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 اووم څپرکی
 وروستۍ خبرې

 

محرم راز په توگه ۀ سره پای ته ورسـېـد او ولې د یو« ـمي بې طرفيئدا»څنگه د ویانا کانگرس د سویټزرلند په 
 پټ ساتل سوی وو؟

 

ښتو ند ماقبل التأریخ له مهاله نیولې تر دې دمه چې بشري ټولنو شکل نیولی دی، جنگ جگړو، وژونکو او خونړیو 
ډیري پیغمبران، اولیا، حکما او سوله پال عادي کسان دې ته اړ ایستلي چې د یوې تل پاتې سولې د الرو چارو د 

شا  هڅې وکړي، خو دا هڅې لنډ مهالې او بې ثباته وې. کله چې موږ د حجر تر عصره پورې او موندلو لپاره لټون
ډک تأریخ دی. کله چې موږ په لوړ سر د خپل هـېـواد د  ته گورو نو وینو چې په وینو لړلی بشري تأریخ له شرمه

جگړو او سوبو په باب ویاړو نو باید په همدې اندازې د هغو ماشومانو، ښځو او نورو بې گناهانو په باب هم سوگ 
که بشریت د خپلو ویاړونو د لمانځنو په  او ویر وکړو چې ددغو ورانوونکو جگړو په لړ کې ټوټه ټوټه سوي دي.

له؛ هغه مهال به درلودکرکه  څخه زې په مساوي توگه ویر کوالی ډاډ لرم چې اوس به هر چا له جنگ جگړواندا
شتون په باب چورلټ/مطلقاً بل تصور درلود او موږ به د هغو فضایلو او مزایاو ۀ موږ د سولې او د تاوتریخوالي د نـ

ـې ئطرفي تر السه کړي او د سویټزرلند په شان  ـمي بېئـې یو ملت کوالی سوای دائمرغلرې ستایلې چې په لړ کې 
ي ـمي بې طرفئد پیړیو لپاره وساتي. خو د همداسې آرمانونو په ویلو سره سره باید ووایو چې سویټزرلند خپله دا

ـې د روحانیونو او سپیڅلو ئده تر السه کړې چې د جنگ جگړو مخالفان وو او یا ۀ دداسې کسانو په مټو او هڅو نـ
 – 1۸1۴په برکت تر السه کړي وي. د پردې تر شا داستان هماغه الس ته راوړنې دي چې د  گانودعاکسانو د 
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ز کلونو په اوږدو کې د ویانا د کنفرانس په لړ کې تر السه شوې او په راتلونکو پاڼو کې به ددې داستان له  1۸1۵
 مخې پرده لیرې کړو.

 

نجباوو له ډلې څخه وو، ډیریو تأریخ لیکونکو  دد آستریا  Von Metternich Klemensکلمنز فون میترنیخ 
په خپلو ورانکارو پراختیا  میترنیخ د خپل مهال خورا زیات مهم ډیپلومات گڼلی دی. وروسته له دې چې ناپیلیون

 ،غوښتونکو جگړو اروپا له خارو سره برابره کړه، میترنیخ دا مهال د آستریا د سترواکۍ د باندنیو چارو وزیر وو
کلونو په ترڅ کې د اروپا د ټولو هـېـوادونو امپراتوران، پادشاهان او د باندنیو چارو  ز1۸1۵او  1۸1۴میترنیخ د 

انډول رامنځته او په اروپا کې د تلپاتې سولې د رامنځته کولو نوښت پیل  –وزیران راوبلل چې په اروپا کې ځواک 
 کړي. 

 

پټو پالنونو او نقشو جوړولو کې بې ساری مهارت درلود، د سولې لومړنی اروپایي ، میترنیخ چې په سولې، ډیپلوماسۍ
یکل د بریالیتوبونو په هکله کتابونه لۀ ـې په دې ډول مدیریت کړ چې ان د تیرو دوه وو پیړیو په لړ کې ددئکنفرانس 

په هکله لیکنې کړي  ۀهم دد Henry Kissengerکـېـږي، ان پیژندل سوي امریکایي ډیپلومات هینري کیسینجر 
دي. ډېریو څارونکو میترنیخ ستایلی دی خو یو شمیر نورو نوموړی سوړ مزاجه، آرام، حسابي دپیلومات بللی دی او 

 داغداره کړی دی. ـېئد ماکیاولي په شان 
 

د Emperor Francis      st1 ، لومړي فرانسیسکړوروسته له دې چې میترنیخ له فرانسې سره دیتانت مهندسي 
د شهزادگي لقب ورکړ او له دې لقب سره د لومړي فرانسیس د لور ماري لویس، ـې ئته  میترنیخآستریا سترواک، 

