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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۱/۲۴

پوهاند بشیر احمد زکریا
ژباړه :رحمت آریا

د افغانستان داﺌـمي بې طرفي
څـېـړنیزه رساله
لومړۍ برخه

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د سویټزرلنډ نقشه

Note: The cover page image and the map of Afghanistan and ethnical map of
Switzerland are borrowed from Google.com. Thanks Google.
یادونه  :د کتاب د پوښ انځور ،د افغانستان نقشه او د سویټزرلنډ د هـېـواد اتـنیکي نقشه له گوگل ډاټ کام څخه پور
شوې ده .مننه گوگل.

د افغانستان پرگنې باید
د هـېـواد د داﺌـمي بې طرفۍ
په الره کې کار وکړي
ځکه دا د راتلونکي سولې او ددوی د کورنیو
د خوندیتابـﮥ لپاره یوازینۍ الره ده
لیکوال :

پوهاند بشیر احمد زکریا
داﺌـمی پوهاند او خاص لکچرر
د کولمبیا پوهنتون ،کالج آف فیزیشنز اینډ سرجنز
همکار لیکواالن :
ډاکټر حبیب احمد زکریا – د انتروپولوژۍ ډاکټر – د سوربون پوهنتون – فرانسه
ډاکټر نجیب احمد زکریا  tsiphrPhtohcysP -رواني تحلیل « د سوربون پوهنتون – فرانسه »
پ .عثمان زکریا – د ټولنیزو علومو لیسانسه «تأریخ – د کابل پوهنتون »
ډاکټر امیر .ا .زکریا د زړۀ جراح« ،د جان هاپکینز پوهنتون»
ډاکټر فیض احمد زکریا – نړۍ وال حقوق «د سوربون پوهنتون – فرانسه»

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سریزه
تأریخ د ټولنیزو علومو یوازینی علم دی چې له موږ ،د افغانستان خلکو ،سره مرسته کوي چې له تجاربو ﺌـې داسې
یوه الره ومومو چې ځانونه د روانې وینې تویدنې له دوام او د خپلو کورنیو د غړو د له السه ورکولو له بهیر څخه
چې پای نـﮥ لري وژغورو .د تأریخ د فلسفې او د نولسمې پـېـړۍ د تأریخ په څـېـړنې کې زما سابقې او په دې اړوند
زما لیکنو ته په کتو مې دا اړینه وبلله چې د نولسمې پـېـړۍ د یوې ډېرې له اهمیته ډکې پیښې په باب د یوۀ شي په
لټه کې سم.
په  ۱۷۸۷ – ۱۷۷۶ز کلونو کې د امریکا د متحده ایاالتو په تأسیس ،د امریکا د استقالل د اعالمیې په خپرېـدلو او
د امریکا د اساسي قانون له تدوین سره جوخت انسانان د خپلو خدای ورکړیو فطري حقوقو د ترالسه کولو ،د ټولو
انسانانو لپاره د ژوندانـﮥ د نـﮥ بـېـلـېـدونکو حقوقو او د خپلواکۍ او سمسورتیا د موندلو په لټون کې سول .د امریکا
له انقالبه وروسته د فرانسې انقالب رامنځته سو ،د دې فرانسوي انقالب پایله په فرانسه کې په نـﮥ تمـېـدونکو وینو
تویولو او په ۱۷۹۹ – ۱۷۸۹ز کال کې د فرانسې د پرگنو د ژوندانـﮥ په گډوډولو واوښتله .دا ټولې پـېـښې د منځنیو
پیړیو د تیارۀ پړاو د دروازو له تړل کیدلو او په اروپا کې د «عصرالعقل» او «عصر الـتـنویر» د دروازو له
پرانیستل کـېـدلو سره سم رامنځته سوي دي.
