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د حکومتونو  د افغانستان اسالمي امارت او د نړیوالو قوانینو له مخې
 رسمیت پېژندنه

 مقدمه .1

مه، طالبان د افغان حکومت پر ضد له څو اوونیو یرغلیزو بریدونو وروسته چې ۱۵م کال د اګست پر ۲۰۲۱د 
له افغانستانه  ولسمرش غني 1پر مهال یې دوی د هېواد مهم ښارونه او والیتونه ونیول، باالخره کابل ته ننوتل.

تراوسه هېڅ کوم دولت طالبان د افغانستان د  2مه نوی حکومت اعالن کړ.۷وتښتېد او طالبانو د سپټمرب پر 
داسې ښکاري چې د "انتظار وکړو او وګورو" چلند غوره  ووګه په رسمیت نه دي پېژنديل. ځینحکومت په ت

ته په مرشوعیت ورکولو کې زړه نازړه دي. که منۍ په توګه د طالبانو د واک کړی ځکه دوی د لومړي هېواد
طالبان خپل کنټرول ټینګ کړي او د خپلې واکمنۍ پایښت ثابت کړي، ښایي دا وضعیت بدلون ومومي. په 
عین حال کې نور هېوادونه بیا د طالبانو په رسمیت پېژندل برشي حقونو ته له درناوي، راتلونکي سیايس 

 ندې د مبارزې له ډاډ ورکولو رسه تړي.جوړجاړي، یا هم د تروریزم پر وړا

دا مقاله د نړیوال قانون له مخې د رسمیت پېژندلو مفهوم تحلیلوي او پر دې بحث کوي چې څه ډول د 
د حکومتونو په رسمیت پېژندل د یوه دود په توګه  وختهمعارصو دولتونو چلند په لیبیا کې د کورنۍ جګړې تر 

ض له پامه غورځويل او دا چې د رسمیت پېژندلو یا نه پېژندلو د پرېکړې معیارونه مبهم، ناتعریف شوي او متناق
دي. په دې توګه، نړیوال قانون د دغې سرتې سیايس چارې لپاره، چې د دولتونو په رسمیت پېژندنه ده، 

لري. خو له دې رسه رسه، دا مفهوم خورا مهم دی ځکه د حقوقي پایلو او عواقبو رسچینه  ډېرې کمې الرښوونې
جوړېږي، د بېلګې په توګه له نړیوالو برشدوستانه قوانینو رسه سم د شخړو د ډلبندۍ موضوع او د دولتونو د 

دې کبله، د دغه  مسؤولیتونو له قانون رسه سم د مسؤولیت یا ځواب وینې موضوع پکې د یادولو وړ دي. له
په پوهېدو کې مرسته وکړي چې د افغانستان د حکومت په توګه  مفهوم روښانه کول مهم دي ترڅو د هغو الرو

د طالبانو په رسمیت پېژندل به له نړیوالې ټولنې رسه د دوی پر بهرنیو اړیکو څه اغېزه وکړي. د دې مقالې 
 ساحه تر څه حده روښانه يش. مهمبهموخه دا ده چې د نړیوال قانون دا ناڅرګنده او 

                                                             
1 NPR, A Look At Afghanistan's 40 Years Of Crisis — From The Soviet War To Taliban Recapture, August 19, 2021 
2 Al Jazeera, Taliban announces new government in Afghanistan, September 8, 2021 
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 رسمیت پېژندنه څه ته وایي؟ .2

په رسمیت پېژندل د هغې کچې څرګندونه کوي، تر کومې چې رسمیت پېژندونکی اړخ په رسمیت پېژندل 
د دولتونو په بحث کې بیا په رسمیت منل شوي حکومت رسه د رسمي  3شوی لوری په بهرنیو اړیکو کې مني.

د رسمیت  4لو لپاره د رسمیت پېژندونکي لوري د لېوالتیا او ارادې څرګندونه کوي.اړیکو د جوړولو یا سات
پېژندلو پرېکړه د دولتي حاکمیت ځانګړتیا او هغه یو اړخیز عمل دی چې د اړوند دولت ارادې او اختیار ته 

رسمیت دنده ده او نه هم هغه حکومت چې غواړي په الزامي پرېښودل کېږي. نه په رسمیت پېژندل کومه 
 دد رسمیت پېژندلو مسئله خورا سيايس بڼه لري چې د یوه حکومت  5وپېژندل يش، کوم متقابل حق لري.

