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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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پوهاند بشیر احمد زکریا
ترجمه :رحمت آریا

د افغانستان داﺌـمي بې طرفي
څـېـړنیزه رساله
پنځمه برخه

د پاڼو شمیره :له  1تر5
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 سویـټـزرلند د «بې طرفۍ» لنډ تأریخ
ډېري پوهان په دې باور دي چې که سویـټـزرلند خپله دودیزه بې طرفي نه درلودله نو هیڅکله به د یوۀ خپلواک ،یو
موټي او آزاد ملت په توگه پاتې نـﮥ وای.
په منځنۍ اروپا کې ښایي لومړنیو ایندو – اروپایي بشري ټولنود  1۳۰۰م .ز .کلونو په شا و خوا کې استوگنه کړي
وي .لرغونپوهان د آلپ د غرونو وگړي د «کنگل سوي « »Icemanاوتزي  »Ötziسړي یوه بـېـلگه گڼلي دي .د
 ۳۰۰تر  1۰۰م .ز .کلونو په شاو خوا کې د «سویس د لوړو» او د «تیسینو  »Ticinoپه جغرافیوي چاپیلایر کې
«سلتیک  »Celticوگړو چې په «گالس  »Gaulsژبه ﺌـې خبرې کولې استوگنه پیل کړه یعنی« :هِلویتي »Helvetti
او «ویندیلیسي  »Vindeliciقومونه د سویس د لوړو په ختیځو او لویدیځو برخو کې او «لیپوتـنی »Lepontii
قومونه د «لوگانو  »Luganoپه سیمو کې استوگن سول .غیر « سلتیک رایتیان »non-Celtic Raetians
قومونه د ختیځ سویـټـزرلند د َدرو په منځ کې استوگن سول .لرغونپوهانو اکثریت یادې شوې سیمې د «له تینا La
 »Tènaد ښخو سویو فرهنگي پانگو په لړ کې موندلې دي.
په پینځلسم مخزېـږدېز کال کې وروسته له دې چې د جولیس سیزار [« ]Julius Caesarقیصر» لښکرو له سویس
څخه منفي ځواب تر السه کړ نو د قیصر جنراالنو هر یوۀ «تایـبریس  Tiberiusاو درسوس  »Darsusد آلپ
غرونه او اړوندې سیمې ونیولې او هغه ﺌـې د روم د سترواکۍ برخه وگرځولې.
د روم د سترواکۍ په وروستي پړاو کې ددې سیمې تنصیر «عیسوي جوړول» پیل او د میالد تر څلورمې پـېـړۍ
پورې ﺌ ـې دوام وکړ .د لویدیځ روم د سترواکۍ له ړنگـېـدلو وروسته ول چې جرمانیکو قومونو د آلپ غرونو ته کډه
د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
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

وکړه .له پینځه سوم تر نهه سووم زېـږدېز کال پورې فرانکانو هم دې لوري ته کډه وکړه .د فرانسې شارلمان په
پیاوړي سلطان بدل سو ،کله چې شارلمان په روم کې د سلطنت تاج پر سر کښـېـښود ،نو د لرغوني روم د سترواکۍ
د بیا راژوندي کولو تکل ﺌـې وکړ او د«سویزي  » Schwyzیا «سویـټـزرلند  »Switzerlandټاټوبی چې د
«هِلواتیانو  »Helvatianپه نامـﮥ یادېـدۀ د خپلې سترواکۍ برخه ﺌـې وگرځاوۀ .د شارلمان له مړینې وروسته د هغـﮥ
ناغیـړن او نا اهله زامن په خپلو منځو سره ونښتل ،یوۀ ﺌـې فرانسه ،بل ﺌـې ایټالیا او دریم ﺌـې جرمني په خپلو منځو
کې سره وویشله .د هلواتیانو ټاټوبی په پای کې د جرمني د سترواکۍ یوه برخه سوه .په ډېریو دغو سیمو باندې جرمن