د  ۱۸۰۰ز کلونو له پیل سره سم د فرانسې د انقالب ټولې ښې موخې د ناپیلیون د خپلسریو او د فرانسوي
«نشنلیزم» له کبله تحریف سوې .فرانسوي امپراتورۍ د فرانسې د لومړي انقالب ځای ونیوۀ او ناپیلیون د اعلی
سترواک او مطلق العنانه واکمن په توگه راڅرگند سو .ناپیلیون د خپل نـﮥ مړیدونکي حرص په کړس کې د اروپا
ټوله لویه وچه د جگړې په لوی ډگر بدله کړله .کله چې ناپیلیون پوه سو چې روسیه د خپل آرمان د ترسره کولو
یعنې د اروپایي فدراسیون د جوړولو په لټه کې ده او روسیه به تر خپلې ادارې الندې سترواکۍ او خپلواک
سلطنتونه سره راټول کړي نو ناپیلیون په لنډ وخت کې مخ روسیې ته واړاوۀ او د خپل  ۵۰۰۰۰۰کسیز لښکر په
مټ ﺌ ـې روسیه ونیوله .روسیې په خپل ځمک سوځوونکي سیاست او هم د روسیې خورا سخت ژمي د ناپیلیون د
لښکر دوه پر در یمه برخه تس نس کړله؛ په دې حال کې د آستریا د سترواکۍ د باندنیو چارو وزیر شهزادگي
میترنیخ اوضاع له نـېـږدو څارله او کله چې موقع په الس ورغله نو له سترې برتانیې ،پروس او روسیې سره په
گډ اﺌـتالف کې ﺌـې ناپیلیون مات کړ او د ایلبا ټاپو ته ﺌـې تبعید کړ؛ ناپیلیون د خپلې دویمې هڅې په لړ کې ناکام سو
او دا ځل ولینگټن خپلې انگلیسې مستعمرې ته د پاسیفیک په سمندر کې د هیلینا ټاپو ته تبعید کړ.
د آستریا د سترواکۍ  Austrian Empireد باندنیو چارو وزیر میترنیخ په ۱۸۱۳ز کال کې په ویانا کې د سولې
کنفرانس په دې موخې پیل کړ چې اروپا یو ځل بیا د تاندې ساه په اخیستلو پیاوړې سي او هم د لومړي ناپیلیون په
الس د اروپا له دومره ورانۍ وروسته وکوالی سي په اروپا کې ځواک – انډول له سره په تعادل کې راولي.
ما دوه کاله د ویین  syteet Crenotssد کانگرس په باب د دې هـېـواد آرشیفونه ،خپارۀ سوي کتابونه ،لیکونه
او د نوموړي کانگرس په هکله مقالې وڅـېـړلې ،د دغو څـېـړنو په لړ کې ما ته په ۱۸۱۴ز کال کې د ویانا د جوړ
سوي کانگرس په باب چې د ۱۸۱۵ز کال د جون تر میاشتې پورې ﺌـې دوام وکړ یو ستر راز په الس راغی .دا
کتاب به د نولسمې پـېـړۍ د یوې ډېرې مهمې پـېـښې له مخې پرده لیرې کړي.
موږ به د دسیسو ،شخصیتي تصادماتو ،جوړ جاړیو او د «سویس د داﺌـمي بې طرفۍ» پر اهمیت باندې له هغـﮥ
مهاله تر ننه د برغولي ایښودلو له غورچاڼ وروسته چې د «نړۍ والې سولې» له ارزښتناک مفهوم سره ډېر
نـېـږدې او ټینگ تړاو لري ددغو اسرارو له مخې پرده لیرې کړو .دغه مفهوم د څه باندې دوه سوه کالو لپاره د
دیپلوماسۍ او سیاست بازیو په پراخه کړۍ کې د پټ پټانو په لومه کې پټ او د سیاست په تیارو خونو کې چوپه
خولـﮥ په تورتم کې ساتل سوی دی .نړۍ واله سوله په خپل هراړخیز او آرماني اړخ کې هغه نښرغانده یا پدیده وه
چې په لرغونو مهالونو کې د لرغوني مهال پیغمبر «یعنی سلیمان علیه السالم» له وخته نیولې بیا تر یوناني ښاري

