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

۲۰1۹/۰3/۰3

پوهاند بشیر احمد زکریا
ترجمه :رحمت آریا

د افغانستان داﺌـمي بې طرفي
څـېـړنیزه رساله
دیارلسمه برخه

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

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.

شپږم څپرکی
پایلې
 )1هو ،افغانستان د آسیا سویټزرلند کـېـدای سي که «د هللا "ج" تر ساتندویه سیوري الندې یو موټی او نـﮥ بـېـلـېـدونکی
ملت سي».
 )۲د امریکا متحده ایاالت باید هغه وړاندیزونه درک کړي چې د ۲۰1۶ز کال کتاب «امنیت ،په یوویشتمې پـېـړۍ
کې د امریکا ملي امنیت ته بیا غـَـور کولو،
« ”Security, Rethinking American National Security Strategy in the 21st Century
کې ورڅخه یادونه سوې ده ،په دې معنی چې د افغانستان داﺌـمي بې طرفي ،له وینو توییدلو او د پانگي له ضایع
کـېـدلو پرته ،د امریکا د مضبوط ملي امنیت او په آسیا کې د سولې او امنیت د ټینگښت لپاره تر ټولو ښه او آسانه
الره ده .تر ټولو ښه الره ،د شدیدا ً مخ په ودې بیا وسلوال کولو مخ نیوی دی چې د سړې جگړې د بیا راتگ ټینگ
گواښ ورسره ملگری دی ،او هم مخکې له دې چې د جگړې د اور لمبې نورې هم غړغړانده سي او د امریکا خلک
ووایي چې «نور بس ده» او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړي .د دې په ویلو سره باید زیاته
سي چې یو هـېـواد له یوې تر دریو لسیزو پورې وخت ته اړتیا لري چې بشپړ استقالل ته د رسـېـدلو تدریجي الره
ووهي او ډیموکراتیک مؤسسات ولري او هم په خپلو پښو ودریږي .د لیک لوست لوړه کچه ،او د دې مهارت او
پوهې درلودل چې لږ تر تر لږه چې هـېـواد له اقتصادي اړخه د ځان بسیایینې کچې ته ورسوي خپله په خپله دا وړتیا

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

رامنځته کوي چې هـېـواد د یوۀ ثابت او داﺌـما ً بې طرف دولت څښتن واوسي او د ځان بسیایینې هغې کچې ته ﺌـې
لوړ کړي چې په راتلونکي کې د آسیا سویټزرلند سي.
 )3نړۍ په لوړ غږ چیغې وهي چې ملت جوړونه د باندنیو ځواکونو او یا باندنیو سیاسي بنسټونو کار نـﮥ دی ،دا د
یوۀ ملت د متفکرینو او /یا د پوهانو او منور قشر دنده ده .د هاروډ  Harvardپوهنتون پوهاند« ،فوکویاما
 »Fukuyamaپه 1۹۹۲ز کال کې ویلي ول چې« ،هر گوره ،ملت جوړونه ډېر پراخ مبحث دی او په ځان کې د
ملي هویت گډ حس رانغاړي او د داسې عناصرو پر بنسټ والړه لړۍ ده چې پرگنې له یو بل سره نښلوي – لکه
فرهنگ ،ژبه او گډ تأریخ – چې د باندنیانو له پلوه پر چا نـﮥ سي تپل کـېـدای » ]۲[،]1[ .ملت جوړونه یوازې او یوازې
د افغانستان د ولس له پلوه عملي کـېـدای سي« ،د هللا "ج" تر ساتندویه سیوري الندې یو نـﮥ بـېـلـېـدونکی ملت ».په
همداسې یوۀ مهال کې د داﺌـمي بې طرفۍ غورځنگ کوالی سي د یوۀ کتلیست په توگه عمل وکړي چې د افغانستان
ټولې پرگنې د یوۀ یو موټي او متحد ملت په توگه سره راغونډې کړي.
 )۴د دې مودې په لړ کې چې د افغانستان ولسونه سره د یوۀ متحد ملت په توگه راټولیږي ،د «اتومي ځواکونو»
سیاالن به کټ مټ په 1۸1۵ز کال د ویانا د کانگرس په شان د نړۍ والې سولې د کنفرانس د رابللو نوښت په الس
کې واخلي .په پای کې به دوی د «افغانستان داﺌـمي بې طرفي» ومني او یا به روانو حاالتو ته په کتو سره د «اټومي
هلوکاست» گواښ د چین ،شمالي کوریا ،د روسیې فدراسیون ،هندوستان ،پاکستان ،سترې برتانیې ،فرانسې و د
امریکا د متحده ایاالتو تر منځ پر غاړه واخلي .په نړۍ کې نهه اټومي ځواکونه دي او د دغو نهو واړو ځواکونو په
منځ کې افغانستان د څلورو ځواکونو په منځ کې را ایسار دی او ایران به ﺌـې پینځم هـېـواد وي چې اوسمهال ﺌـې د
افغانستان په بله غاړه کې گوڼده وهلې ده.
د دیارلسمې برخي پای
رحمت آریا د افغانستان داﺌـمي بې طرفي ,دولسمه برخه
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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