رسمیت پېژندلو یا نه پېژندلو د پرېکړې لپاره په معیارونو کې د روڼتیا د نشتوايل ترڅنګ د دې چارې طبیعي 
سیايس وي، مګر قانوين او حقوقي که څه هم خپله دا پرېکړه ښایي  6خپلرسۍ او ناڅرګندتیا المل شوې.

پایلې او عواقب له ځان رسه لري او له همدې کبله په نړیوالو قوانینو پورې تړلې یوې قضیې په توګه مطرح 
 7ده.

په رسمیت پېژندل په دې معنا دي، چې د دغه حکومت کړنې به د دولت لپاره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ 
ومت ډیپلوماتیکو اړیکو ته د داخلېدو او له نورو دولتونو رسه د نړیوالو تړونونو کې الزامیت لري، او دا چې دا حک

د السلیک کولو وړتیا لري، او هم دا چې اجرایوي او مقننه کړنې به یې د رسمیت پېژندونکي دولت په محکمو 
ې اړوند د رسمیت پېژندلو ردول بیا په دې معنا دي، چ 8کې د پېژندل شوي دولت رسمي کړنې ګڼل کېږي.

دولت د نړیوالې ټولنې د یوه داسې غړي په توګه رد شوی چې تعامل وررسه کېدای يش؛ د اړوندو ارګانونو 
کړنې یې ناسمې ګڼل کیږي؛ ښایي د مصونیت د نشتون المل هم يش؛ او هم نيش کولی په بهرنیو محکمو 

له همدې  10السه ورکړي.په رسمیت نه پېژندل شوی حکومت ممکن د جګړې حق هم له  9کې دعوی وکړي.
کبله، دا پوښتنه چې ولې یو حکومت په رسمیت پېژندل کېدای يش یا نه يش پېژندل کېدای، خورا مهمه ده 

 او نړیوال قانون، لکه څنګه چې د دې مقالې په جریان کې بحث پرې شوی، ځینې ځوابونه ورته لري.

                                                             
3 Rudiger and Philipp, ‘The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law’, Max Planck UNYB, 6 (2002) 
4 ibid. 
5 Anne Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ (2012) 14 Int'l Comm L Rev 381 
6 J. Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’, Yearbook of 
International Humanitarian Law Volume 18, 2015 pp 3-41 
7 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
8 Rudiger and Philipp, ‘The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law’ supra (n. 3) 
9 ibid. 
10 ibid. 
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 د حکومتونو رسمیت پېژندلو اړوند تاریخي چلند .3

معمول ډول په نورو دولتونو کې نوي حکومتونه په رسمیت پېژين، که څه هم، په دې تړاو معارص  حکومتونه په
چلند دا کړنالره له پامه غورځولې. د اسټراډا نظریه، چې د مکسیکو د یوه سیاستوال پر نوم نومول شوې، وایي 

د د نوي حکومت د مطلوبیت، چې په رسمیت پېژندل یو ناسم چلند دی او د بل هېواد په چارو کې د هغه هېوا
د حکومتونو په رسمیت  11مرشوعیت یا دوام او وړتیا په اړه له قضاوت کولو رسه نه توجیه کېدونکې السوهنه ده.

نه پېژندلو رسه، دولتونو ته دا هم شونې شوه چې د داسې رشمناکو حاالتو مخنیوی وکړي چې له خونړیو 
کې راتلل یا به هم عجوالنه پرېکړې کېدې او غلط بنسټونه به په بغاوتونو وروسته به د رژیمونو بدلونونه پ

د یوه دولت  په رسمي توګهم کال کې د اسټراډا دریځ غوره کړ او ۱۹۸۰برېتانیا په  12رسمیت پېژندل کېدل.
د امریکا، فرانسې او اسرتالیا په ګډون په  13په رسمیت پېژندل یې بند کړل. راغيل بدلونپه حکومت کې د 

کال کې یوه ورته  ۱۹۹۹اروپايي اتحادیې په  14نورو هېوادونو هم عمال دغه چلندي بدلون تعقیب کړ.لسګونو 
اعالمیه خپره کړه او ټینګار یې کړی و، چې دا اتحادیه حکومتونه په رسمیت نه پېژين، بلکې یوازې دولتونه په 