کړی ۀ ښـۀ ته زړۀ له نوي سترواک ناپیلیون سره ځکه واد ، ماري لویسلبدرگه و هم واده کول duchess دوشس
ډال وگرځي. سره له دې چې ناپیلیون د ماري لویس په  مخې ته اړاکونو د بالتوو چې د آستریا لپاره د ناپیلیون د 

خوښولو داستانونه  -خپلې څیرې ډېر غره وو او د فسق او د ښځو  ښکلې شان شهزادگۍ میرمن درلوده خو بیا هم په
 د ناپیلیون دا بد نوم کله چې د آستریا چانسلر هم سو ورسره بدرگه وو.ان ـې د هر چا په ژبه ول؛ ئ
 

« ـمي بې طرفۍئدا»ـې د نړۍ وال سیاست ډگر ته د ئټولو السته راوړنو په منځ کې مهمه السته راوړنه د میترنیخ د 
موضوع وه چې دا دی دوه پیرۍ کــېـږي چې په بریالیتوب د آزمایښت له بټۍ څخه پخه راوتلې ده. خو د حیرت خبره 

 دی سوی!ۀ و تر څنگ چندانې درنښت نـد نورو سیاسي نظریاتۀ دا ده چې د میترنیخ دغې ځالندې نظریې ته دد
 

کله چې میترنیخ خپله دا نظریه د آستریا د سترواک لومړي فرانسیس مخې ته کښـېـښودله، سترواک په قهر سو او په 
ـې؟ آیا غواړې چې زموږ سترواکي دړې وړې کړې؟ گوره میترنیخه! ته په ئلیونی ۀ آیا تـ»ـې وویل، ئقهرژلې ژبې 

که ستا دا نظریه پلې سي نو زموږ په سترواکۍ کې ټول رانغاړل سوي هـېـوادونه به یو په یو د خپله پوهـېـږې چې 
خپل استقالل بیرغونه پورته کړي. هو، په دې پوهـېـږم چې سویټزرلند یو غرنی هـېـواد دی او په خپل ستراتیژیک 

گاونډی ددغو الرو د کنترولو تږی دی، موقعیت ددې لویې وچې هر لور ته الرې او تلنځونه لري او ددې هـېـواد هر 
ـې هم غواړو. خو زموږ نیکمرغي په دې کې ده چې ددې هـېـواد د گاونډیانو سولند توب دومره ئڅرگنده ده چې موږ 
اد په ی به پرېـږدي چې بل څوک ورباندې واک ولري. ښایی ستاسوۀ ـې د یو بل مخالف دی او نـئډېر دی چې هر یو 

هر هغه څوک چې د آلپ د »یو وخت ویلي ویل ول،  «Prince de Talleyrandتلیراند شهزادگي دي »وي چې 
میترنیخ خپل سر د درناوي په پار ټیټ نیولی  «غرونو کنترول په الس کې ولري، د اروپا کنترول په الس کې لري!

ـې کرار کرار له سوږمو ایستله. له دې وروسته، سترواک خپل حواس په سړې سینې کرار کرار ئوو او خپله سا 
، ۀزه له تاسو سره موافق یم چې هغه مهال چې د فرانسې انقالبي ځواکونو سویټزرلند ونیو»ـې ویل، ئراټول کړ او و

ن له ماتې وروسته باید د عمل ډگر ته دانگلي وای ځکه چې تزار الکسندر پر سویټزرلند باندې د یرغل موږ د ناپیلیو
په درشل کې وو. له دې کبله د سویټزرلند بې طرفه کول یوه ښه نظریه ده او کوالی سي د اروپا ټول لوی ځواکونه 

ـمي بې طرفي د ئلرو. که داۀ ونـ اندیښنه همکو هاو ښایي موږ به نور لیرې وساتي دباندې او زموږ له ټاټوبي څخه
نورو استازو له پلوه ومنل سي دا به زموږ د ستونزو د هوارۍ لپاره تر ټولو ښه الر وي، خو په ټینگار وایم چې دا 

. له دې کبله، تاسو هږدې دـېـن کچې تهیو زښت ډېر خطرناک گام دی، ان تر دې چې د دړې وړې کـېـدلو د گواښ 
« تر ټولو ښه معامله تر السه کړئ او نور سیاالن وهڅوئ چې دا السلیک کړي.ته معامله کې موږ باید په دې 

