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و شميره   ٩تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٦/٠٦/٢٠١٠                                   آرين زی. ا
 

   او سفما غونډېSAARCد په بوتان آې 
  
لى يو غرنى شين هېواد دى چې   ∗  ه برخه آې، په وچه پورې ت متره مربع آيلو ٤٧٠٠٠بوتان د اسيا په ختي

 جنوب او -ختي(  آيلومتره او له هند  ١٧٠سره ) شمال(بوتان له چين .   اوسېدونكي لري٦٩٠٠٠٠پراخوالى او 
ي چې ) تيمبو( د بوتان پايتخت . گډې پولې لريمتره آيلو ٦٠سره ) دي يلو  نفوس لري او په يوه  ٨٣٠٠٠نومې

ى دى چې گ  Punakhaا   د پوخان) ١ (غرن سيمه آې جوړ شوى دىكلې  ى د بوتان د پاچا ژمې استوگن ارگو  
  . نفوس لري٤٥٠٠٠نگلونه او آابو 

ي٢٠٠٠د شته معلوماتو له مخې د بوتان د اوسن خاورې تاريخ  خه لس .  آالو ته رسي دا سيمه د اوومې م له پيله 
ۍ د هند يوه برخه وه او ۍ آې ١٧په .  سيمه ايزو مشرانو له خوا اداره آېدهد پې د تبت خلكو په بوتان آې يرغل  پې

ه او هلته يې  وآ ي چاو جوړه آ ه پو ونو د آسام او بنگال تر نېولو ١٨٦٤په آال . يوه غ  آې انگليس پو
لې نې برخې يې په برتانوي هند پورې وت  ١٩١٠په آال . وروسته په بوتان يرغل وآ او د دغه هېواد د خاورې 

ون السليك شو چې د بوتان بآې د بوتان د سيمه ايزه مشرانو او انگليسانو تر مين داسې يو هرن اړيكې برتانوي  ت
  .هند ته وسپارل شوې

آورواآه شو او وچه د هند او پاآستان په دوو جال هېوادونو ووېشل شوه، بوتان  آې د هند نيمه ١٩٤٧آله چې په آال 
ينگو يتوب لري. ل يې د هند دولت په غاړه واخيستلد امنيت ساتنه او د بهرنيو اړيكو    . )٢ (بوتان د ملگرو ملتونو غ

اري ودان آې د دې د بوتان په هره. بوتان داسې يو هېواد دى چې خپل پخواني دودونه په ډېر زور پالي  آليواله يا 
كاري اوهېواد د ډبرو او لرگو د آ  خپلې ملي جامې اوسېدونكي ول  د هېواد  په گډون اچپا د ارولو عنعنه له ورايه 

  .اغوندي
و غ د سفما د افغاني پالوى  تهبوتان لې هلته واوريدل چې دا خلك په خپل –و  و   خپل تاريخ، ،) توبيبوتان(  

ېدلي او هلته ميشت ديآفايت وياړي او خوشاله دي هنگ او د خپلو مشرانو په خپل فره   . چې په بوتان آې زې
لې ده% ٩٠ زمكه د آرلو وړده،% ٢د بوتان  نگلونو پو و  نگلونه د بوتان آرنه او.  يې په گ  غير خالص %٤٠ 

ي او هلته د٣٣٠٠٠٠هر آال آابو . آورنى توليد جوړوي و د  سيالنيان بوتان  كال وو او بودايي خدايگو  طبيعت د 
ايونو  ى سر عايد٢٠٠٩ه آال پ.  ډېرې پيسې لگوي په نندارهعبادت ي ٥٢٠٠  آې د بوتان د خلكو آلنى س ودل آې  

)٣.(  
ولنه يا سارك   ∗  The Sooth Asian Association for regional cooperationد سيمه ايزو مرستو له پاره د جنوبي اسيا 

(SAARC)   ه١٩٨٥  د آال ولنې اصلي هې د جوړه شوآې) ډاآه( د بنگله ديش په  د دسمبر په اتمه نې ؛ خو د دې 
  .آې دى) آتمندو( يپال په پالزمينه ن مرآز د

نى هدف دا ولنې د جوړېدو لوم ولنيز  د دې   اقتصادي پرمخت د ډله ايزو -و چې د سيمې په هېوادونو آې 
يپروگرامونو له الرې گ ي دا دي موسس د سارك . ندي آ ديش، بوتان، هندوستان،مالديپ، نيپال،   بنگله:غ

  .پاآستان او سريالنكا
ي هېوادونه ي پيل آې  د سارك غ  به درناوى ه چې يو د بل ملي حاآميت او د خاورې تماميت توو هوډمن  په لوم

ه  او د دوه اړخيزوهيآوي، يو د بل په آورنيو چارو آې به الس نه و و اړخيزه همكاريو له الرې به يو بل ته گ  او 
ي هېواد په ٢٠٠٧په آال . رسوي ولنې د اتم غ  آې، په ډيلي آې د سارك په سرمشريزه غونډه آې افغانستان د دغه 

  . توگه ومنل شو
انافغانستان په هغه وخت آې دا    ) .٤(  او خپل بهرني سياست له پاره يو پرمختگ باله د 

ولن ي او گډد سارك  و هېوادونو ترمن دهمغ ن او اساسي موخه د غ او ) اقتصادي( ه ييزوآار له الرې د  ې لم
ك آول دي وليز ډول د جنوبي اسيا هېوادونه د اقتصاد له پلوه آمزو. ولنيز پرمختگ چ رې او د اقتصاد اصلي په 

ۍ آې د ه له بل.ه جوړويبرخه يې آرن ي چې په ن نالره د وروسته پاتې  پلوه دا هم ليدل آې اقتصاد اوسن آ
ه نه دههېوادون  يا د ساتنې )protectionism( ن ي المل دا دى چې د شتمنو هېوادونو ترمد دې ستونزې ستر. و په گ

ي–پاليسي روځ  ي هېوادونه غونډد دغې ستونزې د اوارول. ٥)( په روځ زياتي ې آوي، د ستونزو و لپاره د سارك غ
ي چې نه يپه الرو چارو غو ې وآ ه آوي چې داسې پرېك ك ور آوي او ه ازې له دوى سره د اقتصاد په چ

ي و هېوادونو ترم؛پرمختگ آې مرسته وآ ىي بلكه د سارك غ ن هم آم آ   .ن اقتصادي وا
ۍ لمن روځ په روځ پرمد سارك هېوادونه په خپل من آې د ه كنالوج . خوياكارۍ او همغ ې د  د دوى ډېرې ه

ه وړل او د نشه يې توآو او رواجو ولنيزو ستونزو له من ك آول، د معلوماتو خپرول، د  ل، اقتصادي پرمختگ چ



 
 

 
و شميره   ٩تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ۍ ډېرول دي. آول ديك ترهگرۍ ور ولو آې د سارك د پام وړ دنده د سوداگريزو مرستو او همغ د . اما په دې 
ولنه آې د اقتصادي رۍ، سارك په  يصادراتو او وارداتو مو پرمختگ، سودا يتوب ورآول آې   .ضوعگانو ته لم

ه هم تر  ه ١٩٩٥آه  ۍ پن رۍ د ن ي سودا و هېوادونو ترمن روله؛ خو بيا بسلنه برا) ٥( م آال پورې د سارك غ
ين ته راتلل د سارك دي م )SAPTA( هم د سارك له خوا د ساپتا  تيني پيل بلل آې ولنې ري  SARRC Pre( تا ساپ.  