گورنرانو «ناﺌب السطنه وو» تر 1۳۰۷ز کال پورې د خپلو سالطینو په استازیتوب واکمني درلودله ،کله چې درو
واړو َدرو د 1۳۰۷ز کال د نوامبر د میاشتې په اوولسمې ڼیټې د غونډې نوښت په الس کې واخیست نو د همدې
نـېـټـې په شپه ﺌـې ځانونه خپلواک او مستقل انسانان اعالن کړل ،د هلواتیانو د قوم  ۳۰تنو استازو د «روتلي »Rutli
په ورشو گانو کې ورسره یو ځای سول .سره له دې چې دوی په یوۀ غږ ژمنه وکړه چې د خپلو گورنرانو او سردارانو
حقوقو ته به درناوی ولري خو گورنر «هرمان گسلر  »Hermann Gesslerد دوی په دې نیت باندې یو څه
شکمن وو ،نو د دوی د رښتوني نیت د آزمویلو لپاره ﺌـې امر وکړ چې د «اوري  »Uriپه ښار کې دې د یوې دنگې
ستـنې پر سر د آستریا د دوک خولۍ کښـېـږدي او رعیت دې د دوک خولۍ ته د سالم په ورکولو ،خپل درناوي څرگند
کړي .په دې مهال یو خورا نامتو غـېـشی ویشتونکی «ویلیم تِل  »William Tellهم تـېـرېـدۀ ،ویلیم تل د ستـنې له
څنگه په تـېـرېدلو ،خولۍ ته درناوی ونــﮥ کړ! نوموړی د سترگو په رپ کې د گورنر گسلر مخې ته ودرول سو،
گسلر ورته په قهرژلي غږ وویل« :لړاک او سپین سترگیه غـېـشي ویشتونکیه! زه به اوس تا ته ستا په خپلو وسایلو
جزا درکړم ،یوه مڼـﮥ به ستا د وړوکي ماشوم پر سر کښـېـږدم ،الړ سه په خپل غـېـشي دې همدا مڼه ووله! هو ،پام
کوه چې غـېـشی دې درڅخه په خطایي کې بل څه ونــﮥ ولي!» سرتیرو وړوکی ماشوم په یوې ونې پورې وتاړۀ او
یوه منـﮥ ﺌـې پر سر ورته کښـېـښودله او ویلیم تل ته ﺌـې وویل :تـﮥ به له ونې دومره لـېـرې ودرېـږې چې د نښې یو
بڅرکی هم ونــﮥ سې ویشتالی! غـېـشی د ماشوم پر لور چې د کب شان په لړزېـدو وو له لیندۍ والوت ،او مـڼـه ﺌـې
دوه ټوټې کړه .د خلکو له منځه غرځ د خوښۍ غږ او شور راپورته سو .گسلر ویلیم ته وویل« :ولې دې دویم غـېـشی
د غـېـشو له کڅوړې دباندې را وایست؟» ویلیم په ځواب کې وویل« ،که لومړنی غـېـشی په مڼې نــﮥ وای لگــېـدلی
نو په ډاډه زړۀ درته وایم چې دا دویم هغـﮥ به ستا زړۀ در سوری کړی وای!» گورنر گسلر له ځان سره عاقالنه فکر
ونـﮥ کړ او ویلیم ﺌـې ځکه بندي کړ چې د «اوري» د سیمې د نامتو غـېـشي ویشتونکي له پاڅون او اله گولې څخه
بـېـرېـدۀ .نو ځکه ﺌـې په بیـړه بندي ویلیم تل له ځان سره واخیست او سره له دې چې ډېـر توند باد چلـېـدۀ په کښتۍ
کې کښـېـناست او یو ناڅاپه وخوځـېـد .هر څومره چې کښتۍ په توپاني اوبو کې وړاندې تلله ،شیبه شیبه د توفان د
وحشت لمنه هم پراخـېـدله ،کښتۍ د غرونو په منځ کې د روان رود د توفاني بهیر په غـېـږ کې خوځېـدله او هره شیبه
د دې وېـره وه چې له گواښ سره مخامخ کښتۍ به یا د غرونو له رغړندو برخو او یا به د توپاني رود د لوړو څپو
مړۍ سي .په دې شیبه کې چې گسلر د ډوبـېـدو وېـرې پسې اخیستی وو امر وکړ چې ویلیم تل دې خالص کړي او د
