوږ سـره بلـد شـول، بيـا مجبـور                    

 تــه الړو، هلتــه چــې الړو، مــاموره پــر څــوكۍ    دفتــرمرحبــاد شــو 
ناسته وه، ډېره ښايسته هم نه وه، خو ځـان يـې ډېـر مغـرور نيـولى           

 څو ځله الړو، راغلو خو هېڅ كار مو نتيجـه           : ته مې وويل   ېو، هغ 
 كـې يـې   پاسـپورټونه واخيـستل، كمپيـوټر     ور نه كړه، هغـې رانـه        

 درې، ويـل يـې      : موږ وويـل   ؟ څو بيكه دي   : ويل يې  ،ګوتې ووهلې 
څنــګ تــه بانــك كــې مــې ډالــر پــه   . درهمــه راوړئ) 750 (ئالړ شــ

درهمو بدل كړل، رامې وړل، راتـه يـې ويـل هلتـه كېنـه چـې نوبـت                 
مو ورسېږي، نـيم سـاعت مـو انتظـار وكـړ، د اروپايـانو او نـورو                  

نو كارونــه يــې خالصــول، خــو مــوږ تــه يــې هــېڅ نــه كتــل،    بهرنيــا
 زمـا خـو دې ښـځې تـه دومـره خلـق پـه              :ويـل وسنجر صـيب تـه مـې        

 هغه ويل اوسـېله     تنګ شو، چې په دې سر يې ورته خوله ولګوم،         
كوه، چې اوس بل جنجال پيدا نه كـړې، ورپـسې ورپورتـه شـوم،               

الصـوې   څنګه د نورو كـار خ     ته :په ښه تونده لهجه مې ورته وويل      
 نـه ګـورې چـې       : دا هـم ډېـره پـه غوسـه شـوه           ؟او زموږ نه خالصـوې    

  واخيــستل،ټونه او پاســپورټكټونــهې زمــوږ يــمــصروفه يــم، بيــا 
 ويل يـې ستاسـو كـار مـوږ پـورې مربـوط نـه دى،                 بېرته يې راكړل  

 مـوږ  هځئ الړ شئ، دا ځل مـې نـو دومـره قهـر ورتـه راغـى، چـې پـ             
زما مربوط نـه دى، دا      دې پيسې هم بدلې كړې او اوس وايې چې          

 چې له كام اير شركت سـره        ،وخت مې كابل كې خپل يو ملګري ته       
 زنـګ وواهـه، هغـه پـه دوبـۍ كـې د كـام ايـر شـركت                    ،ېر بلـد دى   ډ
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ــړ،          ــوال راك ــه اح ــې مات ــه ي ــه، بېرت ــه زنــګ وواه ــامور ت ــسول م م
ته نيم ساعت كـې زنـګ وهـي، كـه           روارخطا كېږه مه، هغه سړى د     

دې پـر   .  بيـا يـې زه چـاره كـوم         ترې راځه ، ته   نه وي بيك دې پرېږده    
الړ  هغـه ځـاى تـه         راځه يو ځـل بيـا      :وخت مې سنجر صيب ته وويل     

 بيــك ورڅخــه خپــل ني ســفر كــې پخــوا پــه خپــل يــو چــې مــا،شــو
بيــا الړو، نــور نــو د خوځېــدو نــه وو، هلتــه چــې الړو   . اخيــستى و

غلـو دا ځـل نـو       اهغوى بېرته د همـدغې مرحبـا ادرس راكـړ، بيـا ر            
ځې وليدو، نو پرته له دې چې يو بل سره خبـرې وكـړو،              چې دې ښ  

 پــه الس اشــاره  يــېخبــره انفــالق تــه نــږدې وه، يــوې بلــې ښــځې تــه
هغــه مخكــې مــوږ   .  مــوږ تــه وويــل راځــئ راپــسې    ېوكــړه، هغــ 

