
 
 

 

 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۰۸/11/۲۰1۸       پوهاند داکتر بشیر احمد زکریا

 رحمت آریا ترجمهٔ 
 

 بی طرفی دایمی افغانستان
 اولقسمت 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Zekreja_b_a_be_tarafi_daimi_afg1.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Zekreja_b_a_be_tarafi_daimi_afg1.pdf


  

 

 9تر ۲ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 
 

 
  
 

 تحقیقیۀ :      رسالـ ـمی افغانستانئبی طرفی دا
 
 پوهاند بشیر احمد زکریا 

 : رحمت آریا ترجمه       
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 
 
 

 تزرلندیسو ۀنقشـ
 

 
 
 

 

Note: The cover page image and the map of Afghanistan and ethnical map of 
Switzerland are borrowed from Google.com. Thanks Google. 

 
کشور سویتزرلند از گوگل دات کام عاریه شده اند. اتنیکی ۀ افغانستان و نقشـۀ یادداشت : تصویر جلد کتاب، نقشـ

 تشکر گوگل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 
 
 

 افغانستان بایدمردم  
 میـئدر راستای بی طرفی دا  
 کار نمایند     

  آینده و یگانه راه برای صلح  
 مصؤونیت خانواده های شان   

 
 
 
  
 
 

 نویسنده :
 پروفیسر بشیر احمد زکریا

 ـمی و لکچرر خاصئپروفیسر دا
 پوهنتون کولمبیا، کالج آف فیزیشنز اینډ سرجنز

 
 همکاران نویسنده :
 فرانسه –پوهنتون سوربون  –داکتر انتروپولوژی  –داکتر حبیب زکریا 
 «پوهنتون کابل –تأریخ »لیسانسه علوم اجتماعی  –پ. عثمان زکریا 
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 مقدمه
 

 چگونه میتأریخ یگانه علم علوم اجتماعیست که ما را در جواب به این پرسش کمک می کند که مردم افغانستان 
نجات داده می  ندارد دادن اعضای خانواده های شان که پایانی، توانند خود را از دوام خونریزی، ویرانی و از دست

 واستمخدر مطالعۀ فلسفۀ تاریخ و تاریخ قرن نزدهم دارم و نوشته هایی که درین موارد کرده ام،  کهۀ ـا سابقب .دنتوان
ل امریکا و صدور اعالمیه استقالۀ با تأسیس ایاالت متحد این قرن را دریابم. حادثۀپر اهمیت  نکات تا برجسته ترین

حقوق الینفک زندگی  انسانها در پی دفاع از حقوق خداداد فطری، م1۷۸۷ - 1۷۷۶دوین قانون اساسی امریکا در و ت
انقالب فرانسه ، منجر به  1۷99 – 1۷۸9همه انسانها، آزادی و تعاقب سعادت برآمدند. پی آمد خونریزی های سالیان 

عصر »و « عصر خرد»تاریک قرون وسطی و باز شدن درب  عصر بسته شدن دربهای بعد از حوادثاین ۀ د. همـش
    در اروپا به وقوع پیوسته اند.« روشنگری

 

راتور پضربه دید. ام« نشنلیزم»تمام مقاصد نیکوی انقالب فرانسه با ظهور ناپیلیون و  1۸۰۰با فرا رسیدن سالهای 
شد. جاه  فرانسه ۀنو به ظهور رسید عالیترین فرمانروای مطلق جایگزین اولین جموریتۀ به مثابـ ،فرانسه ناپیلیون

حساس زمانیکه ناپیلیون ا مبدل ساخت. جنگبه بزرگترین میدان  اروپا راۀ طلبی های ارضا ناپذیر ناپیلیون تمام قار
کیل فدراسیون اروپایی متشکل از امپراتوریها و سلطنت های مستقل کرد که روسیه بطرف ایجاد آرمان او یعنی تش

سیاست زمین   نفری خود روسیه را تسخیر نمود. ۵۰۰۰۰۰اوست، بطرف روسیه مارش نمود و با لشکر ۀ تحت ادار
ترصد که م دو بر سوم لشکر ناپیلیون را معدوم ساخت و شهزاده میترنیش ،سوزی روسیه و زمستان بی نهایت شدید