Ferenlial Traing Agreement   ( ون دى چې په آال و هېوادونو ترمين ١٩٩٥هغه ت  آې د سارك د هغه وخت د غ
كتيا له پاره السليك شو ي سوداگرۍ د چ   .د خپلمن

ولنه ن ناسته يې د وم آال راهيسې هر آال يا هر دوه آاله ور١٩٨٥  لهد سارك   م  ١٩٨٥سته غونډه آوي، چې لم
ار آې وشوهپه پاى آې د ډاآې ار آې دغه غونډې د .  په  و هېوادونو په يو  هېوادونو د مشرانو په گډون د غ

ي ولنه په خپل تشكيل آې دولس . آې  خپلو غونډو  يې پهآاري او تخصصي ډلې لري، چې هره يوه) ١٢( د سارك 
ې يې آويآې په اړونده ستونزو ي او د اوارولو ه ي   . غ

و هېوادونو لنډه د سارك د اوو موسسو   ∗   :پېژندگلويغ
 آيلومتره مربع ١٤٣٩٨٨ بنگله ديش د اسيا په جنوب آې د هند او برما په مين آې پروت هېواد دى چې -الف

خه نيولې تر .  مليونه نفوس لري١٥٦پراخوالى او  خه د برابروالي   ١٢٣٠د بنگله ديش خاوره د سمندر له سطحې 
تونه دله همدې امله هر آال موس. جگه دهمتره  د بنگله .  بنگله ديش خلكو او آروندو ته ډېر زيانونه رسويمې ور

  .ديش هوا توده ده
خه دي٨٨٣د بنگله ديش په هر آيلومتر مربع خاوره آې  ۍ آې له ډېرو لوړو ارقامو  ي چې دا په ن .  آسان اوسې

ي سرآلنى عاي٢٠٠٩په آال  ودل شوى ١٥٠٠د  آې د بنگله ديشانو س و گو.   نديزه سياسي دغه هېواد ولسواك 
ۍ وزيره يې شيخ حسينه واجد دهرنظام ل   .ي او اوسن لوم

 چې حل يې د ې د اوبو د ويش او سيمه ايزو مهاجرتونو پر سر النجې لريآ بنگله ديش له هند سره په سرحدي سيمو 
  ) .٦( ه دى دواړو هېوادونو په گ

ۍ او اسيا لوى هېواد د اسيا په جنوب آې، د:وستانهند_ ب  ، پاآستان، بنگله ديش، )ميانمار(  بوتان، نيپال، برما د ن
 مليارده ١٦٦،١ آيلومتره مربع پراخوالى او ٣٢٨٧٥٩٠دى، پروت سريالنكا او د چين د ولسي جمهوريت ترمين 

  . آسان ميشت دي٣٥٥ آې  مربعمتر په  هر آيلونفوس لري چې
خه ډېره جگه نه ده او سا سمندري توپانونو له امله هر آال  حلي سيمې يې دد هند خاوره هم د سمندر له سطحې 

  .زيانونه ويني
آشميري، راجستاني، پنجابي، هندي، بيهاري، بنگالي،  ( ١٥په هند آې د خلكو په سلگونو قومي ډلې ژوند آوي چې 

  .برې آويژبو خ ٨٤٥په هند آې خلك په . يې ډېرې سترې دي)  او آاناريايي، مرته، تلوگو، تاميل، مااليااسامي، اري
ي سرآلنى عايد ٢٠٠٩په آال  ودل شوى ٢٩٠٠ آې د هنديانو س و گونديزه سياسي نظام هند ولسو.  ډالره  اك 
ي.لري تن  بلل آې ۍ د لرغوني او سترې والسواآ  ى وزير من موهن سنگهه ادغه هېود .  هند د ن د اوسنى لوم

يدلى١٩٣٢دى چې په آال  گوند ) آانگرس( من موهن سنگهه د سونياگاندي د . آاله عمر لري٧٨ اوس  او آې زې
لى دى ه نوم گ   .استازيتوب آوي او پخوا يې د سترو دندو په اجرا آې 

خه را پديخوا دا دوه ١٩٤٧له  هند له پاآستان سره د آشمير د ملكيت او سرنوشت په سر اوږده النجه لري او  
لې سره جنگيدلي   د سرحدي سيمو د هند له بنگله ديش سره ) ١٩٧١ او ١٩٦٥ ، ١٩٤٨(ي دگاونډي هېوادونه درې 

ينو مهاجرينو په توسن ستونزې لري اآلو په سر اوږده النجه . اوبو د ويش او  هند له چين سره هم د خپلو پولو د 
  .)٧ (لري
اپو ييز : مالديپ_ ج نفوس  ٣٩٦٠٠٠ آيلومتره مربع پراخوالى او ٢٩٩.هېواد د اسيا په جنوب آې پروت دىدغه 

يي١٣٢٥مربع خاوره آې د مالديپ په هرآيلومتر. لري ۍ آې يوه لوړ رقم  ي چې دا په ن   . آسان اوسي
ى سر٢٠٠٩په آال  اوسنى . دغه هېواد آوم غ سياسي گوند نه لري.  دى٤٤٠٠ى عايد نآل  آې د هر مالديپي س

ه فصاحت لري او د ٤٤ولسمشر يې محمد نشيد دى چې اوس  ى وزير هم دى آلن دى، د ژبې    .هېواد لوم
ه او له آوم گاونډي هېواد سره النجه نه لري ١٩٦٥مالديپ په آال  خه تر السه آ (  آې خپله خپلواآي له انگليسانو 

٨. (  
 آيلومتره مربع پراخوالى او ١٤٧١٨١ ،نيپال د اسيا په جنوب آې د چين او هند ترمن پروت دى:  نيپال-ح

ي١٩٤غرنى هېواد دى چې په هرآيلومتر مربع خاوره آې يې و نيپال ي.  نفوس لري٢٨٥٦٤٠٠٠   . آسان اوسې
ي سر٢٠٠٩ په آال  ى .  دى١١٠٠آلنى عايد   آې د هر مالديپي س دغه هېواد جمهوري نظام لري او اوسنى لوم

ي   . وزير يې ماداف آمار نيپال نومي
ۍ آې د داسې بېوزله او ل پرمختللو هېوادونو له ډلې خه دى چې نيمايي اوسيدونكي يې په بېوزلتوب آې نيپال په ن  

 غير خالص آورني توليد له دې %٤١ خلك د آرنې په سكتور آې بوخت دي او د هېواد %٨٠د نيپال . ژوند آوي
ي خه الس ته را   .سكتور 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ني پاى ته ده واآم باندې د انگلستان اوږ آې په نيپال١٩٥١په آال . د نيپال لرغونى تاريخ په افسانو آې پ دى
ى شو١٩٥٥ورسېده او نيپال د يوه خپلواآه دولت په توگه په آال  ولنې غ   . آې د ملگرو ملتونو د 

و د  او مخالفوپه نيپال آې د شاهي حكومت اړه خواووې د ودا د.  آسانو ژوند اخيستى١٣٠٠٠ ماويستانو ترمين شخ
اى فدرالي د   په مى آې سره پخال وشوې،٢٠٠٨  او د ماويستانو  جوړ شو دموآراتيك جمهوريتشاهي نظام په 