ل، ـې وویئشهزادگی میترنیخ په موسکا او خوښۍ له ځایه پورته سو، خپل ستونی یې تازه کړ او په ډېر ډاډمن غږ 
کوالی سم جناب سترواک ته ډاډ جناب اعلیحضرت، ستاسو له حضوره ډېر منندوی یم چې پر ما مو ډاډ کړی دی، »

ورکړم چې موږ به د څو راتلونکو ورځو په ترڅ کې د سویس له ټولو استازو سره چې ما وروستۍ غونډې ته رابللي 
ـې له یوې مخې له موږ سره د بې طرفۍ السوند السلیک کړي. ښاغلی اعلیحضرت، ئدي په دې بریالي سو چې ټول 

خطرناکوالي ته نغوته وکړله، خو زه ستاسو حضور ته ډاډ درکوم چې موږ به په ډېر دقیق ډول ددې موضوع  تاسو
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 هد کانگرس له انگړ « ـمي بې طرفيئدا»وساتو چې ـې ئبه ورڅخه اعظمي گټه پورته کړو او داسې محرم او پټ 
  «گوري.ۀ دباندې د ورځې روښنایي ال ونــ

 

شهزادگانو او ټولو استازو د آجنډا ټول اقالم په داسې حال د کانگرس وروستۍ ورځ وه چې امپراتورانو، پادشاهانو، 
دباندې د ترومونو او شیپورونو د خوښیو غږونه په ټول چاپیلایر کې انگازې خپرولې؛  هکې منظور کړل چې له انگړ

د آجنډا ټول مندرجات او اقالم چې مخکې له مخکې د اړوندو هـېـوادونو د وزیرانو له پلوه د میاشتو میاشتو وراشو 
تې ترنیخ له پلوه د کانگرس وروساو مباحثو په لړ کې په دوستانه چاپیلایر کې جوړ او تثبیت شوي ول د شهزاده می

چې  ـمې بې طرفي وهئپورې خبره د آجنډا وروستی قلم یعنی د سویټزرلند داۀ غونډې ته وړاندې شول. تر ټولو په زړ
ـې د ذرې په اندازې کوم ۀ ئسو. د سویس د قومونو استازو هیڅ یوۀ په پیاوړي احتمال سره قصداً ورباندې بحث ونــ

ړه د بې طرفۍ السوند السلیک کړ او په ـیـکړ؛ د قومونو تولو استازو په بۀ ـې پورته نــئو غږ اۀ واهــۀ سونگ ونــ
ـې هڅه کوله چې د ویانا له کانگرسه دباندې ووځي. دلته ول چې شهزادگي میترنیخ په خپل نبوغ ئممکنه چټکتیا سره 

 [4]، [۳]، [۲]، [1]یو فوق العاده استثنایي عمل تر سره کړ.  سره
 

لري ۀ وروسته خپل ځایناستی نـۀ چې له دۀ پوهـېـد  stEmperor Francis 1فرانسیس ی دې چې سترواک لومړ له
ـې له مرگ وروسته ئاو غوښتل ۀ پالنې الندې ونیو ېتر خپل ـېئ  Franz Josephفرنز جوزف  ۀ نو خپل ورار

کالو په عمر د تبې له کبله یو ناڅاپه مړ سو، شهزادگي  ۶۷ز کال کې فرانسیس د 1۸۳۵ځایناستی سي. کله چې په ۀ دد
په توگه اعالن کړ،  د سترواک stFerdinand 1کې لومړی فردیناند ۀ میترنیخ د یوې دولتي جرگه گۍ په مشرتابـ

د ځایناستي توب  Habsburg Imperial Familyغوښتل په دې کار سره د هابسبرگ د سترواکې کورنۍ  میترنیخ
. دولتي جرگه گۍ په دې پوهـېـدله چې د لومړي فرانسیس زوی لومړی فردیناند له عقالني اړخه ژوندۍ وساتي ړۍل

سترواک دنده خپله په خپل الس کې ز کال پورې د 1۸۴۸لري، له دې کبله ول چې جرگه گۍ تر ۀ د واکمنۍ توان نـ
 .ۀواخیستله، او دې لړۍ تر هغه مهاله دوام وکړ چې د بوداپست پاڅون د هابسبرگ د سترواکۍ بنسټ په ټینگه ولړزاو

فرنز جوزف چې دغه مهال اتلس کلن وو د آستریا د سترواکۍ واگې هماغسې په الس کې ۀ د لومړي فرانسیس ورار
او په مطلق العنانۍ او ۀ ژمنه کړې وه؛ فرنز جوزف، چانسلر میترنیخ له کاره وشاړ ـې ورسرهۀ ئواخیستې چې تر