یت نه پېژندلو اړوند د څرګندو پرځای یې، دولتونه اوس دې ته لومړيتوب ورکوي، چې د رسم 15رسمیت پېژين.
اعالمیو پر ځای له هغه اړوند حکومت رسه، چې اعرتاض پرې لري، ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړي یا یې ټیټې 

د بېلګې په توګه، امریکا ویيل چې د دوی چلند اوس دا دی چې "د حکومتونو د بدلون  16کچې ته ورسوي.
کوو او پر ځای یې پر دې غور کوو چې ایا موږ غواړو له نویو په قضیو کې د رسمیت پېژندلو له کارونې ډډه 

 17حکومتونو رسه ډیپلوماتیکې اړیکې ولرو کنه."

د علني رسمیت پېژندنې د دغه چلند د پای ته رسېدو په پایله کې اوس بیا معموال د واک ته رسېدونکو چارواکو 
ه دولت کې د اسايس قوانینو د عادي ضمني رسمیت پېژندنه لیدل کېږي، په ځانګړې توګه کله چې په یو 

که څه هم،  18پروسو له الرې د حکومت بدلون رامنځته کېږي، کوم چې د رسمیت پېژندنې دوام ګڼل کېږي.
 ۲۰۱۲دا چلند د سوریې او لیبیا د وروستیو کورنیو جګړو پر مهال له پامه وغورځول شو. ولسمرش اوباما د 

کال په ډسمرب کې د سوریې د انقاليب او مخالفو ځواکونو ميل ایتالف د سوریې د خلکو د مرشوع استازي 
رسه له دې چې د بهرنیو چارو وزارت یې بیا وروسته روښانه کړه چې دا  19لوري په توګه په رسمیت وپېژانده.

                                                             
11 Oxford Reference, Estrada Doctrine: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095758788 
12 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n 6) 
13 Warbrick C, ‘The New British Policy on Recognition of Governments’ (1981) 30 Int Comp Law Q 568–592 
14 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n 6) 
15 European Commission (1999) Bulletin of the European Union 7/8:1–153 
16 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n. 6) 
17 Diplomatic Relations and Recognition, 1975 Digest Of United States Practice In International Law sec. 3, at 20 
18 Rudiger and Philipp, ‘The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law’ (supra n. 3) 
19 Brad R Roth, ‘Whither Democratic Legitimism: Contextualizing Recent Developments in the Recognition and NonRecognition of 
Governments’ (2014-2015) 108 AJIL Unbound 213 
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خو  20ه هېڅ قانوين پایلې ونه لري.یوازې یو سیايس ګام دی او د ځمکنیو او مالکیت اړوند مسایلو په څېر ب
کال په  ۲۰۱۶په بل اړخ کې د لېبیا په کورنۍ جګړه کې بیا رسمیت پېژندنه له قانوين پایلو رسه مل وه. د 

مارچ میاشت کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، انګلستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او د بهرنیو چارو او 
( GNAاروپايي اتحادیې لوړپوړي استازي د لیبیا د ميل وفاق له حکومت ) امنیتي پالیسۍ په برخه کې د

کړ او هغه یې د دغه هېواد د یوازیني مرشوع حکومت په توګه په رسمیت  اعالنڅخه خپل بشپړ مالتړ 
( رامنځته کولو لپاره فشارونه وارد کړل او د GNAپه لیبیا کې ملګرو ملتونو د ميل وفاق حکومت ) 21وپېژانده.

مالتړ یې په خورا ګډوډ شکل رسه وکړ ځکه مخکې یې په طربق کې مېشت  پېژندنېغه حکومت د رسمیت د
( GNAبیا هم د ميل وفاق حکومت ) 22د استازو جرګې مرشوعیت منلی و، کوم چې د روانې شخړې بل اړخ و.

 23ته الرسسی ومومي.رسمیت پېژندنې شونې کړه چې په بهرنیو بانکونو کې د لیبیا دولتي شتمنیو  ېلپاره دغ
په افغانستان کې بیا دا ال څرګنده نه ده چې آیا طالبان به په دغه هېواد کې داسې حکومت جوړ کړای يش 

 کنه، چې هم په سیايس او هم په قانوين لحاظ، د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت وپېژندل يش.