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دولتونو پورې ،بیا تر سترواکیو ،پادشاهیو او د گډو دولتونو تر فدارسیونونو پورې ټول له یوې مخې د نړۍ والې
سولې په لټه کې ول.
د دغـﮥ کتاب په راتلونکو څپرکیو کې چې په ساده ژبه لیکل سوی لوستونکی به پوه سي چې د دغـﮥ «ستر راز»
اهمیت په څه کې پروت دی او د سیاست د نړۍ ځواکمنو شخصیتونو او دولتونو ولې د هغـﮥ له په رسمیت پـېـژندلو
څخه نټه کړې ده؟ ولې د «نړۍ والې سولې» مفهوم له لوگي او باروتو ډکې فضا کې د شرگډې ځانغوښتنې او د بې
حد او حصره بشري ځواک غوښتـنې په تورتم کې له شک او ناباوریو سره مخامخ سوی دی.

ډالۍ
په ساده ژبې لیکل سوې دا «رساله» د افغانستان ټولو پرگنو ته چې د بـېـالبـېـلو قومونو او مذهبونو له گلبڼ څخه
جوړې سوي دي ډالۍ ک وم ،دا هماغه هـېـواد دی چې ستر څښتن ورته د آسیا د خطرناکو څلور الرو په منځ کې
ځای ورکړی دی .ښایي د چا ذهن کې دا پوښتنه پیدا سي چې «ولې»؟ او یا هم ښایي ووایي چې هللا ج د خپل ذاتیه
الیتناهي حکمت په لړ کې ورته کوم «ښـﮥ دلیل» درلودلی دی؟ تاسو به د دې رسالې په لړ کې د همدغـﮥ «ښـﮥ
دلیل» لپاره داسې یوه بیخچنه شرحه ومومئ چې د تأریخي پـېـښـو ،غولوونکو ډیپلوماتیکو وړاند ویـینو،
جغرافیوي ،ټولنیزو او تأریخي اړخونو پر بنسټ والړه ده.
هغه مکتشفین چې د آسیا په څلور الره یعنی افغانستان کې د کوم شي په لټون کې ول نـﮥ د افغانستان په پار بلکه د
هند او چین د پانگو او جغرافیوي موقعیت چې د روس تر َپستې گـېـډې الندې پروت وو او هم د لنډو نښلوونکو
مواصالتي الرو د لرلو په لټون کې ځکه پلټلی چې د تیلو د لـېـږد او د فارس خلیج او د هند د سمندر تودو اوبو ته د
رسـېـدلو آسانه الرې ﺌـې لرلې .خو افغانستان له خپلو جنگیالیو قومونو سره یو ځای د ستر الکسندر له مهاله نیولې
بیا تر چنگیز خان پورې ،د مغولو له سترواکۍ نیولې بیا د برتانیې تر پراختیا غوښتونکو تیریو پورې ،د پخواني
شوروي اتحاد له لوړتیا غوښتنې نیولې او دا دی نن د امریکا تر متحده ایاالتو پورې هیڅکله د خپل پینځه زره کلن
تأریخ په اوږدو کې ټینگه او ثابته سوله او یا ډاډمن امنیت نـﮥ دی لیدلی .د همدومره پیړیو په اوږدو کې د افغانستان
پرگنو پرته له مرگ ،جگړو ،وینې بهـېـدنو ،ورانیو او د هـېـواد د بنسټونو له نړېـدلو پرته بل څه نــﮥ دي لیدلي.
له دې کب له دغه رساله خپلو بې وزلو پرگنو ته چې د تأریخ په ټولو اعصارو کې په بې رحمۍ کړول سوي دي په
حق سره ډالۍ کوم .د افغانستان پرگنو د خپل تأریخ په ټولو اوږدو او کږلیچنو پړاوونو کې خپلې بقا ته آزادۍ سره د
بې سارې مینې له الرې دوام ورکړی دی؛ هیڅ څوک دې په دې کې شک ونـﮥ لري چې دا پرگنې به په کوم لیرې
وخت کې نـﮥ بلکه په ډېر نـېـږدې راتلونکي کې د یوۀ یو موټي متحد ملت په څیر په پښو ودرېـږي ،دوی به دا ځل
نـﮥ لکه پخوا چې د خپلو تیریگرو دښمنانو پر وړاندې یو موټي درېـدل بلکه د یوۀ متحد ،متفق «د هللا «ج» د ساتنې
تر سیوري الندې به د نــﮥ بـېـلـېـدونکي ملت» په توگه په پښو ودرېـږي او د خپلو هغو حقه انساني حقوقو
غوښتونکي به سي چې نور ﺌ ـې لري یعني د سولې او امن په چاپیلایر کې خپلو ځانونو او کورنیو ته ډاډمن ژوند،
ددوی ملي وقار ته د درناوي ،ددوی اعتقاداتو او تر ټولو مهمه ددوی خدای ورکړې آزادۍ ته د درناوي د حق
غوښتونکي سي .څرگنده ده چې افغانان د نړۍ د نورو ملتونو په شان خپل ځان او خپلو کورنیو ته د سمسورتیا
غوښتونکي دي .افغانان د منځنۍ آسیا د نورو ملتونو په پرتله تأریخ ته ثابته کړې چې د خپلو نورو گاونډیو او د
نړۍ د آزادي پالو ولسونو په تناسب ﺌـې د خپلو وینو او د تندیو د خولو په برم ﺌـې داسې او له درناوي ډک لوړ
ځای او دریځ خپل کړی چې دا هـېـواد ﺌـې د «نړۍ د سترواکیو د هډ ایرې په نامـﮥ» یاد کړی دی .له همدې کبله
ده چې دا ملت باید د داﺌـمي بې طرفۍ ،سولې او امن د نــﮥ نفی کـېـدونکي حق برخمن وگرځي ،کټ مټ لکه
سویټزرلند ،او ښایي موږ هم وکوالی سو دا هـېـواد په راتلونکي کې د آسیا سویټزرلند وبولو .موږ د آسیا پر ټولو
ملتونو او د ځمکې پر مخ پر ټولو سوله پالو او په آزادۍ مینو کسانو غږ کوو چې د بشریت لپاره دې د نړۍ والې
سولې الره غوره کړي؛ دا هغه الره ده چې انسان ته وعده سوې الره ده ،خو یو شمیر لږکیو ورڅخه انکار کړی
دی؛ دا هغه لږکي دي د حقیقت او د شعور اړوندې ځانگړتیاوې او د مینې او فطرت جوړونکي غوښتنې نــﮥ مني؛
دا هغه مینه ده چې پر بنسټ ﺌـې «حنیف» انسان خلق سوی چې د ځمکې پر مخ د هللا «ج» نایب واوسي.
د لمړۍ برخې پای

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