یخ خپلې واکمنۍ په پینځله څلویښتم کال کې میترن د ـې د واکمنۍ واگې په الس کې واخیستلې. فرنز جوزفئخپل سرۍ 
ال یو شمیر لیبر یرڅی وو، د ملتونو د بې طرفۍ په ړلیونی س»درناوي سره په غیاب کې سپک کړ،  - په سپک
ډېر لیرې دوبَني تفریحځای ۀ د فرنز جوزف له خولې روایت سوی چې یوه ورځ په خپل یو« ـې درلودل.ئنظریات 

 ـمي بې طرفۍ په باب خپله نظریه وړاندېئـې خپل صدراعظم ته وویل کله چې میترنیخ د سویټزرلند ددائکې وو، هلته 
ـې؟ غواړې ئلیونی سوی ۀ آیا تــ»ـې وویل، ئځایه پورته سو او میترنیخ ته کړه، سترواک فرانسیس په قهرژلي ډول له 

ـې ئبیرغونه پورته کړي او هر یو « ـمي بې طرفۍئدا»زموږ سترواکۍ ته متبوع هـېـوادونه ټول راپورته سي او د 
یرو و سرحداتو او ډاو په خپلو کم اهمیتو وړک غواړې ټوله اروپا ټوټه ټوټه سيۀ ځانته یو مستقل دولت سي؟ آیا تـ

 ه الس کېدلیل پ ۀـچې د سویټزرلند د بې طرفۍ د رامنځته کولو لپاره ښ کوچنیو ټاپوگانو پورې وتړل سي؟ پوهـېـږم
د ځواکونو تر برید الندې راغی ورپسې روسانو ونیو او بیا موږ ونیو. خو په یاد مو اوسه  ناپیلیوند ، لومړی لرو

غواړي دا ومني چې په داسې یو ستراتیژیک موقعیت کې داسې یو غرنی ۀ ـې نـئ چې زموږ په گاونډیانو کې هیڅ یو
شي ۀ هـېـواد دې چې د اروپا ټولې وچې ته الر لري د چا په الس کې وي، هیڅ گاونډی او هیڅ باندنی ځواک دا نــ

کال او مورچل  سي چې دا ټینگهۀ منالی چې دا ټوبی دې نیول سوی وویني! هیڅ اروپایي ځواک به په دې خوښ نـ
دې لنډ گنډ ونیسي! خو له دغو ټولو خبرو سره سره بیا هم له تاسو سره موافق یم چې سویټزرلند د تل لپاره بې طرفه 

سي او دوی ته داسې ۀ ددې خبرې په اهمیت خبر نــد بڅرې په اندازې کړو. خو پام مو اوسه چې راغلي استازي 
ډول سمبال کړئ چې دا ډېره ۀ ـې وساتئ! تاسو هغه په داسې یوئکې  انگیرنه ورکړئ چې ناډاډمن اوسي او په شک

 «ویني.ۀ دومره پټه وساتئ چې له کانگرسه دباندې د ورځې روښنایي ونــ« ـمي بې طرفيئدا»خطرناکه موضوع 

                                                           
1 - Nicholson, Harold. The Congress of Vienna/a study in Allied Unity 1812-1822;Viking Press Inc., New York,

   NY: 1st Pub. 1946, Thirteenth Printing, January 1969. 

2 - Zamoyski, Adam. Rites of Peace: The Fall of Napoleon and The Congress of Vienna; Harper Collins  

  Publishers; New York, NY, Great Britain: 2007 

3 - Metternich, Clemens.W.L. Memoirs of Prince Metternich, son Prince Metternich, Richard; 1878-80 original: 

Forgotten Books, 2012.    

4 - Auernheimer, Raoul. Prince Metternich; Statesman and Lover; Kessinger Legacy; Alliance Book 

Corporation: New York, NY, 1940 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ډېریو ز کال کې د بوداپست انقالب پیل او په 1۸۴۸د آستریا د واکمنې جرگه گۍ د واکمنۍ دیارلسم کال وو چې په 
اروپایې پالزمینو لکه ویانا، پاریس او پراگ کې د جگړې د اور لمبې په غرغړاندو سوې. میترنیخ د خپلو نورو 

و وروسته میترنیخ په دې وتوانید چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د برتانیې لهمکارانو په شان پټ سو. له ډېرو هلوځ
برایتن »واټ او بیا په  «Eaton Squareایتن »ندن په پالزمینې لندن ته ځان ورسوي، میترنیخ لومړی د ل

Brighton » وخت او ژوند په خوښۍ تیر ـې کوالی سول له اورپایي ناتار څخه لیرې خپل ئکې استوگن سو او و
پیرزوینې  هڅه وکړه چې میترنیخ خوښ وساتي او ناپایه« The Duke of Wellington »کړي. د ویلینگټن دوک 