 د دولتونو او حکومتونو د رسمیت پېژندنې پرتلنه .4

په رسمیت پیژندنه باید یوازې د وضاحت د یوې نقطې په توګه د دولتونو له رسمیت پېژندنې څخه د حکومتونو 
 توپیر يش. د مونټیویډیو کنوانسیون د لومړۍ مادې له مخې یو دولت د الندې ځانګړنو لرونکی دی:

 داميي نفوس؛ )الف(

 مشخصه جغرافیه یا خاوره؛ )ب(

 حکومت؛ او )ج(

 24له نورو هېوادونو رسه اړیکو ته د ننوتلو وړتیا. )د(

په داسې حال کې چې د مونټیویډیو کنوانسیون یا کوم بل داسې سند، چې د حکومت جوړولو لپاره اړین 
معیارونه مشخص کړي، نشته دی. خو د دولت په توګه د یوه هېواد په رسمیت پېژندلو لپاره یو معیار د حکومت 

یو دولت د خپل حکومت له الرې په نړیوالو چارو کې ګډون کوي. که څه هم د شتون یا لرل دي؛ ځکه 
حکومت لرلو د عنرص په ګډون هغه عنارص چې د دولت په توګه د یوه هېواد د مطرح کېدو لپاره اړین دي، 

                                                             
20 ibid. 
21 Ministers of Foreign Affairs of France, Germany, United Kingdom, Italy, USA and EU (2016) Ministerial meeting in Paris: France, 

Germany, United Kingdom, Italy, USA, EU—Statement on Libya, EU Doc. 160313_01 
22 UN Security Council Resolution 2213 (2015) 
23 Roth, ‘Whither Democratic Legitimism: Contextualizing Recent Developments in the Recognition and Non-Recognition of 

Governments’ (supra n. 19) 
24 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, 26 December 1933, 164 LNTS 19 
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کله چې دولت جوړ يش حتی که په لنډمهاله توګه حکومت هم ونه لري  25عمال د انعطاف وړ ثابت شوي دي.
داسې دولتونه هم جوړ شوي چې هېڅ  26موجود وي، لکه د کورنۍ جګړې یا بهرين اشغال له امله. دولت

له همدې امله، په افغانستان کې د حکومت په  27حکومت یې نه درلود، لکه د کانګو دیموکراتیک جمهوریت.
دی. په افغانستان  رسمیت نه پېژندل یا یې حتی له رسه نه شتون په دې معنا نه دي، چې خپله دا دولت نشته

، ځکه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په یتوپیر ټینګار اړین د دغهکې د طالبانو په قضیه کې پر 
چې امریکا یې د یوه دولت په توګه په رسمیت نه پېژين او د طالبانو ته د افغانستان اسالمي امارت "مکرر ډول 

څه هم په ژبه کې د وضاحت له نشتوايل رسه رسه هڅه کړې چې  امریکا که 28.ده ې" اشاره شو په نوم یادېږي
 طالبان د افغان حکومت په توګه په رسمیت ونه پېژين، نه دا چې خپله دا دولت وجود نه لري. 

 ( رسمیت پېژندنې پرتلنهDe Jure( او رسمي )De Factoد غیررسمي ) .5

په رسمیت پېژندونکی دولت په رسمیت پېژندلې ( معنا دا ده چې de jureد رسمي یا قانوين رسميت پېژندنې )
د رسمیت پېژندنې په دې  29اداره د حکومت په توګه مني، یعني د اړوند دولت وروستی استازی یې ګڼي.

نارسمي یا غیرعلني  30طریقه کې په څرګند ډول په رسمیت پېژندل شوي لوري ته دا خربه رسول کېدای يش.
ې معنا ده چې په رسمیت پېژندونکی دولت په دې باور دی چې دغه ( بیا په دde factoرسمیت پېژندنه )

اداره د حکومت په توګه د پېژندل کېدو معیارونه پوره کوي مګر تر اوسه یې دا نه ده ثابته کړې چې پر یوه 
د شاو په وینا، "په  31.کنه ( حکومت د بدلېدو لپاره به خپل ثبات وساتلی يشde jureقانوين او رسمي )

