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 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 پو ادونهی
 ده. مننه گوگل. ېشو

 لومړی څپرکی
 

 :لومړني اټکلونه
 

وپا کې دی دایماً آیا افغانستان دا شانس لري چې په راتلونکي کې په آسیا کې کټ مټ لکه سویټزرلند چې په ار»
څه چې سویټزرلند د نورو ټولو وړوکو ملتونو استازی جوړ کړ همدا ۀ باید په یاد ولرو هغــ« ؟بې طرفه ملت سي

ً بې طرف هـېـواد سو ز کال کې هغه مهال د ویانا ۱۸۱۵وه چې په « ـمي بې طرفيئدا» په کانگرس کې یو دایما
ً هماغه  چې د اله گولې په غوبل کې ډوبې اروپا راچاپیره کړی وو او د جگړو تر گواښونو الندې وو، دا تقریبا

 حالت دی چې نن آسیا ورسره مخامخ ده.
 

 :د مصطلحاتو تعریف
 

چې په آسیا کې د سویټزرلند د هـېـواد په وراشې یا بحث ته « دایمي بې طرفې»مخکې له دې چې د افغانستان د 
 شان سي، لومړی باید هغه اصطالحات دلته تعریف کړو چې په دې وراشې کې کارول کـېـږي.

 

ً بې طرفه هـېـواد نړۍ وال تړون له مخې چې د نړۍ لویو ځواکونو په ۀ هغه خپلواک هـېـواد دی چې د یو :دایما
بې پرې یا بې طرفه هـېـواد ۀ ضمانت السلیک کړی وی، ژمنه کوي چې د ټولو متحاربو هـېـوادونو پر وړاندې د یو

یا د خپلو پوځي ملیشو په مټ ماً بې طرفه هـېـواد د خپل ملي پوځي ځواک په مټ او ئپه توگه پاتې کـېـږي؛ داسې دا
دې هـېـواد پر سرحدي حریم باندې برید د هـېـواد له سرحدي کرښو  د ځان د دفاع حق لري، خو په دې شرط چې د

 باندې پیل سي. د
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ً بې طرفه هـېـواد دی چې د دوه وو سوو کالو په اوږدو کې د وخت د بټۍ له بـېـلگه : سویټزرلند یوازینی دایما
 ی راوتلی دی. آزموینې بریال

 

خپلواک هــېـواد ته ویل کـېـږي چې د بل متحارب دولت یا دولتونو پر وړاندې او یا ددوه ۀ هغـ د:بې طرفه هـېـوا 
« دویمه نړۍ واله جگړه»بـېـلگه  –روانې جگړې پر وړاندې  ـېـوادونو په منځ کې د راپیښ سوېوو او یا د څوو ه

طرفي او د افغانستان  ز کال پورې د افغانستان بې۱۹۷۸تر  ۱۹۱۹ځان بې طرفه اعالن کړي. بـېـلگه :له 
افغانستان د هند او پاکستان تر منځ په دریو جگړو او هم په لومړۍ او دویمې نړۍ والې جگړې کې بې  ناپییلتوب؛
موادو کې د بې طرفو ځواکونو حقوق او  [2]۱۳او   [1]۵ز کال د هاگ د کنوانسیون په ۱۹۰۷ې سو. د طرف پات

 وجایب تعریف سوي دي. 
 

دا هغه مهال دی چې یو هـېـواد اعالنوي چې غواړي بې پرې  :کـېـدل او بې طرفه باندنی سیاست بې طرف پاتې 
پاتې سي او په راتلونکي کې په محتمل الوقوعو جگړو کې بې طرفه پاتې کـېـږي. دا ډول هـېـواد هغه مهال په 
جگړې کې د ښکـېـلـېـدلو حق لري که کوم په جگړې کې راگیر هـېـواد ورباندې تیری وکړي. سویډن د دویمې نړۍ 

سیاست ته دوام ۀ مهاله تر اوسه همدغـۀ جگړې په ترڅ کې د بې طرفۍ سیاست غوره کړی وو او له هغـ والې
 ورکوي.

 

دي چې بې پرې پاتې سي، خو تکل لري چې  ۀدا ډول دولت یا دولتونه دې ته اړ نـ :غیر متحارب یا ناپییلی سیاست
له دویمې نړۍ  سي. بـېـلگه: افغانستانۀ ځای نـ تالف سره یوـئغیر مداخلت گر پاتې سي او هم به له کوم پوځي ا

 والې جگړې وروسته د ناپییلتوب د غورځنگ غړی وو.
 

اصطالح اوري یوازې د سویټزرلند په هکله فکر کوي. خو له تأریخي « ـمي بې طرفۍئدا»ډیري کسان کله چې د  
ـې اعالن کړې مگر بیا ئبې طرفي ز کلونو وروسته په نړۍ کې داسې هـېـوادونه هم ول چې خپله ۱۵۰۰اړخه له 
 متحارب ځواک تر تاړاک او برید الندې راغلي دي. ۀ هم د یو

 

ـې ئز کال کې ۱۸۳۱د خپلو پرگنو او د خپل نیـږدې گاونډي هالند له نالیوالتیا سره سره په  بلجیم،د بـېـلگې په توگه 
انډول  –ز کال ډېرېو اروپایي ځواکونو په سیمه کې د ځواک ۱۸۳۹یو شمیر خبرې اترې پیل کړې؛ په پای کې په 