با تبعید ایلۀ را به جزیر داد و اوناپیلیون را شکست  - روسیهو ، پروشیا ـتالف با برتانیای کبیرئاوضاع بود، در ا
 د. شا تبعید سنت هیلینۀ انگلیس در بحر پاسیفیک به جزیرۀ ولینگتن به مستعمرۀ بار دوم به وسیلـناپیلیون ، نمود

 

امپراتوری آستریا آمادگی کنفراس صلح در ویانا را ۀ یث وزیر امور خارجـم بود که میترنیش منح1۸1۴در سال 
توازن »ناپیلیون ۀ اروپا بوسیلـۀ آغاز کرد که برمبنای آن نیرو های اروپایی دوباره احیا و بعد از تباهی همه جانبـ

 در اروپا دوباره برقرار شد.« قوا
 

 ۀکانگرس ویانا، یعنی کتب منتشره، مکاتیب و مقاالت در باربعد از دو سال تفحص در آرشیف های ویانا پیرامون 
در بنابرین  شد. برایم مکشوفم 1۸1۵تا جون  1۸1۴راز کانگرس ویانا منعقده سالیان نوامبر  ،کانگرس مذکور

برای  دزیاۀ شاید برای عدکتاب حاضر تحلیل مسایل تأریخی مانند بررسی یکی از حوادث بی نهایت مهم قرن نزدهم، 
، تصادمات شخصیتی و ساخت دسایسپس از مرور مهم تأریخ تلقی گردد. ۀ اولین بار نوعی از رازگشایی این حادثـ

 «صلح جهانی»که با مفهوم پر اهمیت « بیطرفی دائمی سویس»و پاخت ها، از روی دالیل مخفی نگهداری اهمیت 
مدت اضافه از دو صد سال در تحت سرپوش وسیع  پیوند تنگاتنگ دارد پرده برداشته خواهد شد. این مفهوم برای

پلوماسی و سیاست بازی ها در پردۀ اسرار پوشیده مانده و در کنج تاریکخانۀ سیاست نگهداشته شده است. از زمان ید
های یونان تا شهریارنشینیها، پادشاهی ها، شهنشاهی ها، ایاالت متحده ها و فدراسیون های  بوجود آمدن دولت شهر

 .بوده اند« بیطرفی دائمی»بهم آمیخته متفکرین در پی دریافت معنی و مفهوم  دولت های
 

بزبان ساده نوشته شده است خوانندگان به این پی خواهند برد « مانند کتاب تامس پین» که در فصول بعدی این کتاب
ناسایی آن انکار جسته در چه نهفته است و چرا مردان نیرومند میدان سیاست و دولتها از ش« راز سترگ»که اهمیت 

اتموسفیر تأریخی شرارت انسانی، جاه طلبی های بی نهایت و  چهارچوب در« صلح جهانی»چرا تصور کلی  اند؟
 ویژه گی های خودخواهانه با شکاکیت روبرو شد.
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 اهداء
 

مذاهب گوناگون اند اهداء و تحریر شده است. خداوند  برای به مردم افغانستان که متشکل از اقوام و« رساله»این 
د . خداون«چرا؟» که زمین را در تقاطع راه های خیلی خطرناک آسیا جا داده است. شاید کسی بپرسدۀ این قطعـ« ج»
را  یبرایش داشته باشد. در این رساله شما شرح خیلی مستدل« دلیل خوبی»باید  با حکمت الیتناهی خویش« ج»

مبتـنی بر واقعیت های حوادث تأریخی، محاسبات دیپلوماتیک، شرایط جغرافیوی، « دلیل خوب»شاید  که خواهید یافت
 اجتماعی و تأریخی باشد.

 

داشته است نه بخاطر خودش بل  را آسیاۀ چهارراهـ حیثیتکه  آن موقعیت جغرافیوی بخاطر را افغانستانمحققین 
افغانستان را بخاطر موقعیت  آنان غنامندمش میان هند و چین جستجو نموده اند،بخاطر داشتن راه های تجارتی 

 به منابع نفت و آبهای گرم مواصالتی جغرافیوی اش که زیر شکم نرم روسیه قرار داشت و به نسبت راه های کوتاه
از  اشقدامت تأریخی سال  ۵۰۰۰طی خلیج فارس و بحر هند مورد اکتشاف قرار داده اند. در نتیجه مردم افغانستان 

ی، جاه امپراتوری برتانوۀ زمان الکسندر کبیر، تا چنگیزخان، تا امپراتوری مغول، با اقوام دلیر و جنگجویش، توسعـ
در هیچ مقطع تأریخی صلح پایدار و یا امنیت و ، هرگز امریکاۀ طلبی های اتحاد شوروی و سرانجام ایاالت متحد

نستان طی همین قرون متمادی هیچ چیزی را به جز از جنگ، خونریزی، ویرانی و مردم افغادایمی را نه دیده اند. 
 تباهی کشور شان نه دیده اند.

