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دویم څپرکی
نښې  :هغه امکانات چې له مخې ﺌـې افغانستان د آسیا سویټزرلند کـېـدای سي
مخکې له دې چې په دې باب خبرې وکړو چې آیا افغانستان په آسیا کې د اروپایي سویټزرلند په
شان داﺌـمي بې طرفه هـېـواد کـېـدای سي که نه ،موږ باید په راتلونکي کې افغانستان د 1۸1۵ز
کال سویټزرلند سره په داسې مهالیز چوکاټ کې پرتله کړو چې ډېر لـېـرې نـﮥ وي .د همداسې
یوې پرتلې لپاره موږ باید یو شمیر معیارونه ولرو چې په بریالۍ توگه د سویټزرلند د ملت په
شان مخکیني شرطونه ولري؛ ځکه سویټزرلند په تیرو دوه وو سوو کالو کې د داﺌـمي بې طرفۍ
لپاره یوه بریالۍ بـېـلگه او سرمشق پـېـژندل سوی دی .د نړۍ نامتو متخصص پوهاند الف.
کورنین د دیارلسو هـېـوادونو د وړتیا له څـېـړنو وروسته د «بې طرفۍ تیوري» رامنځته کړې
ده ]1[.دا تیوري اووﮤ ډېر مهم شرطونه لري چې موږ ﺌـې دلته په لنډیز او ساده ژبې ځکه تر
کتنې الندې نیسو چې دا رساله په اوسني داسې کړکـېـچن مهال کې د افغانستان د پرگنو د
خبرتیا لپاره لیکل سوې چې ددې هـېـواد هستي ﺌـې تر گوښ الندې نیولې ده.

داﺌـمي بې طرفۍ ته په بریالیتوب د رسـېـدلو معیارونه
 – 1بومي مالتړ باید موجود وي  :باید متحد خلک موجود اوسي  ،داسې ملت چې د خپلې بقا
لپاره د یوﮤ مستقل دولت په اډانه کې هم د داﺌـمي بې طرفۍ غوښتونکی وي اوهم داﺌـمي بې
طرفۍ ته ژمن اوسي« -د بې طرفۍ کچه چې د یوﮤ بې طرف هـېـواد اتباع ﺌـې مني» -او تر
ټولو مهمه خبره دا ده چې د بې طرفۍ لپاره د باندي ضمانت ،قوت او ماهیت په پرتلې د بې
طرفۍ لپاره د توافق پیل ،زښت ډېر اړین دی.
 – 2د همداسې یوﮤ هـېـواد جغرافیوي موقعیت باید مناسب وي :په وچه کې راگیر غرنی هـېـواد
د گوریالیي جگړو او د هـېـواد ددفاع لپاره مناسب جغرافیوي موقعیت دی« .پلن او هموار
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- Ditto. Sustaining Security: Cronin, A.K. Neutralization as a Sustainable Approach to Afghanistan. Chapter
Xii. Pp. 349-83. “Building a Theory of Neutralization”, pp. 373 - 375.
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هـېـوادونه ،ټاپو وزمه او د سمندرونو په غاړو کې پراتـﮥ هـېـوادونه تل په دې برخه کې ناکام
ختلي دي».
 -۳النجمن سرحدات باید موجود اوسي  :سویټزرلند له خپلو گاونډیو والیتونو لکه «اپَرساوي»
(چې هغه هم بې طرفه وو) د استقاللیت په هکله له پیچلتیا او ابهام سره مخامخ وو او سویس د
خپلې بې طرفۍ د ساتـنې لپاره هرکله کوالی سول هلته خپل سرتیري ولـېـږي.

 – ۴د کورنیو جگړو سابقه  :د دیارلسو هـېـوادونو څـېـړنو په ډاگه کړې چې کورنۍ جگړې د
«داﺌـمي بې طرفۍ» مخه نـﮥ سي نیوالی .معاصر تأریخ څرگندوي چې سویټزرلند د نورو ټولو
اروپایي هـېـوادونو په پرتلې تر ټولو ډېـرې زیاتې کورنۍ جگړې درلودلې دي.
 – ۵لوړ اقتصادي او جیو پولیټیک ارزښت :سوداگري ارزښت خپل اهمیت لري خو د داﺌـمي
بې طرفۍ لپاره کافي نــﮥ ښکاري ،ددې تر څرگند ،بې طرفۍ ته مناسب هـېـواد باید د سوداگرۍ
لپاره الرې «معابر» او یا مهم جیوپولیټیک موقعیت او یا طبیعي سرچینې ولري.
 – ۶د «داﺌـمي بې طرفۍ» لپاره تضمین :د سترو بنسټیزو ځواکونو یا د گاونډیانو او یا هم
نړۍ وال ضمانت باید موجود او السلیک کوونکي هـېـوادونه باید دغـﮥ ضمانت ته ژمن اوسي.
– ۷دا ډول «بې طرفي» باید پیاوړې نظامي بې طرفي اوسي .د داسې بې طرفه هـېـواد لپاره
باید د یوﮤ نړۍ وال تړون په ترڅ کې پیاوړی پوځي ځواک برابر سي او داسې بې طرفه هـېـواد
باید د خپل بشپړ استقالل او ناپییلتوب په ساتلو د تضمین کوونکو هـېـوادونو پر وړاندې د خپلو
ژمنو د پلي کولو وړتیا ولري.
د ۱۸۱۵ز کال له سویټزرلند سره د ۲۰۲۰ز کال افغانستان
د داﺌـمي بې طرفۍ مقایسوي جدول

 - په قوسینو کې راغلي ټکي د داﺌ ـمې بې طرفۍ په باب د پوهاندې الف .ک .کورنین له نظریاتو څخه اخیستل سوي او پوهاندې کورنین اجازه
راکړې چې د نظریاتو یادونه ﺌـې وکړم.
Permission for publication of excerpts from Professor A. K. Cronin was allowed.

 3از4

اووﮤ یاد سوي شرطونه  :موجوده شرایط په «هو» او ناموجود شرایط په «نه» ښودل سوي دي.
شرایط
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د دریمه برخه پای
نور بیا

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با "کلیکی" بر
عکس نویسنده در صفحﮥ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.

د دی لیکنی د لمړی برخی د لوستلو د پاره پر الندنی «لینک» باندی« ،کلیک» کړی
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_1.pdf

د دی لیکنی د دویمی برخی د لوستلو د پاره پر الندنی «لینک» باندی« ،کلیک» کړی
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_2.pdf

zekria_b_de_afgh_daayemi_betarafi_3.pdf
د افغانستان دائمی بیطرفی (دریمه برخه)
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