دا همغـه غرفـه      ،ورپسې، د مرحبـا يـوې بلـې غرفـې تـه يـې بوتلـو               
ې همـد مـو   لـومړى ځـل     نـو    وه، چې كله موږ ترمينل ته داخل شـو،        

 ته مراجعـه كـړې وه، خـو هغـه وخـت ددې غرفـې مـامورينو                  غرفې
 دفتـر ادرس راكـړ، هلتـه چـې ورسـېدو،             بـل  دېدموږ تـه دمرحبـا      
الن كـړ، زمـوږ پاسـپورتونه او        ال كمپيـوټر چـ    خپـ ښځې يا پېغلې    

ــول، پيـــسې يـــې      ــوټر كـــې يـــې ورسـ ــل، كمپيـ ــه يـــې وكتـ ټكټونـ
نځـه   زموږ كار خـالص كـړ، د پ  يې په پنځه دقيقو كې      ،واخيستې

بيــا . دقيقــو كــار پــه خــاطر مــوږ نــږدې دوه نــيم ســاعته وګرځېــدلو
  يـې  نړيوال ترمينل ته الړو، انګارصيب موږ ته منتظر و، كله چې          

 وليدو، نو خوشاله شو، ويـل يـې زه مـو لـه انتظـاره مـړ كـړم،         موږ
ښه ډېر شـين چـاى مـو وڅـښه، سـتړيا       الړو، بيا يو كافي شاپ ته      

كـې وګرځېـدو، لـږه سـودا مـودا مـو          بيا پـه دې ترمينـل       ! مو ووته 
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 قيمتـه   شـيان  دې ترمينـل كـې       :وكړه، خو كمـه، مـا دوى تـه وويـل          
لـه همغـه    هـم    چې افغانستان ته     ،كې ترمينل   اسياييدي، هغه بل    

ځايه الوتنې كېږي، هلته شيان تـر دې ارزانـه دي، هلتـه چـې الړو                
 ډوډۍ مو هم همدلته وخـوړه، د . بيا به كور ته نور شيان هم واخلو 

شپې تـر درې بجـو همدلتـه پـه ترمينـل كـې ښـه وګرځېـدلو، درې                   
بجې د كام ايـر شـركت غرفـې تـه ورغلـو، هغـوى بوډينـګ كـارت             

، وې ې چې له كانـاډا څخـه راغلـ        ،ې دوه افغانان   مې دا مهال . راكړ
 چـې   ،، پوښتنه مـې وكـړه     ې وارخطا معلومېدل  ې ډېر ،ېهم وليدل 

 دي، مـا ويـل    پـاتې و بيكونه مـ  :يلو هغوى و  ياست؟ولې وارخطا 
 دغلته الندې د مرحبا همـدې لـومړۍ غرفـې تـه ورشـئ، بلـې                 ئهل

رتـه وويـل، ويـې نـه منـئ، ټـول            د څومره يې چـې     ته الړ نه شئ، هر      
 دوى هـم فكـر كـوم، څـو ځلـه پـه تكليـف                ، همدوى سـره دى    لهكار  
 الړې، لــس پنځــه لــس دقيقــې وروســته بېرتــه  ژر، دوى وې ېشــو

 يـې راتـه وكـړې، ويـل يـې            خوشـاله وې، دعاګـانې     ېراغلې، ډېـر  
 زمــوږ  يـې  څـومره اســانه  پــهمـوږ خــو دومـره پــه تكليـف شــو، اخـر    

همدا وخت مـو د غزنـي والـي ښـاغلى ډاكتـر             . ل خالص كړ  ونهكار
ــه يــو     ،يمحمــدعثمان عثمــان  ــه اروپــا څخــه ل  چــې همــدا مهــال ل

رســمي ســفره راســتون شــوى و، هــم وليــد، ګــپ شــپ مــو ورســره   
 چـې پـه كابـل كـې     ،ر مـو وكـړ  ولګاوه، نـوره نـو سـتړيا ووتـه، فكـ       