کښتۍ د چلولو له متخصص سره دې د کښتۍ په چلولو کې مرسته وکړي .ویلیم تل د کښتۍ الرښود مخامخ د رود پر
غاړې د پراتـﮥ گټ خواته وڅرخاوۀ او له کښتۍ ﺌـې الندې ټوپ وواهــﮥ؛ باد او توپان کښتۍ د رود د څپو منځ کې
ورکه کړه .ویلیم تل د سویز د غرۀ د رغړاندې ډډې پر لور
پورته روان سو ،د سویز د غرونو نوم وروسته په سویـټـزرلند
واوښت .هر څومره چې ویلیم تل د غرۀ ډډې باندې پورته کـېـدۀ
نو دا جدي افکار ﺌـې په ذهن کې تاوېـدل چې« ،ددغـﮥ گرگر او
مستبد د بلوساک او غضب له السه کومې خوا ته والوزم؟ ما خو
ددۀ له منگولو تـېـښـته وکړه خو زما ښځه او ماشوم زما په کور
کې ددۀ په الس کې یرغمل دي .په یاد مې راځي کله چې ددۀ
یوۀ نواب د لندنبرگ د « ِملشتل  »Melchthalپه سیمې کې د
یوۀ بوډا سترگې له گاټو په دې گناه وایستلې چې نوموړي بوډا
د هغـﮥ د یوۀ مزدور گوته ماته کړې وه نو په خپله گسلر به زما
له کورنۍ سره څه وکړي؟ کله چې قانون واکمن نـﮥ وي نو
گسلره بل څوک به زما او ستا تر منځ قضاوت وکړي؟ اوس هم
زه او هم تـﮥ دواړه بې قانونه یو ،زما او ستا تر منځ یوازینی
قاضی د ځان ساتنه ده .یا به زما بې گناهه میرمن او ماشوم او زما پلرنی ټاټوبی دړې وړې سي او یا به گسلره تا ،
هو تا! دړې وړې او آزادي به واکمنه کړم»]1[ .
1

- Zschokke, Heinrich. The History of Switzerland for the Swiss People. Chapter Xii. “William Tell and the
Three Men in Rutli”, A.D. 1307; Wallachia Publishers; New York, NY: 53-56 Published 1855 & 2005
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د لسمو او دیارلسمو زېـږدېزو پـېـړېـو په اوږدو کې د کارولینجي  Carolingian Empireسترواکۍ له ړنگـېـدلو
وروسته د سویس کنفدراسیون رامنځته سو .سره له دې چې د 1۴۵۰ – 1۴۳۶ز کلونو په لړ کې د سویس پرگنو د
کنفدراسیون پر لور د خوځښت په الره کې کږلیچنه انقالبي الره د کړاوونو په گاللو ووهله ،بیاﺌـې هم وکوالی سول
شمالي او ختیځې سیمې ونیسي او د آ ستریا سترواکۍ ته ماته ورکړي او د ختیځ جرمني د شهزادگانو له ماتولو
وروسته د پینځلمسې پـېـړۍ په ترڅ کې د ډېر اقتدار په تر السه کولو ﺌـې په اروپا کې د یوﮤ ځواکمن دولت په ډول
سر راپورته کړ .په شپاړلسمې پـېـړۍ کې ول چې د سویس خلک له بې ساري پوځي اعتبار او پرستیژ څخه برخمن
سول او د اروپا په وچه کې د خپل سیاسي ځواک وروستۍ کچې ته ورسـېـدل ]2[ .د سویس کنفدراسیون په 1۵1۵ز
کال کې د « َمرینیانو  »Marignanoپه جگړې کې له ماتې خوړلو وروسته په داسې حال کې چې هڅه ﺌـې کوله
فرانسویان د ایټالیا له شمال څخه وشړي ،اړ سو چې مشران ﺌـې په زړۀ نا زړۀ ډول سولې ته غاړه کښـېـږدي .له دې
سره سره چې سویسیانو د کښت او کرکیلې لپاره ځمکه نـﮥ درلودله او نـﮥ ﺌـې په کافي اندازې طبیعي سرچینې درلودلې
