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

۲۰۱۹/۰۱/۰۱

پوهاند بشیر احمد زکریا
ترجمه :رحمت آریا

د افغانستان داﺌـمي بې طرفي
څـېـړنیزه رساله
څلورمه برخه

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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.

درییم څپرکی
د هغو اټکلونو د ټینگښت لپاره تأریخي مالومات چې که افغانستان په راتلونکي کې په آسیا کې د سویټزرلند په
شان داﺌـما ً بې طرفه سي
ډیري تأریخ پوهان او علما که په څرگنده نـﮥ وي خو په ضمني ډول په دې خبرې له یو بل سره همغږي دي چې
تـېـرې او پخوانۍ پـېـښې او پر وړاندې ﺌـې د خلکو غبرگونونه کوالی سي په اوسمهال کې او یا هم په ورته
شرایطو کې په راتلونکي مهال کې له موږ سره د دوی د کړو وړو او سلوک په پوهـېـدلو او درک کولو کې مرسته
وکړي .همدغـه نظریه د رواني طب څـېـړنو ،د خلکو د یوې ډلې او هم د یوې ټولنې د ډېرو وگړو سایکولوژۍ ،د
هغوی د سلوک او پخوانیو کړو وړو پر بنسټ تاﺌـید کړې ده .ښایي د رواني طب یو ډاکټر په تیر مهال کې په
ځانگړو شرایطو کې د یوۀ فرد د سلوکي غبرگونونو په پوهـېـدلو وکوالی سي د یوۀ حالت یا پـېـښې پر وړاندې د
همدغـﮥ فرد د غبرگون په باب وړاند ویینه وکړي؛ خو د یوۀ ملت یا یوۀ دولت د غبرگون وړاند ویـینه زښته ډېـره
گرانه ده .د یادو سویو خبرو په ویلو سره سره بیا هم هیڅ څوک نـﮥ سي کوالی له هغـﮥ تیر مهال او هغـﮥ عملي
ادراک څخه انکار وکړي چې په تأریخي پـېـښو کې له څېـړنو او د هغوی له منسجمو پایلو څخه ترالسه کـېـږي .له
همدې کبله که په شلمې پـېـړۍ کې د جورج سنتایانو  George Santayanaخبره «هغوی چې نـﮥ شي کوالی
تیر مهال په یاد ولري ،هرو مرو په تکرار ﺌـې محکوم دي» او یا په نولسمې پـېـړۍ کې د «ادمند بورک
 » Edmund Burkeخبره « هغوی چې په تأریخ نـﮥ پوهـېـږي ،نو له شک پرته چې په برخه لیک کې ﺌـې

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

تکرار لیکل سوی» په پام کې ونیسو نو موږ باید دا اقوال د یوۀ متعارف اصل په توگه ومنو .زما په باور ،کله چې
د «افغانستان د داﺌـمي بې طرفۍ» په باب بحث کوو نو راځئ د بې طرفۍ به باب سویـټـزرلند له افغانستان سره
پرتله کړو ځکه د سویـټـزرلند بې طرفي د وخت په لمن کې یو آزمویل سوی زرین معیار دی؛ له بله پلوه افغانستان
او سویـټـزرلند په آسیا او اروپا کې یو بل ته ورته جغرافیوي موقعیت لري.
د څلورمې برخې پای
د افغانستان داﺌـمي بې طرفي ,دریمه برخه

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