ــوال ترمينــل څخــه اســيا     . ناســت يــو  ــه نړي ــور بجــې ل  ييســهار څل
شپږ بجې الوتنه وه، موږ بايد څه كـم دوه          .  شو ولېږدولترمينل ته   

ساعته انتظار ګاللى واى، دوه ساعته همدلته پـه پلـورنځي كـې             
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اخـوا دېخــوا ګرځېــدو، ماشـومانو تــه مــې ښـه ډېــره ســودا وكــړه،    
درهمـه شـول، دوه لـويې پالسـتيكي كڅـوړې مـې             نږدې اوه سوه    

  .ډكې كړې، شپږ بجې الوتكې ته د الوتنې په نيت پورته شو
 الوتكه ټيك پر شپږو بجو الوتنـه وكـړي، خـو دا         وه ټاكل شوې 

مهال په دوبۍ كې داسې يو باد او توپان وو، چې لـس متـرو كـې                 
سړى نه معلومېده، پـه دوبـۍ كـې چـې پـه هـره دقيقـه كـې الوتنـه                     

ږي، نــو كــه د څــو دقيقــو لپــاره څــه مــشكل پيــدا شــو، نــو پــه     كېــ
 او ناســتې پــاتې كېــږي او دا بيــا پــر نېلــسګونو الــوتكې لــه الــوت

نورمال مهالوېش دومـره تـاثير كـوي، چـې پـه څـو سـاعتونو كـې                  
بېرته خپل عادي حالت تـه نـه راځـي، نـيم سـاعت ټـول پـه الوتكـه                    

ان اعـالن   څـو شـېبې وروسـته د الـوتكې كپټـ          . كې غلي ناسـت وو    
وكړ، چې د هوا د خرابۍ له املـه زمـوږ الوتنـه معطـل ده، هـر كلـه                    
چــې هــوا ښــه شــوه او د هــوايي ډګــر الرښــوونكو مــوږ تــه هــدايت   

ــه كــوو    ــه الوتن ــا ب ــه    اد. راكــړ، بي ــم او كاغذون  مهــال مــې خپــل قل
راواخيستل، د خپلو ځينو پخوانيو يادښتونو پر بـشپړاوي مـې           

 پر ليكنه تېر كړى وي، لږ سـتړى  نږدې نيم ساعت به مې   . پيل وكړ 
، دوو تنـو  نـه وو  ما سره په څوكۍ كې څـوك ناسـت     وختدا  . شوم

قلم او كاغذ بېرتـه كېـښودل، نـو د        مې  ، كله چې    ې و ېڅوكۍ تش 
 دوو تنــو راســره ســتړي مــشي وكــړل، يــو ذهــين  څخــهشــاته ســيټ

 او يـو  ) ذهـين صـيب ورور  شـهير (صيب و، د كليد ګروپ د مـشر      
ملګرى ورسره و، چې لـه ده سـره يـو ځـاى كـار               تن بل ژورناليست    

 ،دواړو ستړي مشي راسره وكړل، ويل يې ډېر خوشاله شـو          . كوي
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 چـې   ،چې ومـې ليـدلئ، مخكـې مـو ځكـه درتـه مزاحمـت ونـه كـړ                  
 د  او مـا هغـوى تـه     تشريح كـړ   مصروف وئ، هغوى ماته خپل سفر     

ــړل   ــه بـــاب معلومـــات وركـ ــفر پـ ــم  .خپـــل سـ ــوره هـ ــه نـ ــه څـ  الوتكـ
 چې پر الوتو شـوه، مـوږ خپـل          ،كم نهه بجې به وې    وځنډېدله، څه   

مركـې مـو اورم، زمـوږ       :  ذهين صيب راته وويل    ،غځاوهمجلس و 
د زړه غوټې پرې اوارېږي، داسې د نښې منځ ولـې، چـې مخـالف               

