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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 پوادونهی
 ده. مننه گوگل. ېشو

 

 څلورم څپرکی
 

 ،کې څـېـړنه ده« په ټوله کې د افغانستان په موضوع»دې رسالې موخه  اجازه راکړئ یو ځل بیا یادونه وکړم چې د
 ـې افغانستان په آسیا کې یوئـیـوي احتماالت ومومو چې پر بنسټ ئیوازې هغه احصاۀ نـ په اوسني څپرکي کې غواړو

هـېـواد اوسي بلکه هماغسې چې اروپا کې په تیرو دوه وو سوو کلونو کې  هبشپړ خپلواکه، مستقل او دایماً بې طرف
ز کال افغانستان ۲۰۲۰له سولې برخمن یو هـېـواد واوسي. موږ په دویم څپرکي کې د  په شانۀ د هغـ سویټزرلند دی

ره معیاۀ هماغه اوو« ـمي بې طرفۍئدا»ز کال له سویټزرلند سره پرتله کړ او ومو ویل چې آیا افغانستان د 1۸1۵د 
دونه په وچه کې راگیر هـېـواپورکولی سي که نه. په درییم څپرکي کې مو ولیدل چې افغانستان او سویټزرلند دواړه 

دوی د بې طرفۍ د تأریخ په اړوند له  دی او دواړه مو دۀ کې او افغانستان د آسیا زړۀ دي، سویټزرلند د اروپا په زړ
ې کولو په وړاند« ـوريئتـ د د بې طرفۍ»د خپلې ډېرې معقولې نظریې  الف. کورنین هسره پرتله کړل. پوهاندیو بل 

دیارلسو  د تر اوسه د "نړۍ والو قضایاوو" په باب [1]له شپاړلسمې زېـږدیزې پـېـړۍچې وښیي  ېپه دې توانیدل
په پایله کې د  [۲]ممکنه بریښي.« ـمي بې طرفيئافغانستان دا»د هـېـوادونو د څـېـړنو د پایلو په پام کې نیولو سره 

  امکان موندلو محاسبه دا ډول کـېـږي
                                                           
1 - Cronin, AK. Cronin, A.K. A Sustainable Approach to Afghanistan: Neutralization. Neutralization in Practice: 

The Universe of Cases. P. 354.Sustainable Security: Rethinking American National Security Strategy; Oxford 

U.P   

2 - Spiegel, M.R., Schiller, J., Srinivasan, R. Probability and Statistics. 4th Edition; McGraw-Hill Companies.Inc.    
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 ـېئژ[ امکانات  -اوافغانستان ]یعنی له اوو معیارونو یو معیار کښتهپه لرلو  ۷/۷=  ٪1۰۰سویټزرلند د )
.85.8∑ P .کـېـږي 
 

 ټکي و مخالفاموافق په باب  افغانستان« بې طرف ا  ـمئدا» ۀد یو
 

 مخالف موافق

په کورنیو جگړو کې ښکیل گوندونه ښایي پټ او  – 1 ښایي څلویښت کلنه جگړه پای ته ورسـېـږي -1
 فعالیتونه غوره کړيتر ځمکې الندې 

په تدریجي خوځښت ځواکونه چې د گوندونو تر  – ۲
 ـتالف او ټلواله هڅوي، ښایي له قومي چوکاټه دئمنځ ا

 باندې راووځي او خپله لمنه پراخه کړي

ـمي ئښایي کورني اورپکي عناصر د افغانستان د دا -۲
 بې طرفۍ خنډ وگرځي

د سوله پالو بهیرونو ډېرېدل او پراخـېـدل او د  – 3
امن ټینگښت د خصوصي اقتصادي تشبثاتو د ال 

 گرځي المل هڅونې

اورپکي عناصر ښایي د مخدره موادو تولید زیات – 3
 کړي

مخ په ودې سوله او امن ښایي د کورني ژوند  – ۴
 لپاره نوې هیلې او شور او شوق رامنځته کړي

ي ښایي اورپک وتلد سوله ساتو ځواکونو تدریجي  – ۴
 عناصر اله گولې او گډوډۍ ته وهڅوي