( رسمیت پېژندنه کې د وضعیت په اړه زړه نا زړه ارزونه، او د انتظار او لیدلو چلند de factoیا عميل )نارسمي 
شامل دی، تر هغه چې پر دغه شک او تردید په کايف اندازه غلبې له الرې رسمي منلو ته پراختیا ومومي او 

ګه نه اعالنېږي، مګر د عمل له الرې دا اکرثا په څرګنده تو  32( توګه په رسمیت ومنل يش".de jureپه رسمي )
همدا معنا لرلی يش، لکه دا چې له اړوند حکومت رسه دوه اړخیز تړون کېږي یا د سفیر لپاره باورلیک تبادله 

کال له انقالب وروسته له ایران رسه ډیپلوماټیکې اړیکې  ۱۹۷۹د بېلګې په توګه، که څه هم امریکا د  33کېږي.
الجزایر تړون ته له ننوتلو رسه یې د دغه هېواد نوی حکومت په ضمني توګه په  کال د ۱۹۸۱پرې کړې، خو د 

څو په دغه هېواد کې د امریکايي یرغمل شویو کسانو له آزادولو رسه مرسته وکړي او د تر رسمیت وپېژانده، 
                                                             
25 See generally Crawford J (2006) The Creation of States in International Law. Clarendon Press, Oxford 
26 ibid. 
27 ibid. 
28 State Department, Agreement for Bringing Peace to Afghanistan Between the Islamic Emirate of Afghanistan Which Is Not Recognized 

by the United States as a State and Is Known as the Taliban and the United States of America, February 29, 2020 
29 ibid. 
30 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
31 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n. 6) 
32 Shaw M (2014) International law. Cambridge University Press, Cambridge, p. 332-333 
33 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) and Lawfare, History and the 

Recognition of the Taliban, August 26, 2021 
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ا راز امریکا همد 34دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره جوړه شوې محکمه کې دوسیې تعقیب کړي.
ومنله چې د خمیني د رژیم اړوند یوه اداره کولی يش په محکمه کې د ځان استازیتوب وکړي، چې دا هم د 

که څه هم ضمني رسمیت پېژندنه په یوه څو اړخیز تړون کې د ګډون  35ضمني رسمیت پېژندنې په معنا وه.
 36له الرې نه رامنځته کېږي.

عمومي اصول دا دي چې یو دولت باید یوازې یو حکومت ولري، په داسې حال کې چې په نړیوال قانون کې 
خو د دولتونو عميل چلند دا په ګوته کوي چې دوې ادارې هم د یوه دولت د حکومت په توګه په رسمیت 

( په رسمیت وپېژندل يش او بل یې په نارسمي de jureپېژندل کېدای يش تر هغه چې یو یې په رسمي توګه )
د مثال په توګه، د هسپانیې په کورنۍ جګړه کې جمهوري  37رسمیت وپېژندل يش. ( پهde factoتوګه )

غوښتونکی حکومت د جګړې په وروستیو دوو کلونو کې د رسمي حکومت په توګه په رسمیت پېژندل شوی و 
په همدې ډول، په لیبیا  38حال دا چې د فرانکو اداره د نارسمي حکومت په توګه په رسمیت پېژندل شوې وه.

د قذايف د واکمنۍ په پای کې ځینو دولتونو ميل انتقايل شورا د نارسمي حکومت په توګه په رسمیت  کې
وپېژندله. رسمي حکومت د دې وړتیا لري چې په بهر کې له نړیوالې ټولنې رسه د اړوند دولت په استازیتوب 

غېزناک کنټرول لري خو نا رسمي حکومت معموال داسې ګڼل کېږي چې دا پر اړونده خاوره ا 39خربې وکړي.
رسمي حکومت بیا یوازې اداري کنټرول سايت. د یوه هېواد پر سیمو اغېزناک کنټرول د رسمیت پېژندلو یو 

 هغه معیار دی چې اوس دلته پرې بحث کوو.