و ځكــه خــو هغــوى زيــاتره نــلــوري ســره هــېڅ دليــل پــاتې نــه شــي، 
 ښــيي، مــا ورتــه  غبرګــون هــم شــديد  اووخــت احــساساتي كېــږي 

 خداى قسم يادوم چې كه موږ مالمت يو، زما فكـري او             ر پ :وويل
ولــــس د ملــــي منــــافعو د  او ددې  د افغانــــستان مبــــارزهقلمــــي 

دښمنانو پر وړاندې ده، دوى په زړه كې دې وطن ته پـاك نـه دي،                
نو ځكه خو يـې خـداى پـاك ددې مظلـوم ولـس پـه خـاطر شـرموي                  

مـن دي،   تـه ژ  ويـاړونو   دوى نه اسـالمي ارزښـتونو او نـه ملـي            . هم
 ګټې پېژني، نـو ځكـه خـو پـه           تنظيميدوى يوازې خپلې ځاني او      

:  ماتـه وويـل     صـيب  ذهـين .  دې خلكو مقابله په كار ده       د جدي ډول 
 تـه يـوازې يـې، رفيـع صـيب او څـو تنـه نـور هـم ښـه           ،دوى ډېـر دي 

تكړه دي، خو بيا هم ډېرو خلكو ته اړتيا ده، چې ددې افغان ضـد               
 چې خداى مـه كـړه، څـه    ،حتياط كوهډلو ټپلو مقابله وكړي، ډېر ا    

پـه  ) ج(مـا ويـل مـرګ او ژونـد د خـداى           . زيان درته متوجه نه كـړي     
 ژونـد  االس كې دى، غير له هغه هم د ژوند ورځې په شـمار دي، د  

په دومره بې غيرتۍ نه ارزي، چې يو څوك دې د همـدې وطـن پـه                 
 يـــې هـــم اتخـــوږو رالـــوى شـــوى وي او تـــر ټولـــو زيـــات امتيـــاز 
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 هېـواد هويـت او ملـي ګټـو مخالفـت             د  هم او بيا دې   ي وي اخيست
  . او موږ به ورته الس تر زنې ناست يوكوي

د امريكايانو په زور د طالبانو نظام تر سقوط وروسته، چـې دا      
 څخـه  دوى    نـو لـه    څو پرديپالې ډلې پر افغانستان واكمنې شوې،      

، د دوى پـر وړانـدې انتقـاد كـول، دوى تـه          ىبېخي ځان ورك شـو    
، ځان نه يې سـپينې پرښـتې جـوړې كـړي، ملـي              يښكارشين كفر   
. ، ميډيا يې هـم پـه اختيـار كـې ده          ه يې له يو مخې لوټ كړ      يشتمن
ې ملي خاينينو پـر وړانـدې مبـارزه ماتـه يـو ډېـر سـپېڅلى                 سددغ

 چې د دوى پر وړانـدې       ، دې هم پوهېږم   ركار او تقدس ښكاري، پ    
 ،ايـد وي  ودرېدل له خپل ژوند سره لوبې كول دي، خو يو څـوك ب            

چې د دوى د وهـم دېـو مـات كـړي، يـو ځـل چـې د دوى وهـم مـات                        
 تېــرو ېږي، دشــو، بيــا تــه غلــى كېنــه، نــور خلــك ورپــسې راپــاڅ 

كلونو په لومړيو كې تاسو ته ښـه پتـه ده، چـې د دوى پـر وړانـدې                   
ــالو          ــورو ملتپ ــو ن ــوږ او ځين ــه شــو كــوالى، خــو م ــم ن چــا ســوڼ ه

 دوى د وهــم دېــو  د، چــې څــو پرلــه پــسې مركــې وكــړې ،افغانــانو
 پــه لــسګونو ځوانــان يــې    ،مــات شــو، اوس د خــداى فــضل دى   
  .يوازې په رسنيو كې مقابلې ته وتلي دي

