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 نقشه ډزرلنیټد سو
 

 
 

 
Note: The cover page image and the map of Afghanistan and ethnical map of 
Switzerland are borrowed from Google.com. Thanks Google. 

پور  خهڅکام  ټاډنقشه له گوگل  کيیاتـن ـوادېد هـ ډزرلنیټد افغانستان نقشه او د سو ور،ځان ښ: د کتاب د پو ادونهی
 ده. مننه گوگل. ېشو
 

 درییم څپرکی
 

ټینگښت لپاره تأریخي مالومات چې که افغانستان په راتلونکي کې په آسیا کې د سویټزرلند په د هغو اټکلونو د 
 ـماً بې طرفه سيئشان دا

 
وي خو په ضمني ډول په دې خبرې له یو بل سره همغږي دي چې ۀ ډیري تأریخ پوهان او علما که په څرگنده نـ

گونونه کوالی سي په اوسمهال کې او یا هم په ورته ـې د خلکو غبرئتـېـرې او پخوانۍ پـېـښې او پر وړاندې 
دوی د کړو وړو او سلوک په پوهـېـدلو او درک کولو کې مرسته  شرایطو کې په راتلونکي مهال کې له موږ سره د

وکړي. همدغـه نظریه د رواني طب څـېـړنو، د خلکو د یوې ډلې او هم د یوې ټولنې د ډېرو وگړو سایکولوژۍ، د 
ـید کړې ده. ښایي د رواني طب یو ډاکټر په تیر مهال کې په ئاو پخوانیو کړو وړو پر بنسټ تا هغوی د سلوک

حالت یا پـېـښې پر وړاندې د ۀ فرد د سلوکي غبرگونونو په پوهـېـدلو وکوالی سي د یوۀ ځانگړو شرایطو کې د یو
د غبرگون وړاند ویـینه زښته ډېـره  دولتۀ ملت یا یوۀ فرد د غبرگون په باب وړاند ویینه وکړي؛ خو د یوۀ همدغـ

عملي ۀ تیر مهال او هغـۀ سي کوالی له هغـۀ گرانه ده. د یادو سویو خبرو په ویلو سره سره بیا هم هیڅ څوک نـ
ادراک څخه انکار وکړي چې په تأریخي پـېـښو کې له څېـړنو او د هغوی له منسجمو پایلو څخه ترالسه کـېـږي. له 

شي کوالی ۀ هغوی چې نـ»خبره     George Santayanaې پـېـړۍ کې د جورج سنتایانوهمدې کبله که په شلم
 ادمند بورک  »او یا په نولسمې پـېـړۍ کې د « ـې محکوم ديئتیر مهال په یاد ولري، هرو  مرو په تکرار 

Edmund Burke  » ـې ئپوهـېـږي، نو له شک پرته چې په برخه لیک کې ۀ هغوی چې په تأریخ نـ» خبره
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متعارف اصل په توگه ومنو. زما په باور، کله چې ۀ په پام کې ونیسو نو موږ باید دا اقوال د یو« تکرار لیکل سوی
ټـزرلند له افغانستان سره په باب بحث کوو نو راځئ د بې طرفۍ به باب سویـ« ـمي بې طرفۍئافغانستان د دا»د 

بې طرفي د وخت په لمن کې یو آزمویل سوی زرین معیار دی؛ له بله پلوه افغانستان پرتله کړو ځکه د سویـټـزرلند 
 زرلند په آسیا او اروپا کې یو بل ته ورته جغرافیوي موقعیت لري. ـټـاو سوی

 
 یپا ېبرخ ېلورمڅد 

 
 ـمي بې طرفي, دریمه برخهئد افغانستان دا
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