 د رسمیت پېژندنې معیارونه .6

مخې یې رسمیت پېژندنه دا چې په رسمیت پېژندنه یو اختیاري او یو اړخیز عمل دی، نو هغه معیارونه چې له 
تررسه کېږي هم دولتونو ته پرېښودل کېږي. له دې رسه رسه، د نړیوالې ټولنې د یووايل په موخه د رسمیت 

یو هغه معیار چې په نړیواله کچه توافق  40پېژندنې لپاره د ځینو پالیسیو رامنځته کولو هڅې هم شوې دي.
دولتونه الهم د رسمیت پېژندنې لپاره د قانوين  41ول دی.پرې شته دی، د یوه هېواد پر خاوره اغېزناک کنټر 

معیارونو وضع کولو لپاره هومره متایل نه لري، ځکه د رسمیت پېژندلو یا نه پېژندلو پرېکړه د دوی په حاکمیت 

                                                             
34 Politico, Biden unlikely to formally recognize Taliban government, September 11, 2021 
35 ibid. 
36 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
37 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n. 6) 
38 ibid. 
39 ibid. 
40 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
41 ibid. 
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بیا هم په دې تړاو  42او خپلواکۍ کې نغښتې ده او غواړي په دې برخه کې د ځان لپاره یو څه آزادي وسايت.
 کر شوي معیارونه په الندې ډول دي.مکررا ذ 

 . اغېزناک کنټرول 1.6     

په کايف توګه بنسټیزه "په کالسیکه معنا د اغېزناک کنټرول د مفهوم تعریف دا دی، چې یوه واکمني او اقتدار 
رضایت له ځان رسه دا  شوې وي او د خپل دوام ساتلو ډاډ ورکړای يش، او د هغه چا چې دولت ترې جوړ دی،

ریښه  43ولري چې د ځان ساتلو وړتیا لري، او هم خپلې داخيل دندې او بهرين مکلفیتونه تررسه کړای يش."
یې د ځمکنۍ بشپړتیا اصول دي، کوم چې دولتونه د داسې واکمنۍ له رسمیت پېژندلو څخه منع کوي چې 

نځګړیتوب د اغېزناک کنټرول ( مTinocoټیناکو ) د 44شته هغو ته له زیان رسولو پرته اغېزناک کنټرول نه لري.
په دې قضیه کې د انګلستان له لوري د کوسټا ریکا  "ټافت"مرش قايض  45اړتیا د یوه اصل په توګه تایید کړه.

هېواد د ټیناکو حکومت په رسمیت نه پېژندل لغوه کړل او ویې ویل چې دغه واکمني پر هېواد اغېزناک 
په ورته ډول، د هسپیرایډز هوټلونو او ایګین هالیډېز ملتد  46.کنټرول لري او له همدې امله معترب حکومت دی

(Hesperides Hotels v. Aegean Holidays Limited په قضیه کې د انګلیستان له لوري په شاميل )
قربس کې د ترکیې د دولت په رسمیت نه پېژندلو ته په پام داسې فرمان صادر شو، چې "د دغه هېواد محکمې 

سې ادارې قوانین یا کړه وړه په رسمیت وپېژين چې پر یوه سیمه اغېزناک کنټرول ولري، کولی يش د یوې دا
 47"که څه هم دا د اعلیحرضتې د حکومت له لوري په رسمي یا نارسمي توګه په رسمیت نه وي پېژندل شوی.

الندې  هغه څه چې د اغېزناک کنټرول لپاره اړین دي، د بحث وړ موضوع ده؛ خو بیا هم اغېزناک کنټرول
 مواردو ته اړتیا لري:

له خپلو واکونو څخه په کار اخیستلو کې یوه اسايس اړتیا دا ده چې حکومت  خپلواک حکومت: .1
که یو  48او دا وړتیا ولري چې د بهرنیو لوبغاړو له مداخلې پرته په خپله پرېکړه وکړي.خپلواک وي 

کنټرولولی يش او دا کار په خپلواکه  حکومت یوازې د بل دولت د وسله والو ځواکونو په مالتړ خاوره
توګه نه کوي، نو دا یو مرشوع حکومت نيش ګڼل کېدای. د مثال په توګه، په کمبوډیا کې د هینګ 

 49سمرین حکومت د ویتنام د مالتړ له امله، چې هغه یې واک ته ورساوه، په رسمیت ونه پېژندل شو.