اغلى  ى وزير شو) ماداف آمار نيپال( پخوانى مشر    .د نيپال لوم
ه د پاسه  ه النجه لري ٩٠٠٠٠نيپال په خپله خاوره آې د  (  بوتاني مهاجرينو د شته والي له امله له بوتان سره يو

٩. (  
نډو آې دپاآستان د اسيا په جنوب آې، دعرب:  پاآستان–د  ن او افغانستان تر مين ا اير،هند، چين و د سمندرگي په 

مربع خاوره آې هرآيلومترد پاآستان په . مليونه نفوس لري٣،١٦٧خوالى او ا آيلومتره مربع پر٨٠٣٩٤٠پروت دى، 
ي٢١٩ ه رقم بلل آې ي چې د ژوند د امكاناتو د برابرولو په حساب يو    . آسان اوسې

تانه، بلوڅ، سرايكيانان، پپه پاآستان آې سندي ينجابيان، پ % ٦٦پنجابيان په دې هېواد آې .  او د هند مهاجر اوسي
  . زيات نظامي، سياسي، اقتصادي او فرهنگي واك له همدې خلكو سره دى دي او د هېواد ډېر

ول تاريخ تر آال ې پاآستان مستقل تر دې نې.  پورې د هند او د افغانستان په تاريخونو آې پ دي١٩٤٧د پاآستان 
 آې انگليسانو د هند نيمه وچه د اسالم په نامه په دوو برخو وويشله او د ١٩٤٧؛ خو په آال لودموجوديت  نه در

ارآې د پاآستان د خود مختاره دولت جوړېدل ) ويسرا(  واآمن  دهند انگليسي١٤ست په اگ د آراچي په بندري 
ل او په دې توگه د پاآ ينگه شوه او محمد عستان واآمنياعالن آ لي جناح د قايد اعظم په نامه  د پاآستان د حاآم په  

ه   .توگه دنده پيل آ
ي او د پاآستان ډېر واآمنان د پوځ په جنراالنو پورې اړه  په پاآستان آې ولسواآي شته؛ خو تل پوځ آودتاگانې آ

م د جرړو د روزلو په سبب اوږدې النجې پاآستان له هند سره د آشمير په سر او له افغانستان سره د تروريز.لري
لې سره جنگيدلي دي . لري چې دواړو خواوو ته يې  ) ١٩٧١ او ١٩٦٥، ١٢٤٨( هند او پاآستان تر اوسه درې 

  .درانده زيانونه اړولي دي
يآې د هر پاآستاني ٢٠٠٩ په آال پاآستان اوس ډېرې اقتصادي ستونزې لري .  ډالره دى٢٥٠٠ سر آلنى عايد  س

كارياو  الو بدلې شوې او .د امريكا مالي مرستو ته ډېر اړ  يوالو تروريستانو په   د پاآستان او افغانستان پولې د ن
ې دي  نې پيدا آ ۍ ته يې ډېرې اندي   ) .١٠( ن

سريالنكا د اسيا په جنوب آې د هند په سمندر آې پروت هېواد دى چې د هند له ډېرې جنوبي برخې :  سريالنكا -ر
ن لري٣١خه   نفوس لري چې هر ٢١٣٢٤٧٩١ آيلومتره مربع پراخوالى او ٤٦٧٤٠سريالنكا .  آيلومتره وا
ي٢٩٠مربع ته يې آيلومتر   . اوسيدونكي رسې
ي سرآلنى عايد ٢٠٠٩په آال   صنعتي مخ په وده اقتصاد –سريالنكا زراعتي . دى٤٣٠٠ آې د هر سريالنكا يي س
 ورو دغه هېواد له غربت او وروسته -ي ډېروالى وروناو د نفوس ل آلې ودې د آورني غير خالص توليد . لري

نيو پوړيو ته رسولى دى خه د اقتصادي پرمختيا من   .پاتې والي 
ۍ عمر لري، د خپلواآ له پاره د سريالنكا د خلكو مبارزو په ٢٦سريالنكا يا پخوانى سرانديپ تاريخ د  آال  پې

  .ارلمان د دغه سيمې د خپلواآ سند تصويب آستان پ آې رنگ راووړ او د انگل١٩٤٧
لور ليسزې له خپلو  ليانو په پيل آې د خپلې ژبې رسمي يمتا. هميليانو سره النجه درلودتاد سريالنكا حكومتونو نژدې 

و ته ورسيده چې لسگونه زره خلك پكې تنه ؛ خو وروسته خبره اوږدو جگ ان ته اداري آوروالي غو  آېدل او 
ه په آال . وژل شولو ولې سيمې ونيوې٢٠٠٩دغه جگ ونو د تاميليانو    .)١١ ( آې پاى ته ورسېده او د سريالنكا پو

يتوب ترالسه آ٢٠٠٧افغانستان په آال . رته راشو سارك ته ېب به اوس  ه هم چې هغه مهال .  آې د سارك غ آه 
يت ؛ خو هند د دغه غ يتوب مخالفت وآ وب په ترالسه آولو آې د افغانستان تله درنه ينو هېوادونو د افغانستن د غ

ه او افغانستان ى شوآ ه په آابل آې د سارك د بهرنيو٢٠٠٩د آال . د سارك غ  چارو وزيرانو  د سپتمبر په دوهمه نې
مه غونډه جوړه    .  شوهپن

مه غونډه .ي جوړوستو په موخه هرآال نوبتي غونډې  د سويلي اسيا د گډو مرد سارك د بهرنيو چارو وزيران    په پن
ه او په زړه پورې چې آې د افغانستان په بيا رغونه او امنيتي حالت هم خبرې وشوې  ولو   بله خبره . خبره وهدا تر 

ه راز غونډو د جوړېدلو غره امنيتي باور جوگه دى چې د د چې افغانستان اوس دوم سم سمكي خبره وه په هېواد آې د
ى دى   .باور يې تر السه آ

ولنې د د ول شوي او تمه ده چې تر يو ملي٣٤٠ په صندوق آې تر اوسه غه   ارد ډالرو پورې  ميليونه ډالر را
ه واخلي خه د پوهنې په برخه آې گ ي چې افغانستان به له دغې مرستې    .ورسي

و هېوادونو له پرمختيايي پروژو سره د ه ولنه د غ   .كارۍ په موخه جوړه شوې دهمد گډو مرستو دغه 
ه پ يتوبونه يې په ن ې او خپلې اړتياوې او لوم و هېوادونو په خپلو پراختيايي پروژو خبرې وآ ه هغه غونډه آې غ

ل اغلى  دېد افغانستان د مالي.  مليونه ډالره ونډه لري١٥افغانستان په دغه صندوق آې . آ  وخت مرستيال وزير 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

خه به انرژي او مصطفى مست ولنې   آرنې په برخه آې پراختيايي پروژې الس ته راوړيور ويلي و چې له دغه 
)١٢(.  