څرګنـده ده، د پاخـه     لكه څنګه چې يې له نوم څخه     ،ين صيب ذه
و دقيــق ذهــن څــښتن دى، اوچــت ملــي شــعور لــري او پــر همــدې  ا

ــړى        ــار شــروع ك ــل كــې ك ــه ت ــسونو پ ــې د ول ــسټ ي ــوبي  . بن ــه جن پ
 د خلكــو د پيوســتون لپــاره شــوراګانې جــوړې   يــېتونــو كــېوالي

  .كړي او په تعليمي ډګر كې يې ډېر خدمتونه ترسره كړي دي
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زموږ مركه دومره ګرمه وه، چې تر كابله په مزله پوه نـه شـو، پـر                 
 رډېرو مسايلو مو بحث وكړ، ذهـين صـيب د ملتپـالو افغانـانو پـ               

 دې برخـه كـې      پيوستون، همكارۍ او همغږۍ ټينګـار وكـړ او پـه          
يې ژمنه وكـړه، چـې زه د خپلـو امكانـاتو پـه حـدودو كـې هـر ډول                     

يوولس نيمې بجې كابـل     . قربانۍ،همكارۍ او مرستې ته تيار يم     
هوايي ډګر كې كښته شو، په هوايي ډګر كې د دې ډګر قومنـدان              
جنرال صيب اصف جبارخېـل سـره مـو چـاى وڅـښه، نـور ملګـري                 

خالصه غېږه راكړه، په خونـد لـه   امې هم راغلي وو، ټولو د زړه له      
 د افغانـستان ګـردجن       مـې  هوايي ډګره راووتلو، پـه الره كـې چـې         

 د واشــنګټن لــه مــاڼيو ســره پرتلــه كــړ، نــو د پېړيــو پېړيــو  ،حالــت
تــوپير راتــه پــه كــې څرګنــد شــو، خــو كلــه چــې مــې د خپــل ولــس     

 محبت او نور ارزښتونه د هغه       ، مينه ى،او ورين تند  غېږ  خالصه  
كو لـه چلنـد او ټـولنيزو ارزښـتونو سـره پرتلـه كـړل، نـو               ځاى د خل  

ــه    ــا مــې دلت ــوره    معكــوسبي ــه ن ــه رات ــد، هلت ــت ولي ــم حال ــه  ه  پت
 يـو چـا      او ښـكالوې   ټـولې مزايـاوې   ) ج(ولګېده، چې لوى خداى   

، د ځمكـې د ټـول مخلـوق تـرمنځ انـډول د هغـو د       دي وركړيته نه   
تـه يـې     هغوى ته يې يـو څـه وركـړي او مـوږ              ، په الس كې دى    قخال

 نو خپل اوالدونه مې غېږې تـه راغلـل او       ،بل څه، كور ته چې الړم     
ټول مې پر اوږو سپاره شول، نو يو ځل بيـا يـې د مينـې پـه داسـې                    

وتـې  و پرتلنـې لـه يـاده     دا ټـولې   مـې  درياب كې ډوب كړم، چې هم     
  .او هم د سفر ټوله ستړيا
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   پېژندنه لنډهد محمد اسمعيل يون
اســــمعيل محمــــد 
ي  د حـــــــاج يـــــــون

  محمــــــدخان زوى
ل كــال، د 1346 پــر

لغمــــان واليــــت د  
الينګار ولسوالۍ  
دنيـــازيو پـــه يـــوې 
ــنفكرې  روښـــــــــــــ
ــې   ــورنۍ كــــــ كــــــ
  .زېږېدلى دى

لــومړنۍ زده كــړې يــې د الينګــار ولــسوالۍ د ســلينګار پــه لــومړني  
ښوونځي كې  سرته رسولي دي، تر هغه وروسـته كابـل تـه راغـى او                  