                                                             
42 ibid. 
43 Lawfare, History and the Recognition of the Taliban, August 26, 2021 
44 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
45 Tinoco Claims Arbitration (Great Britain v. Costa Rica) (1923) 1 R.I.A.A. 369 
46 ibid. 
47 Hesperides Hotels v. Aegean Holidays Limited case (1978) Q.B. 205 and 218 (C.A.) 
48 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n. 6) 
49 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
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پېژين چې بهرين مالتړ ته اړتیا لري، لکه په  خو له دې رسه رسه، دولتونه هغه ادارې هم په رسمیت
کال کې په یوګانډا کې د اوبوټي حکومت؛ حال دا چې د تانزانیا وسله وال ځواکونه، چې  ۱۹۷۹

 50عیدي امین یې له واکه لرې کړ، ال هم په دغه هېواد کې مېشت وو.

کیلسن په د پاکستان سرتې محکمې د  اطاعت وکړي: معمول ډولد نفوس سرته برخه یې په  .2
حواله یادونه کړې چې "دا د انقالب بریا نه ده چې قانوين مرشوعیت وربښي، بلکې هغه اغېزناکتیا 

که څه هم معمول یا دایمي اطاعت  51ده چې د عامو وګړو د معمول اطاعت له الرې یې ترالسه کوي."
نه نه لري چې څه ډول او پیروي ثابتول خورا ستونزمن دي او نړیوال قانون هم په دې اړه هېڅ الرښوو 

 ثابتېدای يش.

اړونده اداره یا واکمني باید په داسې طریقه خپل واک چلولو ته  د واک او ځواک پایښت او دوام: .3
 52دوام ورکړای يش چې د مخالفو اړخونو ترمنځ د السربۍ پر مهال یو بل ته د واک د لېږد مخه ونیيس.

 53، بلکې ثابت پاتې يش.نو ځکه اغېزناک کنټرول باید یوازې لنډمهالی نه

یو مهم  د هېواد د پالزمینې کنټرولځینې بیا وړاندیز کوي چې د اغېزناک کنټرول په برخه کې  .4
فکټور دی. که څه هم پالزمېنه هېڅ کوم قانوين اهمیت او تړاو نه لري، خو دا هله د پام وړ وي چې 

کوي چې اغېزناک کنټرول تر ډېره  کله د رسمیت پېژندلو اړوند شخړه راپورته کېږي او ځینې استدالل
تر کنټرول الندې ساحو د پراختیا پر ځای د موقعیتونو له مخې سنجول کېږي. له دې کبله ښایي په 

 54سیايس او قانوين توګه ډېری مسایل د پالزمینې له کنټرول رسه وتړل يش.

یت نه دی ورکړل شوی چې له دې رسه رسه، د دولتونو په چلند کې همیشه یوازې هغو حکومتونو ته هم رسم
( Côte d’Ivoireکال کې په عاج ساحل ) ۲۰۱۱د هېواد پر خاوره اړتیا وړ کنټرول ولري. د مثال په توګه، نه په 

کال کې د لیبیا د  ۲۰۱۶کال کې په یمن کې ولسمرش هادي، او نه هم په  ۲۰۱۵کې ولسمرش واتارا، نه په 
کال کې، ولسمرش ټرمپ  ۲۰۱۹په ورته ډول، په  55رول درلود.ميل وفاق حکومت پر خپله خاوره اغېزناک کنټ

ګوایدو د وینزویال د ولسمرش په توګه په رسمیت وپیژانده، حال دا چې مادورو پر دولت له اغېزناک کنټرول 
له دې کبله جوته ده چې که څه هم اغېزناک کنټرول یو مهم معیار دی او هم یې په دې  56څخه برخمن و.

 تونه یادونه کېږي، مګر محدوده یې مبهمه او نا تعریف شوې ده.برخه کې ډېری وخ

                                                             
50 ibid. 
51 Asma Jilani v. The Government of Punjab, PLD SC 139 (1972) 
52 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
53 Rudiger and Philipp, ‘The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law’ (supra n. 3) 
54 Schuit, ‘Recognition of Governments in International Law and the Recent Conflict in Libya’ supra (n. 5) 
55 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n. 6) 
56 L. Ali Khan, Why the U.S. Should Recognize the Taliban as Afghanistan’s Lawful Government, JURIST – Academic Commentary, 
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 پر ځای کول مکلفیتونود نړیوالو . 2.6     