بیا هم وتوانـېـدل چې غرنۍ الرې په خپله ولکه کې وساتي او فرانسې ته د مزدورو جنگیالیو د ورکولو په بدل کې د
فرانسې سبسایدي تر السه کړي .له دغـﮥ مهال وروسته سویسیانو د کومې سیمې د نیولو په موخې لښکرې را ونـﮥ
ایستلې او له فرانسې سره ﺌـې کوم تعرضي او یا هم دفاعي اﺌـتالف جوړ نــﮥ کړ او په  1۷1۵ ،1۶۶۳او 1۷۷۷ز
کلونو کې ﺌـې دغه د نـﮥ اﺌـتالف تړون نوی کړ[.]۳
سویس د لومړي ځل لپاره د «بې طرفۍ» اصطالح په شپاړلسمې زېـږدېـزې پـېـړۍ کې په کار یووړله .خو په دې
لړ کې سویسیانو د خپلو کاتولیکو او پروتستانتو کانتونونو «والیتونو» یعنی د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ دېرش
کلنه جگړه له « 1۶1۸تر 1۶۴۸ز» پورې پر مخ یووړه او په خپلو منځو کې سره ونښتل؛ په دې ترڅ کې د سویس
کنفدراسیون خپله باندنۍ پالیسي د بې طرف سیاست پر بنسټ تر الس الندې ونیوله او په دې ډول سویس چې د
کورنیو مذهبي جگړو له کبله د ټوټې ټوټې کـېـدلو له گواښ سره مخامخ وو وژغورل سو؛ له دې وروسته که په اروپا
کې نورې جگړې پـېـښې هم سوې سویس خپله بې طرفي وساتله .په 1۷۹۸ز کال کې ول چې د ناپیلیون لښکرو پر
سویس یرغل وکړ او ژنوا ﺌـې له خپلې خاورې سره ونښلوله او د فرانسې د جمهوریت په څیر ﺌـې د « هلوتي
جمهوریت  »Helvetic Republicجمهوریت اعالن کړ .په دې توگه سویټزرلند د فرانسې په الس کښـېـنولي یا
قمر واوښت او خپل دودېـز د بې طرفۍ سیاست ﺌـې شا ته پرېـښود .خو په 1۸1۳ز کال کې د لیپزیک  Leipzigپه
جگړې کې د ناپیلیون له ماتې وروسته د آستریا ،پروس او روس لښکرو ،سره له دې چې د سویس مرکزي دولت
خپله بې طرفي اعالن کړې وه ،پر ټول سویس یرغل ورووړ .د 1۸1۵ – 1۸1۴ز کلونو په لړ کې کله چې په څپاندې
او کړکیچنې اروپا کې د ځواک انډول د راوستلو په موخه د ویانا کنفرانس جوړ سو؛ په دې کنفرانس کې د سویس
قانوني وضعیت د کنفرانس د آجندا بنسټیز ټکی سو .د 1۸1۵ز کال د مارچ د میاشتې شلمه وه چې د ټلوالې ځواکونو
په څرگنده خپل نیت په ډاگه کړ او وﺌـې ویل چې سویټزرلند دې دا داﺌـم لپاره بې طرفه سي .په کنفرانس کې سویټزرلند
د خپلو پولو په هکله چې فرانسې مخکې له مخکې ژنوا او «نو شه تِل  »Neuchatelاو یو شمیر نورې سیمې د
ناپیلیون د جگړو په لړ کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وې د وضاحت غوښتونکی سو .کله چې ناپیلیون له
«اِلبا  »Elbaڅخه وتښـتـېـد او په پاریس کې راڅرگند سو د کنفرانس روانې خبرې اترې یو ناڅاپه په ټپه ودرېـدلې.
له سویس څخه وغوښتل سول چې د ټلوالې ځواکونو ته دې اجازه ورکړي چې د سویس له سیمو څخه تیر سي .له
دې چې ټلوالې د سویس د داﺌـمي بې طرفۍ ژمنه او د سویس د ځمکنۍ بشپړتیا ضمانت ورکړی وو ،د سویس «دایت
 »Dietیا «جنرال اسامبلې» د سویس د خاورې نیول په دې شرط ومنل چې د ټلوالې ځواکونه دې له سویس څخه
ووځي ،د سویس د ځمکنۍ بشپړتیا او د «داﺌـمي بې طرفۍ» ضمانت دې وسي.