 كال له نوموړې لېـسې  ل1366پر  . په خوشال خان لېسه كې شامل شو      
ل پوهنتـون د ژبـو   ل كـال د كابـ  1367مره بريالى او پر  نوڅخه په دويم  

لـه  ل كـال  1370پـر  . او ادبياتو پوهنځي د پښتو څـانګې محـصل شـو     
 او پــر همــدې كــال بېرتــه  ړې څــانګې څخــه اول نــومره بريــالى  نومــو

ل كـال پـه نومـوړې څانګـه         1385پـر   . دپښتو څانګې د كدر غړى شو     
 ښه او بريـالي ډول دا دوره    په ډېر سټرۍ دوره پيل شوه، يون      كې د ما  

  .پايته ورسوله
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 ل كــال څخــه بيــا تــر ننــه پــورې د كابــل 1370محمــد اســمعيل يــون لــه 
) پوهندوى( او  د   ياتو پوهنځي تدريسي غړى       پوهنتون د ژبو او ادب    

 يــون د اســتادعلمــي پــوړۍ تــه  رســېدلى دى، پــر اســتادۍ سربېره، 
 د چلــوونكي مجلــو))شمــشاد((او)) هيلــې((، ))كابــل پوهنتــون((

پــه پېــښور كــې د چاپېــدونكې . دنــده هــم پــه ښــه ډول ترســره كــړې ده
همدارنگـه ديـو شـمېر نـورو        . مجلې كتونكى غړى هم و    ) )معارف((

  . چاپي خپرونو همكار هم پاتې شوى دى
 د   جالل ابادكې بېړنۍ لويې جرګې  تـه  ل كال، په  1381يون پر   استاد

 د دفتر مشر شـو، ددې جرګـې لپـاره تـر            د انتخاباتو  ونوختيزو واليت 
ټاكنو وروسـته د جرګـې غـړى، بيـاد جرګـې د غـړو لـه خـوا  د بېړنـۍ                   

يـون پـه دې     اسـتاد   .لويې جرګې دلومړي منشي په توګه انتخاب شو       
 ادا   جرګه كې  تر خپل وروستي وسه خپل ملي او تاريخي مـسوليت            

  .ه يې ونيولهكړ او د هېواد دښمنه عناصرو د توطيو مخ
 اساســي قــانون د  كلــه چــې  د افغانــستان د ،تــر دې جرګــې وروســته 

يـون بيـا ددې بهيـر لپـاره د ختيـزو      اسـتاد  ،  نـو  تدوين بهير پيـل شـو     
په ختيزو واليتونو كې  . واليتونو د داراالنشاد دفتر مشر وټاكل شو

د اساسي قانون د لويې جرګې لپاره انتخابات هـم د همـدې دفتـر لـه                 
په لويه جرګـه  د تصويب   يون د اساسي قانون     استاد  .سره شول خوا تر 

كې  د نوموړې جرګې د داراالنشا د غړي په توګه خپل فعـال رول ادا                
 كې د افغانـستان      ختيزو واليتونو   په   يون  استاد  ټاكل شوې وه،    . كړ

 د دفتر مسول شي، خـو پـه   د جمهوري رياست لپاره د عمومي ټاكنو  



 300

انو او ځينـو تنظيمـي مـشرانو لـه خـوا پـر       كابل كې د لويو جنګساالر 
حكومــت او ملګــرو ملتونــو د زيــات فــشار لــه املــه لــه كــاره ګوښــه     

استاد يون ته وړانديز وكړ، چې پـه        ) UNAMA(ملګرو ملتونو .شو
سپارو، خو استاد يـون ونـه منلـه او          وتر دې لوړه دنده در    به  كابل كې   

  .خپلې استادۍ ته يې دوام وركړ
 د ځينو ملګرو په زيات ټينګار او غوښتنه، د    كاله وروسته  يې    درې

جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتر كې  د فرهنګي چارو د              
رياست دنده ومنله او په كابل پوهنتون كې پر استادۍ سربېره ال تـر              

ل كال د افغانـستان او      1385استاد يون پر    .اوسه دا دنده پر مخ وړي     
غانـستان لـه خـوا د منـشي پـه           پاكستان د امن ګډې جرګې لپـاره د اف        

  .توګه غوره شو او دا دنده يې هم په ښه ډول ترسره كړه
په توګه پـه تېـرو شـلو كلونـو كـې ګـڼ               استاد يون د خپلواك ليكوال      

 ،فرهنګي او ټـــولنيز خدمتونـــه ترســـره كړي،پـــه ګڼـــو چـــاپي شـــمېر
ــايقو د       ــو او حق ــې د و اقعيتون ــوني مركــو كــې ي ــويي او ټلويزي رادي

كـه څـه هـم      . ه امله د خلكو په زړونوكې ځـاى نيـولى دى          څرګندبيان  ل  
ډېر خلك د يون ليكنې، مركې او نظريـات خوښـوي، خـو يـو شـمېر                 

د هغه ملي . داسې خلك هم شته، چې د يون سرسختي مخالفين دي 
ــر وركــوي، دا ډول        ــط رنــګ  او تعبي ــم  غل ــه ه ــاتو ت ــورو نظري او ګټ

پلـو غـړي او      چې اكثـره يـې زورواكـي او د سياسـي ډلـو ټ              ،اشخاص
 يون نظريات خپلو شخصي او تنظيمي ګټو تـه           استاد مشران دي، د  

زه ددې شـاهد يـم،   . خطر بولي، نو ځكه  يې په ټينګـه مخالفـت كـوي      
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ې يـې  هر كله چـې يـون كومـه ليكنـه او مركـه كـړې، نـو دده پـر وړانـد            
، منفــي غبرګونونــه  ديړه راپــاروليمثبــت او منفــي غبرګونونــه دوا

اشخاصو او ډلو له خوا وي، چې په تېـر كـړكېچن      اكثره وخت د هغو     
سياسي بهير كې يې ډېرې نامشروع ګټې ترالسه كړي او ځانونه يې            

  .مطرح كړي دي
مثبــت غبرګونونــه اكثــره د ولــس دمــشرانو، روښــنفكرانو او نــورو    

 يون په دغسې سختو اغزنـو او تنګـو           استاد ، خو يمخورو له خوا و   
اسـي او ټـولنيز كـار تـه دوام          خپـل فرهنګـي، سي    بيـا هـم     شرايطو كې   
  . وركوي

 چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ډول ګـورئ،    ،دا اوسنى فرهنګي كار   
 چـې  لـه تېـر يـو نـيم كـال راهيـسې        ،ونـه  دي   دا د تېرو شـلو كلونـو كار       

كـار شـوى، اوډل شـوي او دادى ستاسـو مخـې تـه               پرې په مـنظم ډول      
 پـه كـې     ايښودل كېږي، په داسې يو دولتي دفتر كې چـې بوختيـاوې           

ډېــرې وي، د مــنظم او ســتر فرهنګــي كــار ســرته رســول اســانه كــار نــه  
يون پر خپلو فرهنګي كارونو سربېره د ګڼو فرهنګي ټولنو          استاد  .دى

د غړي، همكار او موسـس غـړي پـه توګـه هـم خپـل فرهنګـي رول ادا                    
ــو       ــي ټولنـ ــشتو فرهنګـ ــان مېـ ــې د دوو المـ ــې يـ ــښور كـ ــه پېـ كړى،پـ

ودې د د پــښتني فرهنــګ   (او) لنېدافغانــستان دكلتــوري ودې ټــو (
د همكـار پـه توګـه د بېالبېلـو ليكوالـو پـه لـسګونو                ) پراختيا ټولنې 