نامتو فرانسوي ویاند او سیاستوال چې » Guizot ، گیزو« Palmerstoneپالمرستون »ـې په حق کې اداء کړې. ئ
ي وراشو سیاس له ۀـې ورسره وکړل او ددۀ ئکاتـۀ د میترنیخ استوگنځي ته ورغلل او لید« ۀـې ژوند کاوئپه تبعید کې 

    ـې گټه واخیسته.ئڅخه 
 

ـې کوله د ځواک ئصدراعظم الرد پالمرستون چې له محافظه کارۍ څخه و لیبرالیزم ته د اوښتون د سیاست څارنه 
مرسته کړې وه او همدا شان له گوښیتوب او اروپا څخه د سره ۀ د ـې اخیستې وه ئانډول نظریه چې له میترنیخ څخه 

رد استوگنځي ته ورغی. الۀ ن د میترنیخ د لیدلو لپاره ددورځ پالمرستو هوتلو د الرو چارو موندلو په لټه کې وو؛ یو
مو د بې طرفۍ نظریه څنگه او له  پالمرستون له میترنیخ څخه وپوښتل چې د سویټزرلند د ستونزې د هوارۍ لپاره

اغلی ښ»ي؟ میترنیخ په ځواب کې وویل، گرځوانډول بیرته راو –کوم ځایه وموندله چې وکوالی سي اروپا ته ځواک 
اعظم! سره له دې چې موږ او تاسو او زموږ اکثریت کسان ټول محافظه کاران یو خو موږ ته اړینه ده چې  صدر

ً فکر سوي نظریات دي. په اوسني بې ثباته، ئلیبرال نظریات هم ولرو، او ښایي و ـې لرو، ماته دا نظریات عمیقا
سویټزرلند لري. ۀ ر چارو لټون کوم تاوان نـڅپڅپانده او خطرناکه وخت کې د سولې او انډول د موندلو لپاره د ال

داسې یو ټاټوبی دی چې جنگیالیتوب ددوی په خټه او تومنه او دودونو کې نغښتی دی، همدا شان له منازعې او شخړو 
موندونکو شرایطو تر سیوري ۀ ډکې پولې لري او بل دا چې د آلپ غرونو په غیږ کې نیولی دی، دوی د بدلون نـ

کې دی په خپله په یوې معما اوښتی ۀ ـې چې د اروپا په زړئڅکلې او تجربه کړې ده، موقعیت « يبې طرف»الندې 
چې زما تصور ته راغله همدا د مطلقه بې طرفه کولو  دی. لنډه دا چې د حل یوازینۍ په منطقې پایلو والړه الره

دي الره همدا د بې طرفۍ نظریه وه! ما کړو چې موږ او تاسو ټولو ته تر ټولو خونۀ نظریه وه، خو دا باید هیره نــ
ته « ـمي بې طرفۍئڅخه دا« بې طرفۍ» د حل یوازینۍ تصور کوالی سوای دا الره وه چې له په ذهن کې چې 

وال له پوځي مالتړ سره مل گډې گټې او نړۍ پوهـېـږئ چې یوازې ۀ اوښتون وکړو. جناب صدر اعظم تاسو ښــ
په گډون زموږ ټولو ستونزو ته یوه ثابته حلالره رامنځته کړي، خو دا هغه « نړۍ والې سولې»د  يتړون کوالی س

 «افالطوني نظریې»ده چې د « نړۍ واله سوله هغه نښرغانده یا پدیده»الره ده چې السرسی ورته ناشونی ښکاري. 
ه، افالطون د کې تکذیب کړې د« جمهوریت»هم یاده سوې ده خو افالطون په خپله دا نظریه په خپل کتاب ۀ په نامـ

ی دیکتاتورۍ لور ته شاتگ کړ د استبداد او بیاجمهوریت په کتاب کې لیکي چې انسان له جمهوریته د ډیموکراسۍ 
د عملي کیدلو « ـمي بې طرفۍئدا»ز کاله وروسته د 1۸1۵سویټزرلند له موږ ته سته چې ۀ دی. په دې کې شک نــ

 ـمي بېئدا»زه به دا پوښتنه ستاسو مخ ته کښـېـږدم چې که د  دې ته په کتلو که جسارت وکړم  الره راښودلې ده؛
ه دلري؟" الرډ پالمرستون اوږۀ دې د عملي کیدلو الر ونـ« نړۍ واله سوله»الره عملي کیدای سي نو ولې « طرفۍ