ي لريهسارك ن ، د امريكا شيس، مور)ميانمار( ، برما )نوبيج( استراليا، چين، ايران، جاپان، آوريا : ه آتونكي غ
ولنه   . متحده اياالت او اروپايي 

ار آې د ٢٩  او٢٨د روان آال د اپريل په  و آې، د بوتان د تيمبو په  سرمشريزه جوړه شوې ارك شپاړسمه س رو
اغلير وه چې د افغانستان جمهور   . حامد آرزي هم په آې برخه اخيستې وهييس 

ې د دې غونډې په پاى آې ليكلي پا ه ود بوتان يوې انگليسي ژبې رو ويشتو آلونو آې ډېرې   چې سارك په تېرو پن
و هېوادونو په مشرانو يې ږغ    !وآ چې ژوندي شيالسته راوړنې نه لري او د غ

 د پاآستان په اسالم اباد آې، د جنوبي اسيا د ازادو مه د جنوبي اسيا وتلي ژورنالستان د جوالى په دوه٢٠٠٠د آال  ∗
ول شول او  ني آنفرانس آې  ه) سفما( رسنيو په لوم   .يې جوړه آ

ولنه    په سيمه آې  South Asian Free Media Associaion ( SAFMA)سفما يا د جنوبي اسيا د ازادو رسنيو 
واك په توگه  ولو ستره شبكه ده چې د يوه قدرت يا  عاتو د برابرولو د الرو چارو د د اطالد رسنيو د متخصصينو تر 

ه د    .له خوا په رسميت پېژندل شوى او د هغوى په غونډو آې برخه اخلي) سارك( ميندلو د يوه رسمي ارگان په ب
ه الرې په پاليسي جوړونكو او د هغوى په نظرياتو اغيز اچوي چې د سيمې د سترو مسايلو سفما د مطبوعاتو د زور ل 

ي آيچونو سوله ايز حل، نه تشدد، اقتصا. په برخه آې تلپاتې تفاهم ته وده ورآ دي په دې ل آې د النجو او آ
، همكاري او د فقر آموالى د ياد ه حكومت لولو وړ دي چې د ولسواآ   .ه الرې عملي آېدالى شيبشري حقوقو او 

ول د مرآزي سكرتريت  و هېوادونو آې د فترونه لري چې  سره په تفاهم )  پاآستان-الهور(  سفما د سارك په اتو غ
ه  ې شي، اقتصادي راآ و هېوادونو د خلكو او حكومتونو اړيكې ال  ه ډېره –آې آار آوي او غواړي چې د غ  ورآ

اى سوله، وروري، تفاهم او  اسانتياوې او د آينې، داتگ آې ر–شي، د خلكو او مالونو په تگ  مني او اختالف 
  .پرمختگ ونيسي

ي پاآستان او، بنگله ديش سفما تر اوسه په هند، سريالنكا وله وروستنى يې د آال  آې غونډې جوړې آ  چې تر 
و د بوتان د   ٢٦- ٢٧ د اپريل په ٢٠١٠ ار آې وه چې له افغانست) پارو( رو خه په   آسانو پكې برخه ٧ان 

  .اخيستې وه
وخيل، ډاآتر محمد اآبر           يرك، دانش آ احسان اهللا ارينزى، محمد عظيم نوربخش، فريده نيكزاد، دل افروز 

ې په  (  SAWM ،) سفما( د بوتان په غونډه آې يې د يه ميالد هغه اووه  آسان وو چې فاآبر او ص د جنوبي اسيا 
 ېواخيسته  او  په اړونده مسايلو يپه استازيتوب برخه )  د جنوبي اسيا د رسنيو آميسون (  (SAMC )او ) ميډيا آې 

ې   .خبرې اترې وآ
خه  د ٢٥ د اپريل په ٢٠١٠افغاني هيات د آال ∗ په واسطه ډيلي ته او سبا ته يې د بوتان د هوايي ) ايرانديا(  له آابل 

ې په واس د .  ته ورسيدلبوتانپالوي هم په همدې الوتنه آې د هند او پاآستان . ورسېدهوايي ډگر ته ) پارو( طه د آر
په هوايي ډگر آې . رسيدلي ووته ) پارو (  مخكې  نورو الوتنو آېستازي پهاسريالنكا، مالديپ، نيپال او بنگله دېش 

كلى شوى و، د بوتان د سفما مشرتابه د مېلمنو  و هېوادونو په بيرغونو   ې يهغوىهرآلى وآ او چې د سارك د غ
لونو ته ورسول   .هو

ه هم چې د بوتان پايتخت د  ار؛ خو ار دى) تيمبو( آه  غادغه غرنى  ى د هوايي ډگر د  ې له پاره سگو ت  آر
خه د .مكه نه لرياواره حتى دوه ميله  ن د پارو په  د ٧٠ له همدې امله هوايي ډگر له تيمبو  قيقو حرآت په وا

يار غاس يا ولسوگو ه يې ال آې جوړ شوي چې  يو په مين آې ١٨٠٠ت آر  متره اوږده ده او د غونډيو د ل
  .جوړه شوې ده 

و هېوادونو په ملي بيرغونپارو ته د سارك د هېوادو و داسې نو د مشرانو د ورتگ له امله دا ډگر د غ و و او تزيني 
كاريكلى شوى و ي ډگر د همدې هېواد د معمارۍ د عنعنې له مخې  د پارو هواي. چې بيان يې په قلم ستونزمن 

وله عمله او فعله يې خپلې ملي جامې اغوندي  او وب لمن او جرابې په دې جامو آې نارينه مني ژ. جوړ شوى او 
و پورې اوږدې لمنېې    . اغونديتر پ

ام  ونو هياتونو ترمين د پېژندگلوي ناسته وشوه او ورپسې  ٦ ما اغلي د بوتبجې د سفما د اته  ي وزير  ( ان لوم
  .و) چاپيريال او جنوبي اسيا (  دې غونډې سرليك د  .په غونډه آې برخه واخيسته)  تنلىجگميلونچن 

ي وزير له رات خه وروسته د د لوم ولو ) ندروپ زانگپو(  مشر اديتر او د بوتان سفما رييس ) بوتان ابزرور( گ 
ه را ي وزير ته  غالست ووايه او په بوتان آې يې د سارك د سرمشريزي او ورپسې د سفما د راغلو مېلمنو او لوم
ې ت په هكله خبرې وآ ې او د . غونډې د ارز اغلي امتياز عالم خبرې وآ له دې وروسته د سفما جنرال سكرترى 
ي وزير ته يې د سفما دوه لبوتان لوم   : ليكل شوي پيشنهادونه وړاندې آ

ى د جنوبي اس   .شپونو منلوانو ژورنالستانو ته د سكالر سيمې  دو د مالت فنډ او دوهميا د رسنيلوم



 
 

 
و شميره   ٩تر ٥  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ې اروپا دوه هالند، (  درې هېوادونه -د جنوبي اسيا د رسنيو د مالت فند په وړانديز آې ويل شوي و چې اوس د لويدي
ي او د سارك دFMFد ) ناروي او سويډن ې نډ او خنډ پكې پې و هېوادونو د ازادو  فنډ برابروي چې آله نا آله   غ
ولنو د سفما جنرل سكرتريت په دغه وړانديز آې د . په آاري پالنونو آې ستونزې جوړوي) SAFMA( رسنيو د 

ورو پايلو له پاره دې  ه پرمختگ او گ تي چې د سفما د آارونو د  خه غو  ته شل FMFسارك هېوادونو له مشرانو 
ي ي او د ليرو سفما به د دغه . مليونه ډالره فنډ ورآ ه خپل آارونه پخپله سمبال آ شل مليونه ډالره په آلن بانكي گ