ز کلونو کې ۱۸۷۱ – ۱۸۷۰په په موخه چې تر ډېره د همدغو ځواکونو په گټه وه، د بلجیم بې طرفي ضمانت کړه. 
ز کال کې د لندن کنفرانس د بیسمارک ۱۸۳۹د جگړو په لړ کې او په   Franco-Prussianپروس  –د فرانکو 

ـې وکوالی سول د ئد ځان غوښتنو او سراښتوب مخه ونیوله، ځکه لندن یوازینی ځواک وو چې په خپل ځواک 
ز کال کې د دویمې نړۍ والې جگړې په لړ کې ۱۹۴۰ۍ چې په . په خواشین[3]بلجیم له بې طرفۍ څخه دفاع وکړي 

، که څه هم د ټلوالې ځواکونه ۀشوبلو بلجیم د اتلسو ورځو په ترڅ کې ونیو« Panzer tanks  Naziنازي پنزر»
د بلجیم دفاع ته راودانگل خو بیا هم بلجیم ونیول سو. په دې کې د ناکامۍ بنسټیز علت باید د ټلوالې د ځواکونو 

ړې ته ولوېږي ځکه چې د ټلوالې ځواکونو د هیتلر د پیاوړي او مجهز موتریزه ځواک پر وړاندې د مخنیونې غا
 درلوده. ۀ مدافعوي وړتیا نـ

 

: شوروي اتحاد، برتانیې، د امریکا وروستیو ورځو کې د متحده ځواکونودویمې نړۍ والې جگړې په  د آستریا :
وروسته احساس  نو له سر خوږي ډکو خبروونیول سوه. متحده ځواکونو د څو کلومتحده ایاالتو او فرانسې له پلوه 

دې پر ځای چې د آستریا شمال د شوروي اتحاد تر ولکې او سویل د درو گونو متحده ځواکونو تر ولکې  کړه چې د
گټوره ده.  له هـېـواده وتل چې خپل ټاکل سوی حکومت ولري ورته ډېره« آستریا د متحدو خلکو»الندې راسي، د 

ـمي بې طرفي السلیک کړه. ئز کال کې د آستریا دا۱۹۵۵الندې په ۀ څلورو واړو ځواکونو د آستریا د تړون تر نامـ
له هغه مهاله نیولې تر نن پورې آستریا خپل استقالل لري او په سوله او امن کې ژوند کوي او د همدې سولې پر 

 ي فرهنگ او پیاوړی اقتصاد تر السه کړی دی.بنسټ ده چې آستریا یو ځل بیا خپل بډای تأریخ
 

                                                           
1
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دې هـېـواد د بې طرفۍ په باب  د پیاوړو او متجربو ډیپلوماتانو له خبرو اترو سره سره مخکې له دې چې د :الوس
دولتي بې طرفۍ په چارو کې د نړۍ  جدي خبرې پیل سي بیا هم بریالی نه سو چې خپله بې طرفي ترالسه کړي. د

په دې باب یو ډېر مهم ټکی ویلی دی  Professor A. K. Croninاند الف. ک. کورنین  نامتو متخصص پوه
الوس د بې طرفه کولو د لومې هغه له پند او عبرته ډک داستان دی چې غوښتل کـېـدل داسې ټاپو وزمه د بې »

سره په جگړو کې  طرفۍ په تله کې راگیر سي چې له جغرافیوي اړخه نامناسب وو او هم په کورنۍ او له گاونډیو
ۀ ـمي بې طرفۍ د تیورۍ اووئدا»د  [4]موږ به په راتلونکي څپرکي کې د پوهاند الف کورنین « ـې راښکیل کړي.ئ

 .[5]وړاندې کړو«  Seven Conditions of the Theory of Permanent Neutralityشرطونه 
 

د پخواني شوروي اتحاد له پاتې شونو توتالیتر یا استبدادي جمهوریت د استقالل له اعالنولو وروسته  :تورکمنستان
ـمي ئدا ز کال د ملگرو ملتونو د سازمان عمومي مجمعې ته خپله غوښتنه وړاندې کړه چې د تورکمنستان د۱۹۹۱په 

پورې دا ده چې د تورکمنستان د ۀ زړبې طرفۍ د په رسمیت پـېـژندلو لپاره یو پرېکړه لیک تصویب کړي. په 
غوښتـنې په هکله پرېکړه لیک د روسیې د فدراسیون، د امریکا د متحده ایاالتو، ایران، پاکستان او تورکیې په 

ک د ملگرو ملتونو د امنیت د پرېکړه لیۀ ـیوي ضمانت پرته تصویب سو. دغـئمالتړ او ژمنې خو له کوم اجرا
وسیې د فدراسیون، چین، انگلستان، د امریکا د متحده ایاالتو او فرانسې له مالتړ ـمي غړو یعنی د رئدا د شوری

نیټې وروسته یعنی له هغه  ۲۴ز د اکتوبر د میاشتې له ۱۹۴۵درلود. د ۀ ـیوي ضمانت نــئپرته کوم عملي یا اجرا
مجمعې په زر هاوو مهاله چې د ملگرو ملتونو د جوړیدلو طرحه جوړه سوي، د ملگرو ملتونو د سازمان عمومي 

مصوبې تصویب کړي دي چې د ملگرو ملتونو د سازمان په سترو آرشیفونو کې د کومې عملي وړتیا له لرلو پرته 
 په بې ځانه ډول د زمان وهلو دوړو او خاورو تر کواړیو الندې پرتې دي. 

 
 یپا ېبرخ ېمید دو

 
 برخه دلته ولولۍۍ لمړ
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