ــډيټ او چــاپ كــړي دي   ــار، اي ــه ســلګونو كورنيــو    . اث دغــه راز يــې پ
ې ده، خپلـه    مشاعرو، ادبي غونډو او سيمينارونو كې ونـډه اخيـست         
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 سيمينارونه او علمي وركشاپونه جـوړ     يې هم په لسګونو مشاعرې،    
  . ديكړي

 كـې  نو په يو زيات شمېر، ملي او نړيوالـو كنفرانـسو      ،  سربېره پر دې  
 د اثــارو دلتــه بــه يــې. يــې پــه ښــه ډول د خپــل هېــواد اســتازي كــړې ده

  :يادونه وكړو
  اثار

   پنځونې-الف
           چاپكال                  څرنګوالى    كتاب نوم

 1387م وي        د      لومړۍ شعري  ټولګه          مټكور •
 1387دويم           دويمه شعري ټولګه        په اورونو كې سندرې       •

   راټولونې-ب
 1387دويم                             ګډه شعري ټولګه    هيلې •
 1387 دويم                    د حيران شعري ټولګه   نيمګړي ارمانونه •
 1387 دويم              ګډه شعري ټولګه  د لوونو فصل •
 1387دويم              د سيمينار د ليكنو ټولګه                 د نازو انا ياد •
 1387درېيم       استاد الفت نثرونه                 دد استاد الفت نثري كليات  •
 1387دويم         د اسحق ننګيال شعري منتخبات      سيندونه هم مري       •

   ژباړنې-ج
   افغانستان كې د واك جوړښتونه په : د ټولنپوهنې له نظره  •

 1387   دويم       دپوهنوال روستارتره كي اثر     
  د افغانستان فرهنګي   ميراثونو ته  يوه كتنه         . •

  1387 دويم                اثر          د نينسي دوپرې



 303

  جنايتكارانو محاكمه په افغانستان كې د جګړې •
  1387 دويم                  تره كى  اثر  د پوهنوال روستار                 
   يونليكنې-د
 1387                        دويم تو يونليكد امارا  تو سفراد امار •
 1387لومړى      د اروپا يونليك                         كه يون دى يون دى      •
 1387 لومړى               د امريكا يونليكدپنټاګون ترڅنډو        •

   څېړنې او شننې-هـ
  1387      دويم د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه كتنه •
  1387 دويم          يو ځالند ستورىاستاد زيار د پښتني فرهنګ •
  1387        دويم   دكابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي   پښتو كتابښود •
  1387        دويم        د افغانستان فرهنګ ته  اوښتي زيانونه •
 1387م     شپږ        د پښتو شعر هندسي جوړښت           •
  1387دويم    كادرونو د فرار عوامل      نه د مسلكيله افغانستا •
 1387دويم                                             ساينسي پرمختياوې •
 1387  دويم         او زورواكيبېړنۍ لويه جرګه ولسواكي  •
 1387 لومړى                انديال خوشال •
 1387 لومړى            هيله د خپلو سريزو په لمن كې          •
 1387        لومړى              كلتوري يون •
 1387        لومړى              فرهنګي فقر •
 1387        لومړى             مركه او مركې •
 1387        لومړى         خوشال په خپل ايډيال •
 1387ومړى         ل       دكتابونو په وږمو كې •
 1387        لومړى     افغانستان په سياسي كږلېچ كې •
 1387        لومړى         پښتو ليكنى سمون •
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 1387 لومړى                اوسنۍ رسنۍ •
 1387لومړى                                ؟ماته وخوري كه نړيوال  •

دې استاد يون ته ډېر عمـر وركـړي او جرئـت دې ورتـه هـم           ) ج(خداى  
 بـــالوو وژغـــوري، پـــه لـــه هـــر ډول بـــدو  دې دى) ج(اهللاي،تانـــد لـــر

  .فرهنګي كارو زيار كې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم
  په درناوي
  وفاالرحمن وفا

   افغانستان-كابل
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