د افغانستان د تأریخي قانون او حکومتولي،  – ۵
  شریعت پر بنسټ د بیا راستیندلو چانس لري

شریعت د روحانیت ټینگار ښایي له  پر افراطي – ۵ 
دې کبله ضعیف سي چې د خپلو شخصي او ملي گټو 

 دعاوې نورې پیکه کـېـږيپه باب ا

: امنیت، معارف او د حکومت مدني مسؤولیت - ۶
 روغتیا د چارو ال ښه سمبالتیا

 د سواد ال ډېره پراختیا د هغو جنگساالرانو او - ۶
روحانیونو اړیکي ضعیفوي اورپکو مسلمانو  کورنیو

 چې د باندنیو اورپکو تر اغیز الندې دي

لږکیو د استازو لرل ملت د قومي ټولنو او د مذهبي – ۷
 متحدوي

هم مذهبي هغه کوالی سي د ۀ کي او نـ قومي لږۀ نـ ۷
 یو موټيۀ سیوري الندې د یو هتر ساتندوی «ج»هللا 

 ملت د جوړېـدو خنډ وگرځي
 

 سيۀ ـمي بې طرفي تر السه نـئکه د افغانستان دا
 افغانستان کوم بل انتخاب لري؟

 

پاڼه کې زموږ د خبرو په لړ کې د دولت او ملت د اصطالحاتو د تعریف پر  ۸دې رسالې په  د :ـماً بې طرفه ملتئدا
وه یاده سوې. خو د لومړي څـپـرکي په پینځمه پاڼه کې د نورو تعاریفو تر ۀ ـماً بې طرفه ملت اصطالح نـئمهال، د دا

 ېد پوهاندپاڼو کې  1۲ - 11اشان په یوه اصطالح مو یاده کړې وه او همد« ـماً بې طرفه هـېـوادئلکه د دا»څنگ 
د ابهام د مخنیوۍ په موخه اجازه راکړئ   [3]د معیارونو په منځ کې ورته یوه نغوته سوې وه. « بې طرفۍ»کورنین د 

کله چې د افغانستان د یو موټي ملت الف( : د همدې اصطالح ځیني مهم ټکي دلته تر شونې کچې په ځیر روښانه کړم 
ـمي بې طرفي د لویو نړۍ والو ځواکونو له ئکله چې د افغانستان دا، ب(  په رسمیت وپـېـژندل سيـمي بې طرفي ئدا

وند کې په السـمي بې طرفۍ ئداد نړۍ وال تړون په پای کې د افغانستان د  ،گاونډيد افغانستان پلوه تضمین سي او 
ه ـیو پئازمان په عمومي اسامبلې کې د راـمي بې طرفي د ملگرو ملتونو د سئالسلیک وکړي، او یا د افغانستان دا

ۍ د افغانستان د بې طرف، ج( اکثریت منظور او بیا د ملگرو ملتونو د سازمان د امنیت د شوری له پلوه تصدیق سي
معایرو په  د«  هـېـواد د بریالي بې طرفه کـېـدلوۀ یو»السوند په پای کې السلیک کوونکي باید د ۀ لپاره د همداسې یو

    «4مادو کې تجسم ومومي. 3و . ا۷. ۶
 
 
 

                                                           
Schaum’s Outline Series: Mathematical Expectation, p.75. 2013.  

3 - Cronin, A.K.  A Sustainable Approach to Afghanistan Neutralization: 47 pages Article is different but was not published. 2017. 

