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 06/08/2019                      ننگیالی طرزی

 یکصدمین سال استقالل افغانستان
 و تأسیس مناسبات سیاسی با کشور سویس

اقتصادی و فرهنگی افغانستان را  ،مناسبات سیاسی رزومند بودآشاه ترقی خواه غازی امان هللا خان 

نها در ساحات مختلف استفاده و کمک های شان را جلب آهای جهان توسعه و از تجارب ربا کشو

 .نماید

 .نمود کشور سویس بود ن دیدارآکه در سفر اروپایی از  یکشورهای یکی از

مختصری از  باشد معلومات نجایی که امروز اول اگست مصادف به روز ملی کشور سویس میآاز 

سیا و آغانستان و سویس یکی در قلب قاره سیس مناسبات این دو کشور محاط به خشکه افأت ۀپیشین

 ه گردد.ئدیگری در اروپا ارا

دین . بات سیاسی بین دو کشور را می نمودسیس مناسأت ۀمی شاه امان هللا ایجاب توافقنامرس دیدار  

یس سأدوستی و ت ۀظف گردید تا معاهدؤر پاریس مسفیر افغانستان د (ظور غالم نبی خان )چرخیمن

 . نماید ءمناسبات دیپلوماتیک را با کشور سویس به نمایندگی از دولت افغانستان امضا

قای موتا آایتخت کشور سویس توسط پرن در شهر ب  میالدی 1۹2۸فروری  1۷ریخ أاین سند به ت

 سفیر افغانستان در پاریسچرخی ان یس دیپارتمان سیاسی ) وزیر خارجه ( سویس و غالم نبی خئر

 رسید. ءبه امضا

غیر رسمی وارد سویس )شهر  طوره فروری ب 12ریخ أاه امان هللا و همراهان شان به تغازی ش

. در گردید غازآفروری  1۸سفر رسمی شان از  ،دوستی ۀمعاهد یبعد از امضا . مانترو( گردیدند

 و بازل دیدار نمود.  ژنیو ، لوزان، هللا از شهرهای برناین مدت شاه امان 
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کاری عالقمندی خاصی به پوهنتون ها مراکز فرهنگی و دامداری سویس داشت و در این راستا هم

 . مرکز تهیه لبنیات جهت احتیاج شهرکابل جلب نمودیس سأمقامات کشور میزبان را در ت

 نستان در پاریس (امناسبات دو کشور از طریق سفرای غیر مقیم ) سفارت افغ 2۰۰۶الی  1۹2۸از 

 .نفدراسیون سویس غالم نبی خان بوداولین سفیر غیر مقیم افغانستان در کا .پیش برده می شد

ه نموده اسیون سویس ایفای وظیفاین جانب افتخار دارم به حیث اولین سفیر مقیم افغانستان در کانفدر

 . ام

افغانستان در مقر اروپایی سازمان  گی دایمیشور از طریق نمایندجانبه بین دو ک مناسبات دو فعالا 

 .ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در ژنیو صورت می گیرد

 قای شولتز.آسیون سویس یس فدرائتصویر اول )سیا و سفید( شاه امان هللا خان با ر

 سفید( غازی شاه امان هللا خان موقع خروج ار تاالر پارلمان فدرال سویس و )سیا تصویر بعدی
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