 

ن اهداء می کنم. مردم افغانستاحقاً به مردم بی نوای خود که بصورت بیرحمانه سرکوب شده اند را بنابرین این رساله 
ن در ای بنابرین به دیگران است و بدانند وزنده نگهداشته اند،  خود را از طریق عشق به آزادیمتمادی طی اعصار 
اد به پا خواهند ایستاد، ایست یک ملتۀ متحدانه به مثابـنه چندان دور ۀ در آیند و داشته باشند که زمانینشک و شبهی 

 ، و خواستار حق«ملت انقسام ناپذیر چونتحفظ خداوند ۀ زیر سایـ»بل خواهند شد نه بخاطر رویارویی با دشمنان، 
زندگی در صلح با امنیت خانواده های شان، احترام به وقار ملی شان، احترام به اعتقادات شان و مهمتر از همه 

که آنها مانند سایر ملل آرزومند سعادت برای  بدیهیسیت بخاطر آزادی و اختیار خدا داد شان به پا خواهند خاست.
   خانواده های شان اند.

 

ملل جهان آرزومند سعادت خانواده های خویش اند. افغانها در مقایسه با تمام ملت  ـرئافغانها مانند سابدیهیست که 
بل شامخ و قابی نهایت  ،به تأریخ ثابت ساخته اند که با عرق جبین و خون خویش جایگاه شایان ،های آسیای میانه

را ملقب به  ین کشورا کهبه دست آورده اند تمجید و احترام همسایگان خود و مردم آزادی پسند جهان را چنان 
 مراههمی ـئبنابرین این ملت باید مستحق حق سلب ناشدنی بیطرفی دا اند. کرده« گورستان امپراتوریهای جهان»

 ـر مردم صلح دوست وئما باالی تمام ملت های آسیا که مانند سا آسیا گردد.ۀ صلح و امنیت به مانند سویترزلند آیند
برای بشریت هموار سازند، راهیکه برای راه صلح جهانی را در روی زمین اند صدا می کنیم که آزادی عاشقان 
مشخصات الزمی حقیقت شعور، اقتضای  یک اقلیت از آن انکار شده است، اقلیتی کهۀ وعده شده ولی بوسیلـ انسان
داوند خ بنای آن آفریده شد تا نایببرم «حنیف»را قبول نمی کنند، عشقی که نخستین انسان  فطرت و عشقۀ سازند

 متعال در روی زمین باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر ۷ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 فصل اول
 

که سویتزرلند آسیا گردد، نخست باید اصالحاتی را تعریف  ،افغانستان« میـئبی طرفی دا»به مبحث  مدخلقبل از 
 کنیم که در این محبث بکار میرود.

 
امضاء شده از طرف قدرتهای  و بین المللیۀ معاهد یک که به اساس ،کشور مستقلی است :ـمیئکشور بی طرف دا 

ماند و حق دفاع از خود را از طریق بعمده، متعهد میگردد که در تمام جنگ ها علیه دول متحارب بی طرف باقی 
، مشروط به آن که اگر هر نوع حمله بر حریم اشته باشدنیروی نظامی ملی خود و یا از طریق ملیشیای نظامی خود د

 از بیرون صورت پذیرد.سرحدی او 
زمان بدر آمده  آزمونۀ ـمی است که طی دوصد سال از بوتـئبی طرفی داۀ : بی طرفی سویتزرلند یگانه نمونـمثال
 است.

 
 ،به هر آن کشور مستقلی اطالق میگردد که خود را در برابر دولت متحارب و یا دول متحارب :کشور بی طرف 

به وقوع می  - «جنگ دوم جهانی» -مثال  - در برابر هر نوع جنگی جاری که میان دو کشور و یا چندین کشور
 پیوندد بی طرف اعالن نماید.