4 - Ditto.  Cronin, A. K. 2017 
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 ـمي بې طرفۍ پرته نور غوراويئد افغانستان د پرگنو لپاره له دا
 

 :هـېـواد تر الس الندېبل  د
 

لوی ځواک پورې وتړل سي. معاصر تأریخ په اثبات رسولې ۀ ښایي افغانستان له پوځي او اقتصادي اړخه د نړۍ په یو
چې د برتانیې، ورپسې شوروي اتحاد او په اوسمهال کې د امریکا متحده ایاالتو له پلوه پریمانه باندنۍ مرستې راغلي 

و فکتور په توگه تر سره سوي دي خۀ کې د ټینگ پاتې کیدا د یودي، دا مرستې د شلمې پـېـړۍ له سره تر پایه مهال 
ناکام دولت اوښتې ده. په بل هـېـواد پورې دغه ډول تړښت طبعاً ۀ زښت ډېر ضعیفه دولت او بیا په یوۀ ـې د یوئپایله 

یدو ز لسیزې په ترڅ کې د دولت د عوا1۹۲۰په ضعیفې دولت دارۍ او پراخ فساد کې خپلې اغیزې لرلې دي. د 
ز لسیزې کې ددغو 1۹۵۰اکثریته برخه د هـېـواد له اتباعو څخه د مستقیمې مالیې د اخیستلو له الرې راتلې، خو په 

له دې کبله له   [6] [، 5]ال لږ وو.  1ز لسیزې په دویمې نیمایي کې له ٪  1۹۷۰را ټیټه سوه او د  3۰عوایدو کچه ٪ 
 دۀ د افغانستان د پرگنو په گټه ده او نـۀ ر ځواک تر الس الندې دا ډول تړښت نـباقتصادي اړخه د نړۍ د کوم ز

نکي مقاومت رسـېـدوۀ سي کوالی د افغانستان د پرگنو د پای ته نـۀ نړۍ وال قدرت نـ سترباندنیو قوتونو په گټه. هیڅ 
 موندونکي لگښت تاب راوړي. ۀ پر وړاندې دداسې پای نـ

 

 پوځي اشغال
 

دی بریالی سوی خو یو شمیر لویو ځواکونو لکه ۀ هیڅـکله هیڅ هـېـواد نـ چې د افغانستان په نیواک کېسره له دې 
سترې برتانیې، ورپسې شوروي اتحاد او اوسمهال د امریکا متحده ایاالتو د لنډ مهال لپاره اشغال کړی دی. پوهاند 

 یرهبختونه وازمایي... پاکستان په دې و خپل و چین همکورنین وایي، " د راتلونکي اشغال لپاره ښایي پاکستان، ایران ا
ـې د دروازې شا ته والړ دی او تل د هندوستان د محتملو پوځي فعالیتونو په باب کوږ تصور ئدی چې هندوستان  کې

ښایي وهڅول سي چې له خپلو پولو ورهاخوا سرتیري واستوي. همدا شان په افغانستان کې د اغیزمن امنیت نو لري 
ندې ال اغیزږدې سیمې تر خپل ـېـتوالي له کبله ښایی ایران او چین هم دې ته وهڅول سي چې خپلو خاورو ته ند نش

راولي، ان دا چې همدا خبره اوسمهال تر یوې کچې پیل سوې ده. یو ځل بیا تأریخ ته په کتلو، دا جوته ده چې پوځي 
 دولت په جوړولو کېپه ځان بسیا لرونکي، پیاوړي او ثبات ۀ د یوۀ د جنگ جگړو اور سوړ کړی دی او نـۀ اشغال نـ

ـې په بې شمیرو ځاني ئدي او پایله ۀ ـې کومه مرسته کړې ده. ټول پوهـېـږي چې دا غوراوی هم د قناعت وړ نـئ
 تلفاتو او د ناپایه پانگې په ضایع کولو اوښتې ده. 

 

 تجزیه
 

تجزیه « de jourدیجور » دوه ځله د تجزیې تر گواښ الندې راغلی دی؛ لومړی ځل د برتانیې له پلوه افغانستان 
ز کال د تزاري روسیې په توافق د 1۸۹3د نولسمې پـېـړۍ په وروستیو کلونو کې ول چې مارتیمر دیورند په  ؛وه

و ان په دې یانبرتانو حایل هـېـواد بدل کړ.ۀ ـې په یوئبرتانوي هند د دفاع په موخه د دیورند کرښه ترسیم او افغانستان 
د هندوستان شمال لویدیځ سرحدي حد ) په رامنځته کولو کړ او له کورني اړخه د خپلواک والیتۀ هم قناعت ونـ