سئ ونیعملي کوئ؟ ۀ ـې ولې نـئتاسو چې ـې وویل،" شهزاده میترنیخ! اوس نو زه حق لرم ووایم ئساه وایستله او بیا 
تونزه س ستاسو "آرمان پالو محافظه کارانو"»ـې پلې کړئ!" پالمرستون د خپلې لوړې خندا په کړس کې وویل، ئتاسو 

صدراعظم چې په ژور کوچ  !"ئسهم ـې خوړالی ئشئ لرالی خو په عین وخت کې ۀ دلته ده چې تاسو خپل کیک نـ
یل،" ـې لرله ووئغږ چې آکسفورډي لهجه ۀ او په خپل دراند کې ناست وو، خپله نیکټایي نیغه کړه او له ځایه پاڅـېـد

 جنگ»ـې د خپلې شکمنې موسکا په بریښ کې وویل، ئبیا « ده!ۀ ـله چنداني ساده هم نــئزما گرانه دوسته! دا مسـ
جگړې، شخړې او الس او گریوان کیدنې، سیاسي او غیر سیاسي ټکرونه ټول له یوې مخې د انسان د طبیعت یو اړخ 

سي. د لومړي ځل لپاره د انسان په الس د انسان وینه هغه مهال ۀ ساتالی نــ  ځان لیرېورڅخه  څوک ی چېد
زموږ بدمرغي په دې ۀ. ـې د حسادت په کړس کې وواژئوبهیدله چې مشر ورور هابیل راپاڅـېـد او خپل کشر ورور 

ۀ وودی؛ اۀ ـې نــئدی، په بله وینا یوازینی صفت ۀ کې ده چې یوازې او یوازې حسادت د انسان د احساس یو بنسټ نـ
ر کله زما په باور ه ـې انسان بل انسان یا یو ورور بل ورور وژني.ئنورې بنسټیزي گناه گانې هم سته چې پر بنسټ 

 په باب« نړۍ والې سولې»په هماغه ورځ د به نو زه  ئمو چې وکوالی سول " د انسان طبیعت" ته بدلون ورکړ
ـې انرژې ئرې په اوریدلو د میترنیخ سترگې په حیرانۍ پراخې سوې، بیا د دې خب د عملي کیدلو نظریه ومنم. ستاسو

ۀ ـکوم بدلون نۀ زما مشره!، چا ویلي دي چې د "انساني طبیعت" په نامـ»ـې وویل، ئواخیستله او په هنرسنجانه نرمۍ 
ی دی او له ـې کړئ چې دا په اصطالح انساني طبیعت څه شئمنونکی څیز دې موجود وي؟ کوالی سئ راته تعریف 

په « د انسان د اخالقي اصولو د بنسټ»کومه ځایه راغلی دی؟ کله چې موږ ټول زموږ د آزاده تکل او ارادې یعنی 
کي بدلیدونۀ د انسان د نـ»په اصطالح ۀ باب له یو بل سره موافق یو نو ولې دې په خپلې آزاده او ثابتې ارادې ددغـ

ه اصطالح پۀ کوئ چې دغـۀ ږ بنسټیز احساسات دي. تاسو جاللتمآب فکر نـلرو چې زموۀ د بدلولو وړتیا ونــ« طبیعت
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بشري خام طبیعت دې د حجر له عصره نیولې تر دغه ځایه چې د متمدن بشریت طبیعت پورې رسیدلی وي او ان د 
ه لوړ الرډ او جرمن شهزادگی دواړه په پښو ودرېـدل، پ یبرتانو« ویانا د کانگرس او یا د سنا غړی دې سوی وي!

ۀ ـپه چوپه خولـې ئـې خپل سرونه د درناوي په پار ټیټ کړل او په چوپه چوپتیا ئـې وخندل، یو بل ته ئغږ او کړس 
 وکړه.« خدای په اماني»له یو بل سره 

 

 ضمایم
توکو په راټولولو کوالی ده وړاندې کړې، خو ددغې آجنډا د احتمالي ۀ میترنیخ هیڅکله رسمي آجنډا کانگرس ته نــ

 سو دغه ټوټې په الندې ډول د یو بل تر څنگ کښـېـږدو :
 

 سر ته رسیدلي کانگرس ته د میترنیخ د آجنډا احتمالي ټوتې
 

وي ول د هغوی سټولې هغه سیمې او ټول هغه ټاټوبي چې د ناپیلیون له پلوه نیول  1
 پخوانیو څښتنانو ته دې وگرځول شي