 
م، افغانستان در سه جنگ میان 19۷۸ – 19۲۰: بی طرفی افغانستان و غیر منسلک بودن افغانستان بین سالهای مثال

  1وجایب نیروی بی طرف در قسمتهای حقوق و جنگ دوم جهانی بی طرف باقی ماند.هند و پاکستان، طی جنگ اول و 
 هاگ تعریف شده اند. 19۰۷کنوانسیون سال   ۲و
 

بی طرفی میکند و قصد بیطرف ماندن ۀ : زمانیکه یک کشور اعالن ادامـبی طرف بودن و سیاست خارجی بیطرف 
حق درگیر شدن در جنگ را در صورتی دارد که اگر از یک مملکت  در جنگهای آینده را دارد. این نوع کشور

. سویدن طی جنگ دوم جهانی سیاست بیطرفی را اختیار کرده بود صورت گیرددرگیر در جنگ دیگر باالیش حمله 
 و بعد از جنگ به همین سیاست ادامه داد.

 
: این نوع دولت یا دول مجبور نیستند که بیطرف باقی بمانند، ولی سیاست غیر متحارب یا سیاست غیر منسلک 

ـتالف های نظامی نمیشوند. مثال : بعد از جنگ دوم جهانی اندونیزیا ئو متفق ا بمانندقصد دارند که غیر مداخلت گر 
 عضو نهضت عدم انسالک. ۀ به مثابـ

 
تنها و تنها راجع به سویتزرلند فکر می کنند. لیکن را می شنوند « ـمیئبیطرفی دا»اکثریت مردم زمانیکه اصطالح 

م به بعد کشور های بوده اند که بیطرفی خود را اعالن نموده اند مگر از طرف 1۵۰۰از لحاظ تأریخی از سالهای 
 یکی از نیرو های متحارب مورد تاخت و تاز قرار گرفته اند.

 
و مذاکراتی که در سال  هالندخود ۀ نزدیک ترین همسایـ به خود و بی میلی و اکراه مردم در بین ،بلجیمطور مثال 

م بیطرفی بلجیم را بخاطر توازن قدرت در منطقه که 1۸39آغاز شد، اکثریت نیرو های اروپایی در سال  1۸31

                                                           

] م م. 1۹۰۷کنوانسیون هاگ سال  - 1 
حقوق ووظایف قدرتهای بیطرف در حرب بحری. پوهنځی حقوق ۀ کنوانسیون در بار –پنجم ۀ اد[  ۵[1]

 م 1۹۰۷و  1۸۹۹افالن در مورد حق جنگ. کنوانسیون های هاگ سال های ۀ پروژ -
The Hague Convention 1907. Article V -  Convention Concerning the Rights & Duties  

of neutral Powers in naval war. Avalon Project  of Yale Law School on Laws of War. The Hague 1899 & 1907 Conventions. 

 

 سیزدهمۀ م ماد19۰۷کنوانسیون هاگ سال  [13[۲]]   –همچنان  - ۲ 
Ditto. The Hague Convention 1907.  Article  XIII - 
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خیلی ها به منفعت شان بود ضمانت کردند. بلجیم طی جنگ اول جهانی علی الرغم اینکه شامل تولید اسلحه و 
ای کبیر برتانیۀ به جناح های درگیر در جنگ بود اشغال نه شد زیرا ضمانت بی طرفی بلیجم بوسیلـترانسپورت آن 

نیرومند از عمل متقابل است. متأسفانه  ۀندبازدار م در میان بود و این خود ثبوت نقش مثبت1۸39منقعده پیمان سال 
علی الرغم آمدن قوتها متحده بخاطر کمک  در جنگ دوم جهانی بلجیم مورد تجاوز تانکهای پتزر نازی قرار گرفت و

هژده روز اشغال کرد. علت ناکامی را اساساً باید به  در ظرفدر ماه می  م19۴۰در سال به بلجیم، آن کشور را 
 غول آسای هیتلر فاقدۀ انداخت، زیرا نیرو های مؤتلفه در برابر لشکر خیلی مجهز  موتوریز ـتالفئا گردن قوتهای

