
 
 

 

 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
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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

 

 نقشه ډزرلنیټد سو
 

 
 

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

پور  خهڅکام  ټاډنقشه له گوگل  کيیاتـن ـوادېد هـ ډزرلنیټد افغانستان نقشه او د سو ور،ځان ښ: د کتاب د پوادونهی
 ده. مننه گوگل. ېشو

 

 پینځم څپرکی
 

 تنهښد افغانستان د پرگنو غو
 

بره وو کسانو د سروې فورمه گورئ؛ الندني شرایط ـِـباندې د افغانستان د خ الندې تاسو په کور دننه او له هـېـواده د
د خلکو د اکثریت مؤافق نظر څرگندونه کوي او ورپسې په سروې کې هغه ټکي راځي چې کـېـدای سي ورباندې 

 بحث وسي.
 

 : سيۀ ي ټکي له څون او څار پرته دي او بحث ورباندې کـېـدای نـنـمي بې طرفۍ په باب الندئد افغانستان د دا
 

 د مطلق استقالل منل -1
 پولو منل تأریخ د د معاصر -۲
 د مذاهبو په گډون د گډ فرهنگ او ملي دودونو منل -3
 داسې ډیموکراتیک دولت چې د ټولو نژادونو، قومونو، فرهنگونو او مذهي ډلو ممثل اوسي  -۴
 مو منل ئد افغانستان د ملي هویت د عال -۵
 ـميئدا ز کلونو د اساسي قانونونو پر بنسټ د اساسي قانون منل او همدا شان د افغانستان د۲۰۰۴ز او 1۹۶۴د  -۶

 د منظورۍ لپاره وي بې طرفۍ لپاره شرایط چې لویې جرگې ته
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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

 

 : د بحث وړ شرایط
 دیورند کرښه  ز کال د1۸۹3د  -1
 ز کال کې د شوروي له پلوه د هغې سیمې ادغام 1۹۲۴ز کال کې د خیوې غصب او په 1۹۲۰په  -۲
 ز کال کې د برتانویانو له پلوه د پولو ټاکلو په لړ کې ایران سره د سیستان الحاق1۸۹3په  -3
 

افغانستان د نوي نسل، پوهانو او په کور دننه او له هـېـواده دباندې د تحصیل کړیو هـېـوادوالو د کار ستره برخه د 
 پر غاړه ده

 

 «داسې ستر فرصت لپاره د گړندیو هڅو گامونه اوچت کړي دا په ځوان نسل اړه لري چې د»
 

هغه کارونه چې د ځوانانو او تحصیل کړیو له پلوه باید تر سره سي دا دي چې د افغانستان ښاري او کلیوالي  الف(
ې تر ساتندوی سیوري الندې د تلپاتې سول "ج"هللا »ـمي بې طرفي د ئاوسیدونکو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان دا

 تر ټولو ښه الره ده.« لپاره  د کورنیو د ډاډمن امن دوی ږدې راتلونکي کې دـېـاو د یو موټي ملت پر لور او په ن
 

باندې او همدا شان د نړۍ والې سولې  د افغانستان د دوستانو، د آزادۍ او ډیموکراسۍ د مبارزینو، له هـېـواده د ب(
 او انستیتیوتونو او نورو څخه غوښته چې د هـېـواد د بې طرفۍ لپاره په امریکا، ، ډیموکراتیکو بنسټونوله مؤسساتو

 او آسیا کې البي گري وکړي.اروپا، افریقا 
 

نه، کتابو او د آزادي پالو دوستو لیکواالنو -په دې باب په هـېـواد کې دننه او له هـېـواده دباندې او د افغانستان  ج(
 رسالې او مقالې، له هغوی سره مرسته او هڅونه او نور.

 

و ژبو او نور ، هسپانوياردو، هندي، روسي، چینایي، جرمني، فرانسوي عربي، انگلیسي، په پښتو، دري/ فارسي، د(
 د ویډیوگانو، ټیپونو او رسالو پراخه او هر اړخیزه خپرونه.

 
 یبرخي پا ېلسمودد 

 
 ـمي بې طرفي، یولسمه برخهئد افغانستان دا رحمت آریا
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