خه به وزرگار شي   .هېوادونو د احتمالي مرستو له ستونزو 
و هېوادونو    :ونډه داسې په پام آې نيول شوې دهپه دغه غونډه آې د غ

   ډالره٣٠٥٠٠٠   %٥. ١  افغانستان  ١
    ډالره٦١٠٠٠٠  %٣. ١  بنگله ديش  ٢
   ډالره٣٠٥٠٠٠  %١. ٥  بوتان  ٣
   ډالره٩٧٦٣٠٠٠  %٤٨. ٠  هندوستان  ٤
   ډالره٣٠٥٠٠٠   %١٫٥  مالديب  ٥
   ډالره٣٠٥٠٠  %١٫٥  نيپال  ٦
   ډالره٨١٣٦٠٠٠  %٤٠٫٠  پاآستان  ٧
   ډالره٦١٠٠٠٠   %٣٫٠  سريالنكا  ٨

         
وانو ژورنالستانو ته  تهد سارك سرمشريزې ار . د سكالرشيپونو منل و د سفما دوهم وړانديز  سفما اوس د الهور په 

ي لريآې د جنوبي اسيا د رسنيو وون ي چې په دغه.   كل آې ي  ا وون ې د لنډې مودآې   )  مياشتې٦( ې زده آ
ت غواړيهرسكالرشيپ    .درې زره ډالره لگ

ي او١١٢سفما هر آال د  ت له پاره د ا جدول جوړ آ خه يې  زده آوونكو ژورنالستانو د لگ  د سارك له مشرانو 
ي تي چې دا مرسته ور سره وآ و هېوادونو ته داسې ونډې په . غو د دې وړانديز په ضميمه جدول آې د سارك غ

  :پام آې نېول شوې دي
ت ٦٠٠٠٠     زده آوونكي ٢٠     افغانستان-١    ډالره لگ
ت ٣٦٠٠٠       زده آوونكي١٢    بنگله ديش -٢    ډالره لگ
ت٢٤٠٠٠    ونكي  زده آو٨     بوتان -٣   ډالره لگ
ت٦٠٠٠٠     زده آوونكي٢٠     هندوستان-٤    ډالره لگ
ت ٢٤٠٠٠     زده آوونكي٨     مالديپ -٥    ډالره لگ
ت٣٦٠٠٠      زده آوونكي١٢     نيپال-٦    ډالره لگ
ت٦٠٠٠٠     زده آوونكي٢٠     پاآستان -٧    ډالره لگ
ت ٣٦٠٠٠     زده آوونكي ١٢     سريالنكا-٨    ډالره لگ
  

ت ٣٣٦٠٠٠     زده آوونكي ١١٢      :ول     ډالره لگ
ي په پاسني جدول آې د افغانستان ونډه ډېره په زړه پورې ده او د هند او پاآستان له ونډو سره  لكه چې ليدل آې

ه د پاسه ابر ه د پاسه يو مليارد او دوهم  نى    .) ١٣( مليونه نفوس لري ١٦٧بره ده چې لوم
ي د سفما په پوهد سفما په وړانديز آې راغلي چې آ وون هغه هيله چې .  شينتون واړولېداى شي وروسته بيا دغه 

ي ده . پخوا هم موجوده وه   ).١٤( د پاآستان د پنجاب حكومت دغه پوهنتون ته د وړيا زمكې د ورآولو ژمنه آ
ي وزير په خپلو ډېرو عالمانه خبرو آې د دې دواړو پيشنهادونو مالت وآ ه چې د دغه او ژمنه د بوتان لوم  يې وآ

ى وزير د جنوبي اسيا رسنيو ته وويل چې د سولې، . پيشنهادونه په هكله به د سارك له مشرانو سره خبرې آوي لوم
وي او د  تونه وه ي، ارز ي مرستو، اقتصادي پرمختگ، ازاد تجارت او تگ راتگ له پاره آار وآ تفاهم، خپلمن

ياختالف، جنگ او تفرقې په   . ضد تبليغات وآ
 او دوى يوه ي لوستونكو او اوريدونكو په توگه درناوى وآ،ده وويل چې مطبوعات بايد خپلو مخاطبينو ته د ليدونكو

  !تجارتي متاع ونه بولي
ې ده ۍ د اقليم بدلون په جنوبي اسيا درنه اغيزه آ ي وزير وويل چې د ن اغلي لوم و راتلونكو .   مالديپ به په 

ينو برخو به اوبه  وخيژي او د دې گ ميشته هېواد لسيزو آې په اوبو آې ډوب خلك به % ٢٥ شي، د بنگله ديش په 
ۍ او جنوبي اسيا به له ډېرو ناورينونو  ايه شي او داسې نورې سترې مسلې چې بايد ورته پام وشي او آه نه ن بې 

  ) .١٥ ( شيامخسره مخ



 
 

 
و شميره   ٩تر ٦  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ي وزير تر  ول د شپې ډوډۍ ته وبلل شول وروسته لنډې مخامخ خبرې اترې وشوې ويناد لوم ز د ډوډۍ په مي. او بيا 
انگو مشران ران او د بوتان د اطالد سفما د اته گونو  اى عاتو او نشرياتو مسوولو سكر ي وزير سره يو   له لوم

ي وزير د و.ناست وو كال، د بوتانيانو د ميلمه پالنې او د لوم ينا د  د ډوډۍ په بهير آې برخه والو د بوتان د طبيعي 
ې او گډ عكسونه يې سره واخيستل ي وزير سره خبرې وآ اغلي لوم كو په هكله له  و    .غ

ل په يوه تاالر آې جوړه شوه Zhiwaling سهار د سفما لويه غونډه د ٢٧په د اپريل  غونډه د سفما د جنرال . هو
اغلي سيد اق خه   ويلي آېدل او د نوآنگلو( بال حسنين د سكرترې امتياز عالم په وينا پيل شوه، ورپسې له هندوستان 

ۍ اقليم د بدلېدلو خطرونو ته گوته ونېوه او . په هكله خپله مقاله واوروله) جنوبي اسيا راتلونكى  اغلي اقبال د ن
ۍ په مشرانو او پانگه والو باندې زور راوړي چې د اقليم د بدلېدو ستونزه جدي چې مطبوعاتو ته يې وويل  د ن

  . ونيسي
 ژوندى شى دى او د مشخصو قوانينو له مخې وه انگريز پوه ويلي و چې زمكه يو آې ي١٩٦٤وويل چې په آال ده 

نگلونه لري، . ژوند آوي لي دي، شنه  ه آې اور دى؛ خو د غرونو سرونه يې په سپينو واورو پو د زمكې په خې
ل شي؛ خو اوس سياستوال او پانگه وال زمكه  چې دا ژوندى شى بايد ونه وژ وده ويلي... اوبه لري، بادونه لري او 

ي) اليا يمه( اوبه آمې شوي د % ٤٠آې ) آنگا( په . وژني نگلونه ،آنگلونه ويلې آې ي، تو بدلې  اباده زمكې په د
ي او ه     ).١۶(...له مين

خه ډاآتر اآبر وويل چې آه  خه وروسته په خبرو اترو آې له افغانستان  اغلي اقبال له وينا  ( او ) همياليا (  په د 
ي) سياچين  ي همآې) هندوآش(او ) پامير( په ،آې آنگلونه ويلې آې  اوږده وچكالي ده او د دېرش ، آنگلونه ويلې آې
ېآلنې لى دى ج ې پاى  ته رسول چې د . اور ډېر افغانستان سي  ده وړاندې وويل چې په افغانستان آې د ج