North Western Frontier Province (NWFP))  ېسوې یا د منازعې وړ سیماشغال  نا) ـې د هندوستانئ 
“No Man’s Zone”,) د تعجب ځای خو ال دا دی  مهاله تر اوسه همداسې پاتې ده.ۀ په توگه جوړ کړ او له هغـ

ـې په ئعمل په خپله د برتانوي هند د سترواکۍ پر مخ داسې کلکه څپـېـړه وه چې خپله سترواکي چې د برتانویانو دا 
به په راتلونکي کې د خپل ۀ او نـ هاغه مهالۀ کې وچاودېـدله. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خلکو نـ

 هـېـواد تجزیه ومني. 
 

 کورنۍ پرله پسې جگړې
 

رسیدونکو قومي، قبیلوی او مذهبي شخړو د پایلې اړخ ۀ اړخه د پای ته نـۀ نازک حالت ښایي له یود افغانستان اوسنی 
نډیمیک ا دولتونه ټینگښت ومومي. –ـې ونیول چې پیچلي قومي ملت ئپا کې پینځه سوه کاله روته نغوته وکړي. په ا

ډلپالنه، اورپکتوب ته لیوالتیا، فساد او ضعیف مؤسسات به خپل ژوند ته تر لنډ یا منځمهاله مودې ته دوام ورکړي. 
په ځانگړې توگه د ملي اردو په اډانه کې اوچت کړي دي، خو باید په یاد ولرو چې باندني  گامونه مهم ISAFآیساف 

                                                           
5 - Verijl, J.H.W. International Law in Historical Perspective, Part IX-B: The Law of Neutrality;The Netherlands: Sijthoff & Noordhoff, 

1979.   

6 - Barfield, T. Afghanistan: A Cultural and Political History; pp. 204-5 :Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2010.   
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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

 

ږد مهاله عمومي نظم او اتحاد په چا بار کړي چې ناپیلیون وکوالی سي کوالی هاغه ډول اوۀ ځواکونه هیڅکله نـ
 [۷ ]ـې په مرکزي دولت بدل کړ.ئسول گډوډ او ټوټې ټوټې سویس 

 

ثبات لرونکي هـېـواد ۀ یوازې د یوۀ نـ ـمي بې طرفۍ واوړيئـې د افغانستان په دائداسې یو حایل حالت چې پایله  د
 په توگه د افغانستان پایښت ته بلکه د آسیا ثبات او امن ته هم گټور دی

 

باندې د نړۍ څلویښت هـېـوادونه ورڅخه د اورپکو  په اوسمهال کې افغانستان دداسې یوې جگړې ډگر دی چې څه د
دې خنډ  د ترڅوو او ترهگرو پر وړاندې دفاع کوي اسالمي ډلو لکه داعش، القاعده او د هغوی د نړۍ والو څانگ

وگرځي چې ترهگر د افغانستان له خاورې څخه د خوندي ځالې په توگه گټه وانخلي. دا به د ټولو ښکلیو خواوو او 
زو سیهـېـواد بیا رغاونه له یوې تر درو لۀ ږدې گاونډیانو په گټه وي چې پوه سي چې د یوــېـهمدا شان د لیرې او ن

ـې ئرسـېدونکي گوریالیي جگړې د اوربند، او دداسې خبرو اترو دوام چې پایله ۀ وخت نیسي ترڅو پای ته نـپورې 
د افغانستان د پرگنو لویه جرگه جوړه سي چې خپل  ـېئد نړۍ والو سوله ساتو ځواکونو په وتلو واوړي او ورپسې 

طرفه  دایماً بېۀ نستان د حسن نیت له مخې په یوافغانړۍ وال ضمانت په لړ کې، ۀ کې د یوحکومت وټاکي او په پای 
 هـېـواد واوړي. 