 نیرومند بودند. ۀنیروی بازدارند
 

امریکا و فرانسه ۀ اتحاد شوروی، برتانیه، ایاالت متحد های متحده قوتبعد از جنگ دوم جهانی از طرف  آستریا :
مردم متحد »احساس کردند که خروج از مملکت  ،اشغال شد. قوتهای متحده بعد از مذاکرات پر درد سر چندین ساله

اتحاد  ۀبا داشتن حکومت منتخب خود شان، برایشان خیلی سودمندتر است نسبت به اینکه شمال تحت سیطر« آستریا
ـمی آستریا را تحت ئدا یبی طرف ،سه لشکر قوتهای متحد قرار گیرد. هر چهار نیروۀ شوروی و جنوب تحت سیطر

م امضاء نمودند. از آنزمان تا کنون آستریا برخودار از استقالل، صلح و امنیت 19۵۵سال ۀ نعقدپیمان دولت آستریا م
 و بر مبنای آن فرهنگ غنامند تأریخی و اقتصادی نیرومند خود را دوباره به دست آورده است. بوده

 
بی طرفی، مؤفق نه  بر دیپلوماتهای متجرب، قبل از آغاز بحث جدیۀ نیرومند بوسیلـعلی الرغم مذاکرات  الوس،

مهمی را در این باره ذکر کرده ۀ نکتـ ،شد. پروفیسور الف. کورنین متخصص شهیر جهان در امور دول بیطرف
شبه جزیره ای است که از لحاظ جغرافیوی نامناسب ۀ دام بیطرف ساختن یک حوزۀ الوس داستان پندآگین تلـ» است 
« ـمیئهفت شرط تیوری بیطرفی دا»در فصل بعدی ما لیست « یه است.به تله انداختن آن در جنگ داخلی با همساو 

 خواهیم کرد.ۀ ـئرا ارا 3پروفیسر الف. ک. کورنین
 

م بعد از اعالن استقالل خود 1991جمهوریت توتالیتر یا استبدادی از بقایای اتحاد شوروی سابق، در سال  ترکمنستان
ـمی ئرا مبنی بر به رسیمت شناختن بیطرفی داۀ قطعنامـبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد تا 

پیشنهادی ترکمنستان به پشتیبانی نیرو های عمده بشمول ۀ جالب اینجاست که قطعنامـ ترکمنستان تصویب نماید.
امریکا، ایران، پاکستان و ترکیه بدون ضمانت اجرایی به تصویب رسید. این قطعنامه ۀ فدراسیون روسیه، ایاالت متحد

ه، ه متشکل از فدراسیون روسیبه علت نبود پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد کرا ی ئضمانت عملی یا اجرا
از زمان ایجاد طرحی به نام سازمان بنام ملل متحد یعنی  چین، انگلستان، ایاالت متحده امریکا و فرانسه است نداشت.

م مجمع عمومی سازمان ملل متحد هزاران مصوبه را تصویب نموده که در آرشیف های 19۴۵اکتوبر سال  ۲۴از 
 وانایی عملی شدن در زیر گرد های خاک افتیده اند.عظیم سازمان ملل متحد، بدون ت

 
 
 
 
 
 

 فصل دوم
 

 :فرضیه
 

 «سویتزرلند آسیا گردد؟ ـمی"ئیا افغانستان می تواند با داشتن وضعیت حقوقی "بی طرفی داآ»
 

 :ثبوت
قبل از آغاز محبث دال بر اینکه افغانستان بتواند سویتزرلند آسیا گردد ما باید در آینده افغانستان را با سویتزرلند سال 

برای اینکه بتوانیم چنین مقایسه را انجام دهیم ما باید معایری را یم. ئخیلی دور تر از آن مقایسه نمابل م، نه 1۸1۵

                                                           
3 - Professor A.K. Cronin  - Sustaining Security: Rethinking American Security Strategy, Eds. Jeremi Suri & Benjamin 

Valentino. Tobin Project. Oxford University Press. 2016. 
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ـمی شناخته ئرای یک ملت دانسته میشود تا به اساس آن مؤفقانه بحیث بیطرف داداشته باشیم که پیش شرط های قبلی ب
. ده استنموهمین حالت را طی دوصد سال گذشته حفظ واست  ینمونه و سرمشقی در چنین حالتسویتزرلند ، شود