 هو

 هو د فرانسې پولې دې د ناپیلون له عصره مخکې عصر پورې رالنډې سي  ۲
 هو د جرمني د فدراسیون رامنتځه کول اڼدول د رامنځته کولو په پار  –د نوي ځواک  ۳
رکول وۀ برتانیې، روسیې، پروس او نورو ته یو شمیر ځانگړې سیمې د تاوان په نامـ ۴

 کــېـږي 
 هو

 نه د مرییتوب د سوداگرۍ غندنه ځکه چې له تمدن او بشري حقونو سره په ټکر کې ده  ۵
 نه په اروپا کې د یهودانو د حق په رسمیت پیژندل  ۶
 /+- توافق پر وړاندې تل یو متبادل وي ۀ د نــ: ـیدئد پریکړه لیک تا ۷
 هو هغه السلیک کوونکي چې د سویټزرلند د بې طرفۍ ضمانت کوي  ۸

 

میترنیخ باندې خپل بچیان زښت ډېر گران ول او بچیانو هم په خپل وار له خپل پالر سره ورته مینه لرله. میترنیخ له 
ز کال کې یوازې د دریو میاشتو په اوږدو کې خپلې دوې لوڼې د توبرکلوز 1۸۲۰وو، هغه په ۀ تراژیدۍ سره نا آشنا نــ

 ـې هم د توبرکلوز له کبله مړه سول.ئله کبله له السه ورکړې. میرمن او مشر زوی 
 

کلمنز فون میترنیخ د نړۍ وال نظم په باب یو اریستوکراتیک لید لوری درلود. نوموړي له انقالب او لیبرالیزم څخه 
 ۀانډول په لیدلوري باوري وو. هغـ –ویره درلوده او د ټولنې د پاړکو یا طبقاتو تر منځ او د دولتونو تر منځ د ځواک 

 ۀد هپسبرگ شهنشاهي کورنۍ ته پالیالي یا وفاداري درلوده؛ میترنیخ له جرمن نژاد پرته د بل هیڅ چا په فکر کې نــ
 وو.

 

ت پامپوس پدان»ـې یو )ئد ژوند په باب ډېر وصفي نومونه  یاد کړي دي په منځ کې ۀ د میترنیخ همعصرو کسانو د
pompous pedant»  چلمار زرنگ او په برجسته وو دیپلوماتیکو »ـې : ئ)په خپلو وړتیاوو مین( وو، نور اوصاف

 [5]«مینې، ویاړ او ځانغوښتنې باندې مین»او « نیرنگونو سمبال
 

ز کال کې بې طرفي 1۸1۵میترنیخ په خپلې ځانگړې سیاسي وړتیا د سویس د قومي ټبرونو قوم پالنه وهڅوله چې په 
 –ومني. خو له همدې مودې وروسته بیا هم سویسیان د دیرشو کالو لپار په خپلو منځو کې )کاتولیکان د پروتستانانو 

او لرغوني سویس کې د سولې ۀ ه سول نور نو په هماغه زاړکالوینیتیانو( پر وړاندې تر هغه مهال وجنگـېـدل چې پو
په چاپیلایر کې ژوند ورته هم له اقتصادي اړخه او هم له ټولنیز اړخه چې هره کورنۍ ځانته تضمین سوې سوله او 

فکري لیدلوري نور فراکسیونونه مجبوره کړل چې په خپلو منځو ۀ قومي مذهبي آزادي ولري ډېره گټوره ده، همدغـ
کلن جنگونه تر نن پورې پای ته ورسوي. اوسمهال ټول تأریخ لیکونکي د هینیري کیسنجر په گډون د  1۷۳ کې

د »له یوازینۍ تلپاتې بریا ۀ ـې ددئمیترنیخ د ځالندو بریاوو په هکله لیکنې کوي خو ددوی په منځ کې هیڅ یو 
 [6] کوي.ۀ څخه یادونه نــ« ـمي بې طرفۍئسویټزرلند دا

 

                                                           
5 - Metternich, von Clemens. The Autobiography, 1773-1835: Wewyn Garden City, 2004.     