 

 ښایي د الندنیو هـېـوادونو په گټه او تاوان وي يطرف ېبافغانستان د 
 

 تاوان گټه

وگړي د افغانستان د جگړې د  ٪۸۰د امریکا  :امریکا
ي غواړۀ شرافتمندانه پای موندلو غوښتونکي دي او نـ

له  .ماتې دسیسه یو ځل بیا وویني بل ویتنام دۀ د یو
د ځاني تلفاتو د مخینوۍ په پار یو ناڅاپه وتل  افغانستانه

کوالی سي داسې یوه تشه رامنځته کړي چې حالت 
ښې مخکې حالت ته وگرځي او ـېـرته د سپتمبر له پـېـب

 یا به افغانستان کوم بل سیال هـېـواد ته واوړي )هو(
   

ـمي بې طرفۍ سره ښایي امریکا په ئد افغانستان په دا
منځنۍ آسیا کې یو حساس جیوپولټیکي ټکی له السه 
ورکړي. دا ټکی هغه مهال عملي اړخ مومي چې 
امریکا له خپلو وتلو سره جوخت د قدرت یوه تشه 
پرېـږدي. له یوې تر درو لسیزو پورې وخت په کار 

رستې او د دی چې له یو بل سره په همکارۍ او م
جگړې د پیټې په ویشلو، د ځاني تلفاتو په لرلو او د 
پانگې په مصروفولو او په دیموکراسۍ د باورمند او 

ې سي هماغسپه تحصیل سمبال دوست ملت په آسیا کې 
ا او په دې توگه د امریک دی سویټزرلند په اروپا کې چې

 لومړنۍ موخه به تر السه سي.

ي بې طرفۍ سره د اویغور ـمئد افغانستان په دا :چین
پاکستان ترمنځ د  –د سیمې د رادیکال کولو، د هند 

ال بې ثباته کولو، د امریکا، اروپایي د اتومي شخړې 
ـمي حضور د مخنیوي په باب ئاتحادیې او ناتو ددا

لږ سي. ددې ترڅنگ له ثباته برخمن، ښایي اندیښنې 
سو م ژړو یا پرمختللی بې طرفه افغانستان ښایي پر

المل وگرځي او په  پایښتباندې د چین د پانگونې د 
راتلونکې کې په طبیعي زیرمو بډای هـېـواد کې ورته 
د کانونو د موندلو په ډگر کې نوي ابواب پرانیزي. 

  )هو(

ې و د لویمـمي بې طرفي ښایي د وریښئد افغانستان دا
 Xi الرې په هکله د چین د ولسمشر شي جین پینگ

Jinping  اهمیت لږ کړي، دا هغه پالن وو چې په
ـې پتیل ئز کال کې اعالن سو چې پر بنسټ ۲۰13

شوې چین او اروپا له یو بل سره د ځمکې له الرې 
 ۶تر  ۴ونښلي، د چین او اروپا تر منځ د بیړۍ الر له 

اونیو وخت نیسي حال دا چې د ریل الره دوه اونۍ 
لپاره  وخت نیسي. له دې ټولو سره سره د سوداگرۍ

دداسې یوې لویې الرې تأریخ څرگندوي چې دا الره 
کوالی سي له افغانستانه تیره سي او د چین هیلې تر 

 سره کـېـدای سي. 

ـمي بې طرفي کوالی سي د ئد افغانستان دا :روسیه
روسیې هغه اندیښنې لږ کړي چې په خپلو سویلي 
اقمارو یعنې تورکمنستان، وزبیکستان، تاجیکستان، 

زیستان او د منځنۍ آسیا د نورو مسلمانو ملتونو قرغی
 ـې لري.ئپه منځ کې د اورپکي اسالم د خپریدا په اړه 

له چیچنیایي مسلمانانو سره د روسیې د خلکو اندیښنه 

ـمي بې طرفي په افغانستان کې د ئد افغانستان دا
روسانو د کمونیستي مهال گټې له منځه وړي او د چین 

مخ په ودې زبرځواک سره په مخامختیا کې د له 
پیاوړي او ۀ روسیې هغه هیلې پیکه کوي چې د یو

ـې لري. که د ئځواکمن فدراسیون د جوړولو لپاره 
ـمي بې طرفۍ بیلگه پلې سي ښایي دا ئافغانستان د دا

