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

۲۰۱۹/۰۲/۰۲

پوهاند بشیر احمد زکریا
ترجمه :رحمت آریا

بی طرفی داﺌـمی افغانستان
رسالـﮥ تحقیقی
قسمت چهارم

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 سوم
معلومات تأریخی که فرضیـﮥ افغانستان را اگر در آینده مانند سویتزرلند در آسیا شود ،تقویت میکند
اکثریت تاریخدانان و علما ،هرچند نه بصورت صریح ولی حد اقل بصورت ضمنی ،با هم موافق اند که حوادث
گذشته و عکس العمل های مردم می تواند ما را در درک کردار و سلوک شان در زمان حاضر و یا تحت شرایط
مشابه در آینده کمک کند.
همین نظریه را تحقیقات طب روانی و روان شناسی افراد ،سایکولوژی دستـﮥ از مردم و سایکولوژی جمعیت کثیر
مردم به اساس سلوک و رفتار گذشتـﮥ شان بخوبی مورد تاﺌـید قرار داده است .هر چند با وقوف به تمام عکس
العمل های سلوکی فرد تحت شرایط خاص در گذشته ،ممکن داکتر طب روان  -درمانی عکس العمل فرد را در
برابر یک حالت یا واقعـﮥ مشخص پیشگویی کند؛ ولی پیشگویی عکس العمل یک ملت و یا دولت خیلی ها مشکل
است .علی الرغم همـﮥ گفته های فوق هیچ کس نمی تواند از گذشته و آن ادراک عملی ای انکار کند که از مطالعات
تحقیقی در تأریخ با پیامد های منسجم آن بدست می آید .بنابراین اگر نقل قول جورج سنتایانو George

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

 Santayanaدر قرن بیست «آنهاﺌـیکه نمی توانند گذشته را بیاد داشته باشند محکوم به تکرار آن اند» و یا نقل
قول «ادمند بورک  » Edmund Burkeرا در قرن نزدهم «آنانیکه تأریخ را نمی دانند بدون تردید ُمقـَـ َدر به
تکرار آن شده اند» در نظر بگیریم پس این اقوال را باید منحیث یک اصل متعارف پذیرفت .به نظر من ،حین
صحبت پیرامون «بی طرفی داﺌـمی افغانستان» این اصل عمده خالی از مفاد نه خواهد بود تا به شباهت تأریخ بی
طرفی سویتزرلند با افغانستان که معیار طالیی به اثبات رسیده در عرصـﮥ زمان است نگاهی بیافگنیم ،زیرا
افغانستان و سیویتزرلند عین موقعیت جغرافیوی را در قاره های آسیا و اروپا دارند.
پایان قسمت چهارم
بی طرفی داﺌـمی افغانستان ,قسمت سوم

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

