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باری جمال

سیاسی او اجتماعی بحثونو
او تلویزونی مرکو
د انترنت په مجازی نړی کی ،زه دوی ،دری صفحی ګورم چی دعلمی مطالبو څخه یی خوند اخلم.
یوه یی د (چارلی روز) د سیاسی او اجتماعی بحثونو او مرکو تلویزونی پروګرام دی چی په نړی واله سطحه ،په ملیونو لیدونکی
لری دغه پروګرام د اونی پنځه شپی یو ساعت بیل وقفی یا اعالن د نیویارک د ښار څځه نشرات لری چی ډیر جالب دی.
د دغه پرو ګرام د تیر آګست د ( )17نیټی میلمه ،پروفیسر (ګراهام الیسن) وو ،نوموړی خوش کالمه پروفیسر د خپل نوی کتاب
په هکله خبری کولی ،دغه کتاب د چین د هیواد د اوسنی سیاسی اوضاع او د هغه د مشر (شین چین پینګ) په باب کی لیکل
سوی دی ډاکټر الیسن زما د عمر سړی دی د خبرو په جریان کی و هنری کیسینجر ته د خپل استاد په صفت اشاره کول.
( د امریکا پخوانی خارجه وزیر د هغه څخه یی څو نقل قول یی هم وکړه ،ده د یو بل سیاسی مدبر ،الر ښود ذکر هم وکی د
غه شخص د سینګاپور د هیواد صدراعظم او بنسټ ایښونکی ښاغلی لیک وان یو دی .د چین پخوانی جمهور رئیس (دینګ
شاو پینګ) ،لیک وان یوی خپل رهنما باله ،دوه سوه پوه علمی اشخاص یی و سینګاپور ته واستول چی دوی هلته د سینګاپور د
ترقی راز ځان ته معلوم کی او دا خبره روښانه کی چی څه رنګه د سینګاپور په شان یو ډیر وړوکی هیواد داسی حیران ونکی
پر مختګ حاصل کی ،چینایی پوهانو په سل هاوو ساعتو د لیک وان یو سره خبری وکړی ،د سینګاپور مشر په خپله یو چنای
ال صله سینګاپوری دی .دغه مصاحبه ډیره د لچسپه ده .د مصاحبی مهمه برخه دا وه چی د پروفیسر په وینا ،لیکوان یو ،و
قدرت ته ډیر اهمیت ورکاوه ،نسبت و ډیموکراسی ته.
پروفیسر الیسن وای ،د سینګاپور صدراعظم د (هار ورډ) د پوهنتون له وخته پیژنی ،د مخه تر دی چی دی صدرآعظم سی،
البته د صدراعظمی په وخت کی موهم خبری کولی ده به همیشه په سل هاوو نظری د بحث د پاره درلودی یوه ورځ یی تیلفون
راته وکی ،ویل یی زما زوی ،غواړم چی د هارور ډ پوهنتون ته د عالی تحصیالتو د پاره درواستوم ،ما ورته وویل دا خو ډیره
ښه خبره ده موږ دلته ډیر ښه پروګرامونه لرو چی دی به د پوهنتون د درسو د پاره آماده کی ،ده را ته وویل غم یی مه کوه،
زما زوی د (کیمبریج) د پوهنتون څخه اول نمره فارغه سوی دی ،ځیرک ځوان دی ،خپله الر پیدا کوالی سی ،دده په هکله ستا
خاصه توجه غواړم ،ده ته به هر شی ور زده کوی ،مګر یوی خبر یی ته دی پام وی چی ده ته به نژدی څوک نه ور پریږدی
چی هغه دی د ډیموکراسی په هکله خبری او بحث ور سره وکی.
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د لیک وان یو ،زوی تر خپل پالر ورسته اوس د سینګاپور د هیواد ډیر کامیابه صدراعظم دی .دا خبره ډیره مهمه ده چی باید
وسی او هغه دا ،چی د چین د هیواد دننی پر مختګ سرمشق د سینګاپور د ډیر وړوکی هیواد د پرمختګ عوامل وو.
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