ه ليك ،يگواښ بلل آې سيمې چاپيريال ته ستر  د سارك د مشرانو د پاملرنې وړ خبره ده او بايد چې دا مسله په پرېك
  .آې ونيول شي

مې ۍ د اقليم د بدلون په هكله د سفما د پن اغلي ه د هند د سفما ي غونډې گډه اعالمد دې بحث په پاى آې د ن  رييس 
نې مواد يې د حاضرينو  په پاى آې له افغانستان .  مخامخ شولهه غبرگونونو سرلرياض الدين احمد ولوسته چې 

اغلي ارينزي وړانديز وآ چې  خه دې يو آلخه  ي هېواد  ه آې په دې گډه اعالميه بحث سه هر غ  په يوه آمي
ي ي او اعالميه دې نهايي آ   .وآ

ۍ او په تې وله ن ونو ته گوته نېول شوې چې  سره ونه ورره بيا د جنوبي اسيا هېوادپه دې اعالميه آې هغه گوا
ۍ د . مخامخ دي ي چې د ن ان شريك آ يوالو په هغه فرياد آې  تل شوي چې د ن خه غو په اعالميه آې له رسنيو 

يوالو مشرانو، پوهانو او پانگه اقليم د بدلون په ضد پورته شوى او په  كلى او  والو غ آوي چې د انسانانون دغه 
خه وژغوري دونكو خطرونو    ).١٧(!سمسوره آره له پې

خه د جنوبي اسيا د رسنيو         اغلى خالد احمد د د له دې وروسته له پاآستان  ر  ي ډايرآ  Connectinityوون
and information ه  ده د جنوبي آسيا د هېوادونو په اوسنيو مشرانو ږغ وآ چې خپلو رسنيو ته دې .  په هكله وينا وآ

ي چې د سارك د هېوادونو خلك  ي چې نژدې اړيكې دوى ته گته رسوياجازه ورآ ده وويل چې له . په دې پوه آ
خه مخكې هندي فلمونو د پ٢٠٠٠آال  ندي فلمونو په ننداره پارول او په پاآستان آې د هخلكو احساسات اآستان د  

ازه  آې په سينماگانو آې د هندي فلمونو د نندارې اج٢٠٠٦  په خپل قوت آې وو؛ خو پاآستان په آال بنديزونه
ه هم چې دې آار د پاآستان د سينما صنعت ه، آه  خه ؛ خو حتى ته دروند زيان ورساوهورآ  د مومبي له يرغل 

  . چې د پاآستان په ضد تبليغاتي روحيه ولري او زموږ خلك خپه آاندي جوړ نه   آوروسته د هند سينما داسې فلم 
ه دري وبال ه چې نه غواړي د نيمې وچې د خلكو احساساتو ته زيان اغلي احمد دا د دواړو هېوادونو د رسنيو 

ي. ورسوي ن . ده وويل چې سارك بايد په خپلو آې د خلكو او مالونو ازاد تگ راتگ ته اجازه ورآ پاآستان بايد من
ې اړيكې سوله راول ي، هند بايد پاآستاني مالونه واخلي،   ي، په دېاسيا ته د هندي مالونو د ترانزيت اجازه ورآ

نې واخيستل شيسيمه آې ډېر امكانات شته  ينگوي او د. چې بايد گته   يو بل پر د خلكو او مالونو تگ راتگ اړيكې 
و مخه نيسي   .ضد تبليغ او جگ

ې اغلى خالد احمد په پاى آې وويل چې سفما دنده لري چې د سارك د هېوادونو ت خه د   رمين د شته امكاناتو 
ي، خلك يووالي ته راستفادې له پاره تبليغات وبولي او په حكومتونو زور راوړي چې د خپلو خلكو او سيمې په ا وآ
ه مثبت گامونه واخلي    ) .١٨( گ

ين په غونډه آې د سفما د ې د ماسپ  د آاري پالنونو او بودجې په هكله عمومي بحث )٢٠١٠( آال  روان د دې رو
اغلي  اووشو  SAMC  اوSAWMهغه سيمه ايزه انجو چې سفما،  ( FMF (Free Media Foundation )بالل نقيب د  

لي ديور پورې ې  ) ت ر د سفما په پروگرامونو آې د نويو بدلونونو په هكله خبرې وآ   .پروگرام ډايرآ
 جال غونډې جوړې شوې او د دوى په آاري پالنونو او – جال  SAMC او SAWM – سهار د سفما ٢٨د اپريل په 

  .نه وشولبوديجه باندې بحثو



 
 

 
و شميره   ٩تر ٧  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ې په  و  ميلمنو پالوو  لهبجولس نيمو د همدې رو خه ارينزى، ډاآتر اآبر او ( و آسان _ خه  له افغانستان 
وخيل  يدل چې د سارك د مشرانو په ستره غونډه آې برخه واخلي) دانش آ   .تيمبو ته وخو

الر د سارك د هېوادونو په ملي نډې تاد غو. هې وغونډه د بوتان د پاچايي دولت د ولسي جرگې په هال آې جوړه شو
كلى شوى وربي غونډې ته د الفبا په ترتيب د افغانستان ولسمشر حامد آرزي او ورپسې د اووو نورو . غونو 
ايونو آېناستل– خپلو هېوادونو مشرانو تشريف راووړ او په ى د سارك جنرال سكرتر لنډې .  خپلو  غونډې ته لوم

ې، بيا د سريالنك خې د سارك د اصولو له م.  دورې د پاى په هكله وينا واوروله ېا ولسمشر د خپلخبرې وآ
ي وزير  د مشريزهسر يتههغه هېواد ولسمشر يا لوم ي چې د سارك غونډه هلته جوړې له همدې امله د .  سپارل آې

اغلي  ي وزير  مي سرليك داسې  د دې غونډې عمو.  ته وسپارل شو) لونچن جگمى تنلى(سارك رياست د بوتان لوم
ه راغالست ووايه .)د شنه او نيكمرغه جنوبي اسيا په لور: ( و ولو راغلو مشرانو او گډون والو ته  اغلي جگمي   

ه چې بوتان د دې غونډې د آوربه په توگه منل شوى  رگنده آ ي يې  ده وويل چې موږ به په اقليمي . او خو
و او دا د سارك د اوسن غونډې اصلي شعار دى بدلونونو او د ژوند د چاپيريال په هكله ډېرې   . خبرې وآ

و او ې وآ ۍ آې د خپل چاپيريال د ساتنې له پاره گډې ه  په دې توگه خپله  ده وويل چې موږ بايد په سيمه او ن
وراتلونكى ډاډمن   .  آ

تيا چې بوتان د ژوند د چاپيريال د ساتنې په برخه آې يو وتلى او مخك هېواد دى نگلونو و. ر ل هېواد په شنو 
لى او شين دى ي. پو ه پاك صفا وين . د بوتان خلك خاورې او دوړې نه پېژني. هره روځ يا اون باران اوري او هر

ي، د خپل هېواد د سمسورتيا   له امله مضره گازونه ساتنې سره مرسته آوي، د صنعتي فعاليتونو د آمواليله پاك گر
كه چې هغه له زړو آانو آې پالستيكينشته، په د ي،  وړې نه پيدا آې ي او د خوارآي PVC آ خه جوړي  موادو 
ي، ساده ډوډۍ خوري او په دې توگه يې هم روغتيا دتوآو د لې وي، خلك ډېر پياده گر  له امله روغتيا ته زيان پې

