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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

بی طرفی داﺌـمی افغانستان
رسالـﮥ تحقیقی
قسمت سیزدهم

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

نقشـﮥ سویتزرلند

Note: The cover page image and the map of Afghanistan and ethnical map of
Switzerland are borrowed from Google.com. Thanks Google.
یادداشت  :تصویر جلد کتاب ،نقشـﮥ افغانستان و نقشـﮥ اتنیکی کشور سویتزرلند از گوگل دات کام عاریه شده اند.
تشکر گوگل.

فصل ششم
نتایج
 )1بلی افغانستان می تواند سویتزرلند آسیا گردد اگر «تحت سایـﮥ تحفظ خداوند (ج) یک ملت واحد و غیر قابل انقسام
گردد».
 )۲ایاالت متحدۀ امریکا باید پـیشنهاداتی را درک کند که در کتاب سال « ۲۰1۶امنیت ،تجدید نظر بر ستراتیژی
امنیت ملی امریکا در قرن بیست ویکم.
»”Security, Rethinking American National Security Strategy in the 21st Century
ذکر شده اند ،دال بر اینکه بی طرفی افغانستان بهترین راه حل برای امینت ملی پایدار امریکا بدون خونریزی و
ضایع ساختن سرمایه ،صلح و امنیت در آسیا است .بهترین راه ،متوقف ساختن تسلیحات مجدد و به شدت فزاینده
است که احتمال بازگشت جنگ سرد با شدت زاید الوصف آن متصور است ،و قبل از اینکه گرمای آن بیش از این
شدت گیرد و مردم امریکا بگویند «دیگر بس است» و تقاضای خروج از افغانستان را کنند .معهذا بین یک تا سه
دهه در کار است تا در راستای گذار یا تغییر تدریجی به استقالل کامل با داشتن مؤسسات دیموکراتیک شان نایل
شوند و به پای خود بیاستند .کسب سطح بلند سواد ،داشتن مهارت و دانش الزم بخاطر رسیدن به حداقل قریب به خود
کفایی اقتصادی بالذات این توانمندی را بوجود می آورد که کشور صاحب یک دولت پایدار ،داﺌـما ً بیطرف گردد و
چنان خود کفا گردد که در آینده سویتزرلند آسیا گردد.

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

 )3جهان با آواز رسا فریاد میزند که ملت سازی ها کار قدرتهای خارجی و یا هستی های سیاسی خارجی نیست ،این
وظیفـﮥ متفکرین و یا دانشمندان و قشر منور یک ملت است .پروفیسر پوهنتون هارورد « Harvardفوکویاما
 »Fukuyamaدر سال 1۹۹۲م .گفته بود « ،هر آﺌـینه ملت سازی فراتر میرود و در برگیرندۀ یک حس مشترک
هویت ملی است و بر شالودۀ چنان عناصری استوار است که مردم را با هم پیوند می دهند – مانند فرهنگ ،زبان و
تأریخ مشترک – که بوسیلـﮥ عنصر خارجی تحمیل شده نمی تواند ]۲[،]1[ ».ملت سازی تـنها و تـنها بوسیلـﮥ مردم
افغانستان عملی شده می تواند« ،ملت انقسام ناپذیر در تحت سایـﮥ تحفظ خدواند (ج) ».در عین زمان ،جنبش بی
طرفی داﺌـمی می تواند منحیث یک کتلیست عمل نماید تا مردم افغانستان را بمثابـﮥ یک ملت متحد با هم یکجا سازد.
 )۴در خالل مدتیکه مردم افغانستان با هم یک ملت واحد و متفق میشود ،رقابت "قدرت های اتومی" ،درست همانند
ابتکار تدویر کانگرس ویانا در سال 1۸1۵م  ،ضرورت تدویر کنفرانس صلح جهانی را رویدست خواهد گرفت .سر
انجام آنها "بی طرفی داﺌـمی افغانستان" را قبول خواهد نمود و یا مانند مسیر جاری فعلی گلوله ،قمار خطر "هلوکاست
اتومی" را در بین چین ،کوریای شمالی ،فدراسیون روسیه ،هندوستان ،پاکستان ،برتانیـﮥ کبیر ،فرانسه و ایاالت
متحدۀ امریکا به گردن گیرند .در بین  ۹کشور اتومی جهان ،فقط چهار کشور از مجموع آنها ،افغانستان را احاطه
نموده است و ایران در آستانـﮥ پنجمین آن قدرت های اتومی خواهد بود که در اطراف افغانستان در حال بال گشودن
است.
پایان قسمت سیزدهم
(بشیر احمد زکریا بی طرفی داﺌـمی افغانستان ,قسمت دوازدهم)
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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