را  «تیوری بی طرفی» ،بی طرفی سیزده دولتۀ متخصص شهیر جهان پروفیسر الف. ک. کورنین بعد از مطالعـ
. این تیوری هفت شرط خیلی مهم دارد که ما آنرا در این رساله با اختصار بزبان ساده به بحث می ستـه نموده ائارا

ی که زمان آشوبناک چنان ؛کنونی نوشته شده استۀ گیریم زیرا این رساله برای آگاهی مردم افغانستان در زمان آشفتـ
 کند.ی این کشور را تهدید می هست

 

 ـمی مؤفقانهئمعایر برای بی طرفی دا
 

ث ـمی بخاطر بقای شان منحیئدر راه بیطرفی دا معتقد، آرزومند و متفق الرأیباید مردم متحد، : پشتیبانی بومی – 1
اً اینکه و عمدت -« آن دولت آنرا قبول می کنند میزان بیطرفی یک دولت که تابعین»موجود باشند.  ،مستقل یک دولت

 5[ر.ک بهو ] 4قوت، ماهیت و نوع ضمانت خارجی آن تا بهآغاز توافق به آن مهمتر است 
 

برای جنگهای زیرا اراضی آن  باشد اراضی کوهیۀ دارند و د محاط به خشکهیبا کشوری چنین :جغرافیه – ۲
و کشور های واقع در کرانه های ساحلی در این بخش  جزیرویزمین های هموار، شبه ذسر. »استگوریالیی مساعد 
 «ناکام بوده اند.

 

 «اَپـَـر ساوی»سویترزلند با والیت همجوار مستقل خود دارای ابهام و پیچدگی بود مانند  سرحدات مورد منازعه : -۳
 سویس میتوانست بخاطر حفظ بی طرفی خود عساکر خود را روان کند. و)که آنهم بی طرف است( 

 

مطالعات سیزده کشور نشان داده اند که منازعات داخلی مانع نیستند. تأریخ معاصر  :سابقه منازعات داخلی – ۴
 جنگهای داخلی فراوانی را پشت سر گذاشته است. ،نشان می دهد که سویتزرلند در مقایسه با هر کشور دیگر اروپایی

 

ـمی ئارزش تجارتی دارای اهمیت خود است ولی برای معیار بی طرفی دا :تصادی و جیوپولیتیکارزش بلند اق – ۵
ها ه : الف: راوز از یک این نکات را داشته باشدچنین کشوری باید حد اقل یک و یا متجا کافی نیست، عالوه برآن،

 منابع طبیعی باشد.ۀ : موقعیت مهم جیو پولتیک، ج : و یا/ دارندکلیدی تجارتی، و یا ب« معابر»
 

)در صورت ممکن تضمین جهانی( که امضاء  ـمی از طرف قدرتهای عمده و همسایگانئتضمین بیطرفی دا – ۶
 متعهد باشد. به آن کننده گان 

 

اشد موجود بباید یک توافق بین المللی ـمی ئبرای دولت بی طرف  دا بی طرفی با داشتن قوت نظامی نیرومند : – ۷
و چنین دولتی باید توانایی برآورده ساختن تعهدات خود  اختیار خود داشته باشدتا نیروی نظامی قدرتمند دفاعی در 

  نسبت به تضمین کننده گان با حفظ استقالل کامل و عدم انسالک را داشته باشد.
 

 ـمی با پیروی از ئجدول مقایسوی بی طرف دا
 ۲۰۲۰و افغانستان در سال  ۱۸۱۵سویتزرلند در سال 

 

 نشاندهی شده اند« نه»موجود با  -و نا « بلی»هفت شرط یاد شده : شرط موجود با 

 ۷#  ۶#  ۵#  ۴#  3#  ۲#  1#  شرایط

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی 1۸1۵سویتزرلند 

 بلی بلی بلی بلی بلی بلی نخیر ۲۰۲۰افغانستان 

 

                                                           
4 - Sustaining Security: Rethinking American Security Strategy, Eds. Jeremi Suri & Benjamin Valentino. Tobin Project. 

Oxford University Press. 2016.p. 40  

5 - Sustaining Security: Rethinking American Security Strategy, Eds. Jeremi Suri & Benjamin Valentino. Tobin 

Project. Oxford University Press. 2016. p. 41  
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