                                                           
7 - Cronin, A.K.  A Sustainable Approach to Afghanistan Neutralization: 47 pages Article is different but was not published. 2017 
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په څرگنده د اندیښنې وړ ده. د خپلواکمنۍ یا خود 
 وال ارادیت د غورځنگونو ځواکمنـېـدل، د نړۍ

رځنگ او د پخواني کـېـدنگ یا گلوبالیزشن غو
شوروي دولت له ړنگیدا وروسته د روسیې اندیښنې د 

کې د ښکیلو هـېـوادونو په  هاهمیت وړ دي. په شخړ
( یا دا چې هغه هـېـواد 1غوراوي لري:  3باب روسیه 

له اقتصادي، پوځي او سیاسي اړخه تر خپل الس الندې 
هـېـواد ته ۀ همداسې یو( ۲کړي،  ـېئکړي او خپل 

( دداسې 3، ورکړي چې بې طرفه پاتې سياجازه 
هـېـواد په هکله چې د روسیې د سیالیو ځواکونو ژمنې 
او هڅې له ځان سره لري د خپل سیال پر وړاندې له 

 سیالۍ  څخه الس پر سر سي. )هو(

لړۍ ددې المل وگرځي چې تورکمنستان چې په 
ا ـې هڅه کړې وه بیا وهڅوي، همدئز کال کې 1۹۹۵

 شان د روسیې نور اقمار به هم وهڅول سي. 
 

ـمي بې طرفي کوالی سي د ئد افغانستان دا :پاکستان
هند  –پاکستان هغه ویره لږ کړي چې گڼې افغان 

ـه به پاکستان منحله کړي. همدا شان د افغانستان ئتوطـ
ـمي بې طرفي به د پښتونخوا والیت د خپلواکۍ ئدا

غوښتونکي غورځنگ او نشلنیزم ځواک پیکه کړي، 
ز کال کې د پاکستان په اساسي قانون کې ۲۰1۰په 

 –ال شم»ـې د ئاتلسم تعدیل رامنځته سو چې پر بنسټ 
و. ته بدل س« پښتونخواه»م والیت نو« مغربي سرحدي

ـمي بې طرفي به پاکستان په ئهمدا شان د افغانستان دا
دې ډاډمن کړي چې یو بې طرفه مسلمان هـېـواد کوالی 
سي د هندوانو د مخ په ودې نشلنیزم پر وړاندې " په 

پیاوړي حایل هـېـواد" بدل سي. حقیقت دا دی چې ۀ یو
ه کستان تله منځنۍ آسیا سره سوداگري کوالی سي پا

 زښته ډېره گټه ورسوي. )هو(

پالیسي « ستراتیژیک عمق»ښایي د پاکستان د 
ـمي بې طرفي مضره وگڼي، ئجوړونکي د افغانستان دا

ځکه دوی په دې هیله دی چې افغانستان یو تر الس 
ـمي بې ئالندې هـېـواد وي. ښایي د افغانستان په دا

اگري دطرفۍ سره سم له منځنۍ آسیا سره د پاکستان سو
 له خنډ سره مخامخ سي.

 
 : گټه او تاوان په "هو" او "نه" ښودل سوي ديد لنډیز لپاره

 

  هو هندوستان

 نه  عربستان سعودی

  هو رکمنستانوت

  هو اوزبیکستان

  هو تاجیکستان

غیر دولتي مؤسسات او نړۍ وال 
 نور 

 نه 

 مسلمان نشنلیستان، سیکتاریستان، دپه افغانستان کې نړۍ وال مؤسسات،   عناصر مخالف 
خالفت پیروان، مسلمان مذهبي بیلیونران او میلیونران، د جنوساید اورپکي 
کینه پالي مسلمانان، حسود مخالفین چې له نورو مدنیتونو سره مخالفت 

اخښل سوې له ښکیالک وروسته د  کوي، د یو شمیر مسلمانانو په منځ کې
 عقده« ځان کم گڼلو / خود کمتر بیني»

 

 ۸ هو 1۰ ټولگه

∑ .80 P 80%  

 
 یبرخي پا ېلسمیود 

 
 ـمي بې طرفي, لسمه برخهئد افغانستان دا رحمت آریا
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