 
6 - Kissenger, Henry. A world Restored: Metternich, Castlereagh and the Problem of Peace, 1812-1822; 

Weidenfeld & Nicholson 50 years; ISBN 13: 9780297643951.1999.  (His former Doctorate Thesis).   
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زغم، کیاست، موقع پیژندنه، حیله، غافلگیري، او مقابل لوری ۀ کې د میترنیخ مهارتونه، دد ۍپه دیپلوماس باورزما په 
توب پرتله کیدونکو او غیرفعالو پټ پټانو وړاندیۀ په سیاسي گنگسوالي اخته کول هغه اوصاف دي چې د میترنیخ پر نـ

ار وگڼو؟ ددې تر څنگ د میترنیخ کورنی آرشیف ښایي په مومي، آیا کوالی سو دا په تأریخ کې د تأریخ ستر پټ ک
نه د ملتو کوچنيد پیاوړې هیلې پر لور ځیني شیان ولري او وواییي چې ښایي « نړۍ والې سولې»اوږد مهال کې د 

غوښتونکي سي. په اوسمهال کې نړۍ واله سوله چې له ناممکناتو « ـمي بې طرفۍئدا»سلب کیدونکي حق ۀ خپل نـ
 ي د جدي پاملرنې او بیا ځلی فکر غوښتونکي ده!شمیرل کیږ
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 ملحقات
 

 ـیوي تجزیه او شننهئـمي بې طرفۍ احصائد افغانستان د دا
 د الندنیو معایرو پر بنسټ په پام کې نیول سوې ده:( محاسبه rـمي بې طرفۍ د تناظر د ضریب )ئافغانستان د داد 
 

 ـمي بې طرفۍ ته د سویټزرلند د بریالیتوب معیارئدا -1
 د همدا ډول بې طرفي منل د افغانستان د گاونډیانو او د لویو ځواکونو له پلوه  -۲
 ل د افغانستان د خلکو له پلوه د همداسې بې طرفۍ من -۳
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 Pearson Correlationښودل سوي دي. د پیرسن د تناظر ضریب  Yو سویتزرلند = ا Xافغانستان =  پورته
Coefficient  پیوستون د سي د تناظر یا  (0= صفر )که  تر منځ هر قیمت واخلي. 1.00-و ا 1.00+کوالی سي د

ـې داللت کوي. ئهغه عدد دی چې د تناظر او پیوستون پر منفي والي او یا برعکس  (n-) شتون په معنی ده؛ ۀ د نـ
 [۷] دی.  r = + 0.98پورتنی تناظر :

زښت لوړ  پرتوری د افغانستان  (r)د پیرسن د تناظر یا پیوستون د ضریب په محاسباتو کې چې پورته ښودل سوي د 
رو ـمي بې طرفه کیدلو د سئد سویټزرلند د بریالي دا او بل دا چې داداللت کوي چې د آسیا سویټزرلند سي  یتامکان

زرو د معیار پر بنسټ جوړ سوی دی، هغه هـېـواد چې د تیرو دوه وو سوو کالو په اوږدو کې د آزمایښت له بټۍ 
 بریالی راوتلی دی! د الندنیو دریو اصلو پر بنسټ :

 ـمي بې طرفۍ ته رسیدلی دیئـې سویس دائچې له مخې  ونهمعیارۀ هغه او( 1
ملي تدریجي پرمختگ په پام کې نیول او دا چې د او  ه کولوله سویټزرلند سره د افغانستان د بې طرفۍ په پرتل  (۲ 

لویښت اوسمهال د نړۍ ستر ځواکونه د امریکا د متحده ایاالتو، اروپایي اتحادیې او ناتو په گډون څه دباندې څ
هـېـوادونه په هـېـواد کې د اورپکو اسالمپالو او نړۍ والو ترهگرو پر وړاندې شتون لري ددوی له لوري د افغانستان 

  دداسې بې طرفۍ منل
 په پای کې دداسې بې طرفۍ منل د افغانستان د خلکو له پلوه  (۳
 

د حل د الرې د موندلو الرې چارې دي دا باید په « افغانستان د معمی لپاره»سره سره چې د  وخبر له ټولو پورتنیو
پام کې ونیسو چې د انسانانو، ملتونو او دولتونو د پـېـژندلو لپاره بې شمیره متغییرونه شتون لري. خو دا باید ووایم 

لنې او د یوې سمې اټکړنو د عملي توب لپاره چې د ټولنیزو علومو اکثریت پوهان د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو څی
 [۸]ـیوي محاسباتو څخه کار اخلي. ئتخمیناتو په موخې له ریاضاتي او احصا

 
 یپا

 
 ـمي بې طرفي, دیارلسمه برخهئد افغانستان دا رحمت آریا

                                                           
7 - White, Robert S. Statistics. Harcourt Brace Jovanovitch College Publishers; Fourth Edtition: Philadelphia, 

New York, Toronto, Montreal, London, Sydney, Yokyo, Holt Rinehart & Winston,Inc. pp.551, 1980. 

8 - Spiegel, Murray R., Schiller, John, Srinivasan, R Alu; Probability and Statistics. Schaum’s Outline Series, 

McGraw Hill Companies. Inc. Printed in USA: bulksales@mcgraw-hill.com: 2013. 
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