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

۲۰1۹/۰۲/۲۸

پوهاند بشیر احمد زکریا
ترجمه :رحمت آریا

بی طرفی داﺌـمی افغانستان
رسالـﮥ تحقیقی
قسمت دوازدهم

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

نقشـﮥ سویتزرلند

Note: The cover page image and the map of Afghanistan and ethnical map of
Switzerland are borrowed from Google.com. Thanks Google.
یادداشت  :تصویر جلد کتاب ،نقشـﮥ افغانستان و نقشـﮥ اتنیکی کشور سویتزرلند از گوگل دات کام عاریه شده اند.
تشکر گوگل.

فصل پنجم
اول :خواست
خیلی ها امکان پذیر مردم افغانستان
در ذیل شما فورمـﮥ سروی اشخاص آگاه افغانستان را در داخل و خارج کشور می بینید؛ شرایط ذیل نظریات مؤافق
اکثریت مردم را نشان می دهد و متعاقب آن حاوی نکات نظری است که میتوان روی آن بحث صورت گیرد.
شرایط بی چون و چرا و غیر قابل بحث پیرامون بی طرفی داﺌـمی افغانستان :
 -1پذیرفتن استقالل مطلق
 -۲پذیرفتن سرحدات معاصر
 -3پذیرفتن فرهنگ مشترک و عنعنات ملی بشمول مذاهب
 -۴دولت دیموکراتیکی که ممثل نمایندگی از همـﮥ نژاد ها ،اقوام ،فرهنگها و گروپهای مذهبی کند
 -۵پذیرفتن عالﺌـم هویت ملی افغانستان
 -۶پذیرفتن قانون اساسی متکی بر قوانین اساسی سال  1۹۶۴و  ۲۰۰۴و همچنان شرایط بی طرفی داﺌـمی افغانستان
برای منظوری به لویه جرگه

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
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

شرایط قابل بحث:
 -1خط دیورند سال 1۸۹3م
 -۲غصب خیوه توسط بلشویکها در سال 1۹۲۰م و ادغام آن بوسیلـﮥ شوروی در سال 1۹۲۴م
 -3الحاق سیستان به ایران توسط عالمت گذاریهای برتانوی در افغانستان در سال 1۸۹3م
دوم :مسؤولیت جوانان و نسل های آیندﮤ ما
بی طرفی داﺌـمی افغانستان
قسمت اعظم کار بدوش نسل نوین افغانستان ،دانشمندان و تحصیلکردگان داخل و خارج کشور است
« این به نسل جوان تعلق دارد تا تالش برای چنین فرصت عظیم را به عهده گیرند»
الف) کاریکه بوسیلـﮥ جوانان و تحصیلکردگان انجام شود آن است تا شهرنشینان و دهاتیان افغانستان را قناعت دهند
که بی طرفی داﺌـمی افغانستان بهترین راهی بسوی « ملت واحد در تحت سایـﮥ تحفظ خداوند «ج» با صلح پایدار و
امنیت برای فامیل های شان در آیندۀ نزدیک است.
ب) البی گری برای بی طرفی کشور در امریکا ،اروپا ،آسیا و افریقا بوسیلـﮥ دوستان افغانستان ،آزادی دوستان،
مؤسسات دیموکراتیک ،دانشمندان ،افغانان خارج از کشور و تقاضا از مؤسسات و انستیتیوتهای صلح جهانی و غیره.
ج) کمک و تشویق نشر کتب ،رساالت و مقاالت بوسیلـﮥ نویسندگان افغان در داخل و خارج از افغانستان و دوستان
افغانستان و تمام مردمان آزادی دوست
د) نشر همه جانبه و گستردۀ ویدیو ها ،تیپ ها ،رساالت بزبان های پشتو ،دری /فارسی ،اردو ،عربی ،هندی،
چینایی،روسی ،انگلیسی ،جرمنی ،فرانسوی ،هسپانوی و غیره
پایان قسمت دوازدهم

(بشیر احمد زکریا بی طرفی داﺌـمی افغانستان ,قسمت یازدهم)

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

