
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 ۲۸/۰۲/۲۰1۹          ایاحمد زکر ریپوهاند بش
 ایترجمه: رحمت آر

 

 افغانستان یـمئدا یطرف یب
 یقیتحق ۀرسالـ

 مدهدوازقسمت 
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 3تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تزرلندیسو ۀنقشـ
 

 
 

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

شده اند.  هیاز گوگل دات کام عار تزرلندیکشور سو یکیاتن ۀافغانستان و نقشـ ۀجلد کتاب، نقشـ ری: تصو ادداشتی
 تشکر گوگل.

 

 فصل پنجم
 

 خواست: اول
 مردم افغانستان خیلی ها امکان پذیر

 

در داخل و خارج کشور می بینید؛ شرایط ذیل نظریات مؤافق  را سروی اشخاص آگاه افغانستانۀ در ذیل شما فورمـ
 اکثریت مردم را نشان می دهد و متعاقب آن حاوی نکات نظری است که میتوان روی آن بحث صورت گیرد.

 

 ـمی افغانستان :ئبی طرفی دا پیرامون شرایط بی چون و چرا و غیر قابل بحث
 

 استقالل مطلقپذیرفتن  -1
 سرحدات معاصرپذیرفتن  -۲
 مشترک و عنعنات ملی بشمول مذاهب فرهنگپذیرفتن  -3
 دکننژاد ها، اقوام، فرهنگها و گروپهای مذهبی ۀ دولت دیموکراتیکی که ممثل نمایندگی از همـ -۴
 ـم هویت ملی افغانستانئپذیرفتن عال -۵
ـمی افغانستان ئهمچنان شرایط بی طرفی دا و ۲۰۰۴و  1۹۶۴پذیرفتن قانون اساسی متکی بر قوانین اساسی سال  -۶

 برای منظوری به لویه جرگه
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :شرایط قابل بحث
 

 م1۸۹3خط دیورند سال  -1
 م1۹۲۴شوروی در سال ۀ م و ادغام آن بوسیلـ1۹۲۰در سال غصب خیوه توسط بلشویکها  -۲
 م1۸۹3الحاق سیستان به ایران توسط عالمت گذاریهای برتانوی در افغانستان در سال  -3
 

 ماۀ : مسؤولیت جوانان و نسل های آینددوم
 ـمی افغانستانئبی طرفی دا

 افغانستان، دانشمندان و تحصیلکردگان داخل و خارج کشور است ینقسمت اعظم کار بدوش نسل نو
 

 «به عهده گیرند چنین فرصت عظیم راتالش برای این به نسل جوان تعلق دارد تا » 
 

دهند  افغانستان را قناعت انو دهاتی شهرنشینانجوانان و تحصیلکردگان انجام شود آن است تا ۀ کاریکه بوسیلـ الف(
دار و با صلح پای  «ج» تحفظ خداوندۀ ملت واحد در تحت سایـ» ـمی افغانستان بهترین راهی بسوی ئکه بی طرفی دا

 نزدیک است.ۀ امنیت برای فامیل های شان در آیند
 

تان، آزادی دوسدوستان افغانستان، ۀ بوسیلـدر امریکا، اروپا، آسیا و افریقا  کشور البی گری برای بی طرفی ب(
  ، دانشمندان، افغانان خارج از کشور و تقاضا از مؤسسات و انستیتیوتهای صلح جهانی و غیره.مؤسسات دیموکراتیک

 

نویسندگان افغان در داخل و خارج از افغانستان و دوستان ۀ ، رساالت و مقاالت بوسیلـبکمک و تشویق نشر کت ج(
 و تمام مردمان آزادی دوستافغانستان 

 

هندی،  عربی، رساالت بزبان های پشتو، دری/ فارسی، اردو، ویدیو ها، تیپ ها،ۀ و گسترد همه جانبهنشر  د(
 و غیره هسپانوی، جرمنی، فرانسویانگلیسی،  روسی،چینایی،

 
 دهمدوازپایان قسمت 

 
 
 
 (ـمی افغانستان, قسمت یازدهمئبی طرفی دا بشیر احمد زکریا)
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