انونه ه ده او هم يې هېواد يو پاك، شين، سمسور، آرار، امن او گاللى آورگى دى چې بوتانيان  پكې خوشاله دي او 
انته جال بحث غواړي؛ خو د.نيكمرغه احساسوي  مالديپ د  له دې وروسته د سارك د مشرانو ويناوې پيل شوې چې 

ونو آې ولسمشر هغه خبرې د ياد ولو وړ دي چې هند او پاآستان ته يې گوته ونېوه او وې ويل چې تاسو په خپلو مين
ويجدي ستونزې لري او ستاسو ستونز خه  .ې نورو هېوادونو ته ستونزې زې ده د هند او پاآستان له مشرانو 

ي و له پاره دې خپل ستونزې حل آ تل چې د خپلو خلكو او سيمې د گ   .وغو
اغلي حامد  ى راته؛ خو په ويناوو آې د  ه هم چې په الفبايي ترتيب د افغانستان او د دغه هېواد د مشر نوم لوم  آه 

ې اوله ده وروسته د بنگ. وآرزي دري اووم  ي وزيرې خبرې وآ ۍ برخه پاى ته له ديش لوم  د غونډې لوم
  .ورسېده

نزې وبللې چې د سارك  شوي جرمونه هغه ستويبريزم، افراطيت، مخدره مواد او ترتاغلي حامد آرزي ترو
ور چوآاټ په توگه آوالى شي چېهېوادونه ور  له دې تهديدونو سره په سره مخامخ دي او وې ويل چې سارك د يو گ

ي واك زيات آ ده وويل چې په آابل، مومبى او اسالم اباد آې د تېرآال تروريستي يرغلونو دا په . مقابله آې زموږ 
ه آوي او غواړي چې خپلو موخو ته د  ايونو د موندلو له پاره ه ه چې تروريزم په سيمه آې د خوندي  ډاگه آ

يرسېدنگ له پاره زموږ سيمه بې ثب   .اته آ
د اغلي حامد آرزي وويل چې ما د سارك په پخواني سرمشريزه آې هم ويلي و چې تروريزم او افراطيت زموږ 

ي او موږ سيمې  سولې او نيكمرغي ته ستر يگواښ بلل آې پلو بايد خپلې خپلمن من  د  ې د دغه گډ د   له پاره  شخ
و پورې چې موږ دا ارمان يوې خوا دو او تر  ى، زموږ سيمه به د ته پرې ونو  له  تروريزم نه وي پوره آ گوا

  .سره مخامخ وي
ولو ډولونو سره په مبارزه آې غوڅ عزم ولرو، زه ډاډه يم چې د  اغلي آرزي وويل چې موږ بايد د تروريزم له 

همتروريزم د  ولنې ميشاق، په سيمه آې د تروريزم د محو آولو   امكانات خنيوي له پاره د سارك د سيمه ايزې 
ي؛ خو موږ ى هېواد تروريستانو ته برابر آ  دا اجازه ور نه  به تر هغه پورې بريالي نه شو چې د سارك هر غ

ل شي ې او وسلې ورآ ې وآ ايونه ولري، زده آ ن خه يې آار واخلي، هورې پ ي چې له خاورې    .آ
لې و  ى چې د ولسمشر حامد آرزي وړاندې وويل چې ما  ولو تروريزم او خبر دارى ورآ ر پولې نه پېژنې او په 

  .اغيز آوي
ې او وې ويل هغه آسان چې سالح پر زمكه  ولسمشر وروسته له مخالفينو سره د مصالحې او ادغام خبرې يادې آ

ي، د افغانستان اساسي قانون مني او د هېواد په بيا ودانولو آې برخه اخلي آوالى  ږدي، خپل عادي ژوند ته راگر
  .صالحې په روانه پروسه آې برخه واخليشي چې د م

اغلي ولسمشر په افغانستان   په گته وبلله او د الرو جوړول يې په سيمه آې د آې سوله د گاونډيو او سيمېوروسته 
  ) .١٩( ان په دې برخه آې ډېر آار آوي  راتگ پل وباله او وې ويل چې افغانست-تگ

ي  وينا آې د غونډې اصلي سرليك ته چې د يوې شنې او نيكمرغه جنوبدلته دا خبره د يادولو وړده چې د ولسمشر په
ت بلل آېده او د ژوند د چاپيريال ساتنې عناوينو ته هي اشاره هم ونه شوهاسيا په ل لكه چې وينو د پامير او . ور خو
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ري، سيلونه دي، امو درياب هر آال زموږ آرنيزه زمكې او آلي خوهندوآش آنگلونه د محوه آېدلو په حال آې 
ه  ايه آوي، بچيان يې وړي، آورونه او آروندې يې له مين هرآال په زرگونو بېوزلې آوچي يا آليوال افغانان بي
ي  وپكمار قوماندانانو دا ديرش آاله آې ه تللي،  نگلې پو تر نيمايي زيات له مين وړي، د افغانستان د غرونو 

ي، پاره په ناقانونه توگه پرې آوي،تياوو د پوره آولو له چې د افغانستان دا ملي شتمن د پرديو د اړ تې پراخه آې  د
ي سا بنده  ې له امله د س و ې  ارونو آې د خلكو د گ والي درجه –په  ي او په آابل آې خو آله د هوا د آك  بنده آې

وي اريانو ژوند ته ډېر درانه زيانونه پې ې ته رسي او د    .د خطر سرې آر
اغلي ولسمشر په وينا آې ډېره د يوه شنه اف غانستان، سمسور افغانستان، نيكمرغه افغانستان په لور د يون مسله د 

ول زور له ت ه باندېپيكه وه او  ي  له دې وروسته د بنگ. راوړل شوى وروريزم او افراطيت سره په جگ له ديش لوم
ۍ برخه پاى ته ووزير شيخ حسينه واجد ې او د غونډې لوم و، د له دې وروسته د ناظرينو وارش. ده رسي خبرې وآ

ې او وار ايران ته ورسيد   .چين او اروپايي اتحاديې او آوريا استازو خبرې وآ
ل، ده د ډېرو ايرانيانو په  د ايران د بهرنيو چارو د وزير منوچهر متكي وينا ډېره اوږده وه او حاضرين يې ستومانه آ

ې ژبې برم يې ياد آ او د نيمې وچې په آالسيكو ادبياتو باندې يې د ايران ) يفارس(  د ،شان د خپل تاريخ خبرې وآ
ې او   ....او فارسي ژبې اغيزې يادې آ

ر (،ستان پالوى له غونډې ووتود متكي خبرو ال دوام درلود چې موږ د افغان  چې خبرونه افغانستان  الړوته) ميډيا سن
  .ته واستوو

ې په سبا په تيمبو آې د س . ارك د سرمشريزې وروستن غونډه وه چې موږ د ميډيا خلك نه وو وربلل شويد دې رو
ه او سبا  د جمعې په سهار خپلو هېوادونو ته روان  و هېوادونو مشرانو دا شپه هم په تيمبو آې تېره آ د سارك د غ