د 1۸1۵ز کال د نوامبر د میاشتې په شلمې نیټې آستریا ،سترې برتانیې ،پروس ،روسیې ،فرانسې او پرتگال د سولې
د دویم تړون په لړ کې د السلیک کوونکو د ډلې لومړني هـېـوادونه ول چې د سویټزرلند داﺌـمي بې طرفي ﺌـې تصدیق
او د سویټزرلند « بشپړه ځمکنۍ بشپړتیا» ﺌـې رسما ً ضمانت کړه ]4[.په دوی پسې د ډېر لنډ وخت په واټن کې سویډن
- Ditto. The History of Switzerlands for the Swiss People.

2
3

- Sherman, Gordon E, “Neutrality of Switzerland,” The American Journal of International Law 12, No.2 (April
1918): 241; and Baumgartner, “Neutralization of States,” 12

- Cronin, AK. A Sustainable Approach to Afghanistan’s Neutralization. Sustaining Security: Rethinking
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American Security Strategy, Eds. Jeremi Suri & Benjamin Valentino. Tobin Project. Oxford University Press.
2016.
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او هسپانیه د السلیک کوونکو هـېـوادونو دویمه ډله کې راغلل .د ویانا د خورا زیات مهم کنفرانس له بریالیتوبه
وروسته سویس د خپلو سرحداتو وړتیا وښودله ،سویس په لومړۍ او دویمې نړۍ والې جگړې کې خپل ټول پوځي
ځواک د خپلو پولو د ساتلو په موخه چې شمیر ﺌـې  ۴۳۰۰۰۰سرتیرو ته رسـېـدۀ په خوځښت راووست ،دا په خپله
د دغـﮥ هـېـواد په داﺌـمې بې طرفۍ کې د بریالیتوب حیاتي عنصر گڼل سوی دی .په دې توگه سویسیان یو وخت د
نړۍ نامتو جنگیالي وگړي ول خو اوسمهال هماغه جنگیالۍ پرگنې د نړۍ سوله پاله او سوله راوړونکې پرگنې دي.
د سویس «داﺌـمي بې طرفۍ» ته په کتو سره ،د سویس پرگنې د تیرو  2۰۰کالو په اوږدو کې له تلپاتې سولې څخه
برخمنې دي؛ سویسیانو ته «داﺌـمي بې طرفۍ» دا وړتیا او ځواک ور په برخه کړی دی چې په نړۍ کې د لوړ سرانه
عاید د «ناخالصو کورنیو تولیداتو  »per capita GDPپه لرلو د نړۍ یو لوی بډای او شتمن هـېـواد سي او
نـېـږدې ده چې له امریکا سره په اقتصادي ډگر کې غاړه په غاړه سیالي وکړي؛ د سویس تولیدات د سپکو صنایعو
د پرمختگ په ډگر کې دي لکه «کیمیاوي محصوالت ،درمل ،برقي ماشینري او وسایل ،په ډېر ځیر یا دقت د اندازه
اخیستنې وسایل ،ساعتونه ،گاڼې ،کرنیز محصوالت ،نقلیه وسایط ،منسوجات ،څرمن ،ربړ او پالستیک ».تر ټولو
مهمه دا چې سویسیان په نړۍ کې تر ټولو خوشحاله وگړي دي؛ نن ورځ په نړۍ کې د خوشحاله ملتونو په کچه کې
سویسیان له ناروې ،ډنمارک او آیسلنډ وروسته څلورم خوشحاله او خوښ ملت گڼل سوی دی.
څومره ویاړ به د هغـﮥ سړي په نصیب وي چې ووایي زه د سویټزرلند یم!
”!“How proud is one who can to say I’m from Switzerland

د پنځمې برخي پای
د افغانستان داﺌـمي بې طرفي ,څلورمه برخه
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