  .شول
غه په دې آتنه آې په ه. شوه د شنبې په روځ د سفما د مرآزي سكرتريت او افغانستان سفما د پالوو تر مين آتنه و

 د آار گډوالى، د سفما له پاره د جواز SAMC او SAWM لكه د سفما،  خبرې وشوې چې افغاني سفما يې لريوستونز
  آال آې افغان سفما ته د پيسواخيستل، د سفما په نامه بانكي حساب، په حسابي چارو آې د اصولو پلي آول، په تېر يو

 پرمختگونو او په شاتگونو خبرې ، او نورو اړوندو ستونزو، برياوو، نه برياووشكيالتي مسايل، تد نه استولو الملونه 
و او مشرتابه پالوى برياليتوب ته  ې وشوې چې هيله ده په راتلونكي آې د افغانستان د سفما د غ ې پرېك وشوې او گ

  .الره پرنيزي
  !او اوس به راشو د سارك د غونډې پايلو ته 

ي؛ خو  پورې ب٢٠٠٢يله درلوده چې تر آال وړيدنگ په درشل آې هسارك د خپل ج ه فقر په سيمه آې ل يا ورك آ
  .اسيا ډېرخلك له دې ستونزې سره مخامخ ديدا هيله پوره نه شوه او اوس هم د جنوبي 

ولنيز سارك هيله درلوده چې په جنوبي اسيا آې به هوساينه پ ي او د اقتصادي،  ختگ له او فرهنگي پرمياوړې آ
ي ه آ دا هيله ال تر . الرې به، په خپلو آې د نژدې اقتصادي اړيكو د جوړولو په بنس د خپلو خلكو د ژوند شرايط 

و هېوادونو ترمين النجې شته او خلك له ډېرو ستونزو سره الس او  اوسه نه ده پوره شوې، اوس هم د سارك د غ
  .گريوان دي

بل په آورنيو چارو آې نه  اميت، سياسي خپلواآي او د يوى، مساوات، ارضي تمې متقابله درناوسارك هيله درلوده چ
ې  ې وې؛ خو په عمل آې وينو چې پاآستان په افغانستان آې خپلې گ الس وهنه به د دوى د فعاليت اساسي آر

ي چې  او لوژيستيكي مرستې آوي، د هند په مومبې آې چاودله مخالفينو سره مالي، تسليحاتيد دولت . گوري نې آې
ي، په آندهار آې د پاآستاني  ي، په آابل آې د هند په سفارت چاودنې آې جرړې يې د پاآستان لشكر طيبه ته رسي

ي ي يرغل آې ور او آراچي آې درنې آمپن په استوگن ارونو لكه اسالم اباد، راولپنډۍ، پې و   د پاآستان په غ
ي او خلك په بېالبېلو پلمو وژل آې  او لنډه دا چې هند او پاآستان غواړي چې خپلې پخوان او زړې .يچاودنې آې

ي او د افغانانو د وينو په بيه د آشمير مسله پاى ته ورسوي  د هند او !النجې په بېوزل افغانستان آې حل وفصل آ
و ې ستونزې هم وزې اى پاتې دي او د اوبو په سر النجې به نورې غ د بوتان . يبنگله ديش ترمين ستونزې ال په 

ول غواړي مسله او نيپال د مهاجرينو   . هم غو
وانو آادرونو د روزنې له  و هېوادونو آې د  انگې به يې په غ سارك هيله درلوده چې خپل پوهنتون به جوړوي او 
الرې، د جنوبي اسيا له اقتصادي پرمختگ سره مرسته آوي؛ خو دا هيله تر اوسه نه ده پوره شوې او د سارك 

اى آې پاتې دىپوهنت ه په آال . ون ال همغسې د ارمان په   آې په هند آې د ٢٠٠٨د دغه پوهنتون د جوړېدو پرېك
يپه پام . نرانو په غونډه آې شوې وهسارك د عالي آمش   . آې و چې دا پوهنتون به په ډيلي آې جوړي

خه ډېرې  آلونو آې له سارك او٢٥ د جنوبي اسيا خلكو په تېرو  سن د سارك او.  هيلې درلودېخپلو مشرانو 
ولنې د جوړېد ه ويشتم آال سره برابره وهشپاړسمه غونډه د دې  لورمه برخه ده. و له پن ۍ   خو هغه ؛دا د يوې پې

ولنې له پاره جوړ شوى و، يو هم ال نه دى پوره  نيو وختونو آې د دې  اساسي هدفونه چې د سارك د جوړېدو په لوم
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ى هېوا. شوى ي، په هند، پاآستان او بنگله ديش آې تروريسد سارك يوغ ې شته او خلك د د په اور آې سو تي پې
  .گارتيا او مهاجرتونو له سترو ستونزو سره الس او گريوان ديلوږې او وز

ې ليكلي و چې  د سارك د غونډې په دوهمه روځ د بوتان يوې ا پا ولنهنگليسي رو  په ډېر  چې  ده سارك هغه 
ه ي ديعمرآې يې ل    ! آ

سفما په غونډه آې د افغانستان د پالوي دنده پاى ته ورسېده او د بېال بېلو هېوادونو  په دې سره په بوتان آې د سارك او
  . خپلو هېوادونو ته د تگ له پاره چمتو شول-خلك خپلو

  پای
ونه   :اخ

١- World Almanac   ٢٠٢٠, page ٧٥٨  
وك، اسيا، ص -٢ ى  ۍ هينداره، لوم    .٢٥٠ -٢٤٩ د ن
  .٧٥٨ المانك، ص -٣
  . ، انترنيت١٣٨٧/ ٥/ ٢٢ حكيمى،  اهداف سازمان سارك، قربانى جدول آشورهاى عضو، نوشته ى اثارالحق-٤
 د ساتنې پاليسي هغه تگالره ده چې د يو هېواد په سوداگريز مارآي آې په بهرنيو مالونو دومره دروند محصول -٥

ودل شي چې باندني ملكونه   . په دې مارآي آې سيالي ونه شي آوالىآې
  
ۍ هېنداره ٢٥١ ٢٠١٠ المانك -٦    .٧٥٦ او د ن
ۍ هېنداره ص ٨٠٦ المانك ص -٧    .٥٧٢ . ٥٧٥ او د ن
ۍ هېنداره ص ٨٢٠ المانك ص -٨    ٦٠٢ – ٢٧٥ او د ن
ۍ هېنداره ص ٨٢٦ -٨٢٥ المانك ص -٩    .٢٦٣ -٢٧٥ او د ن
ۍ هېند– ٨٣٩ المانك ص -١٠    .٣٥٨ -٣٥٠اره ص  او د ن
ه٠١  ٢٠٠٩ .sep انترنت  -١١   . د افغانستان د بهرنيو چارو وزارت پا

ي وزير ته د سفما د سكرترې جنرال امتياز عالم وړانديزونه انگليسي متن_ ) ١٢(   .د بوتان لوم
خه_ )١٣(   .د سفما سكرترې جنرال امتياز عالم له وينا 
ي وزير د وينا ليك_ )١٤(   . ٣ -١ل شوى انگليسي متن صد بوتان د لوم
اغلي سيد اقبال د وينا انگليسي متن_ )١٥(   .د 
اغلي خالد احمد د وينا انگليسي متن_ )١٦(   .د 
ه_ )١٧(   .بوتان ته د ولسمشر حامد آرزي د سفر په هكله د جموري رياست پا
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