لیک وایي، چې د کړهکال کې د دویم ځانګړي بین االمریکایي کنفرانس له لوري تصویب شوی پرې ۱۹۶۵په 
متایل باید د دغه حکومت د رسمیت نړیوالو مکلفیتونو د پوره کولو لپاره د یوه نارسمي یا ډيفکټو حکومت 

په دې کې یو څه پېشدستي ښکاري ځکه دا مکلفیتونه د یوه دولت او له  57پېژندنې په برخه کې یو معیار وي.
همدې امله په رسمیت پېژندل شوي یوه حکومت مسوولیت جوړېږي. له دې کبله په رسمیت نه پېژندل چې 

اړوند یا نور برشدوستانه مکلفیتونه پر ځای نه کړي، ښایي  یو اعالن شوی حکومت ممکن خپل د برشي حقونو
متحده  58د دولتونو د مسؤولیت له قانون رسه سم له نړیوالو قوانینو د پیروۍ په موخه یو متقابل اقدام وي.

ایاالتو تر دې مخکې د طالبانو له لوري د نړیوالو مکلفیتونو نه مراعاتول د افغانستان د حکومت په توګه د دوی 
لیکونه او همدارنګه د اسامه بن الدن په په رسمیت نه پېژندلو دلیل ګڼلی، چې پکې د امنیت شورا پرېکړه

 دهمدا تورونه په اوس وخت کې هم د حکومت په توګه د طالبانو  59سپارلو کې د دوی ناکامي هم شاملېږي.
 رسمیت نه پېژندلو يو دليل بلل کېږي.

 دیموکراتیک مرشوعیت؟. 3.6     

کلونو کې د دولتونو په رسمیت پېژندلو کې د ډیموکراتیک مرشوعیت  ۲۵سړې جګړې راهیسې په تېرو  له
یو روښانه  تر کومهکه څه هم، دا پوښتنه چې ایا د رسمیت پېژندنې لپاره دا  60رول ته لېوالتیا زیاته شوې ده.

رسمیت پېژندلو څخه ډډه کوي او مشخص معیار دی، د بحث وړ ده. دولتونه کله ناکله د هغو حکومتونو په 
کال  ۱۹۹۸کال کې په هایټي کې او په  ۱۹۹۴چې د انقالب یا تاوتریخوايل له الرې واک ته رسېديل وي. په 

کې په سیریلیون کې، نړیواله ټولنه د یوه اورپکي او یاغي حکومت پرضد د ډیموکراسۍ د بیا واکمنېدو په 
ک ډول منتخب حکومت ترڅنګ ودرېده، چې د هېواد پر خاوره موخه د یوه داسې پرځېديل مګر په ډیموکراتی

دولتونه ښایي د یوه داسې غیر ډیموکراټیک رژیم په رسمیت پېژندلو څخه  61یې اغېزناک کنټرول نه درلود.
انکار وکړي، چې په ډیموکراتیکه توګه منتخب حکومت په زور نیيس، ترڅو اړوند حکومت بېرته د ډیموکراسۍ 

کال کې له اسالمي انقالب وروسته له ایران رسه  ۱۹۷۹د بېلګې په توګه امریکا په  62لېږد ته وهڅوي.
له دې رسه رسه، امریکا په دې برخه کې  63ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې او پر دغه هېواد یې بندیزونه ولګول.

                                                             
57 AJIL 60 (1966), 460 
58 Article 22 and Articles 49-53 of the ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 
59 Rudiger and Philipp, ‘The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law’ (supra n. 3) 
60 Opinio Juris, Recognition of Governments: Legitimacy and Control Six Months after Guaidó, August 18, 2019 
61 ibid. 
62 Sean D Murphy, 'Democratic Legitimacy and the Recognition of States and Governments' (1999) 48 Int'l & Comp LQ 545 
63 L. Ali Khan, Why the U.S. Should Recognize the Taliban as Afghanistan’s Lawful Government, JURIST – Academic Commentary, 
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پېژندنې رسه تل متناقض چلند کړی او د بېلګې په توګه په پاکستان کې یې د مرشف د حکومت له رسمیت 
 64ستونزه نه لرله، حال دا چې هغه حکومت هم د پوځي کودتا له الرې واک ته ورسېد.

د انقالبونو مامنعت نه بله پام وړ خربه دا ده چې نړیوال قانون د حکومتونو د بدلون د یوې وسیلې په توګه 
اید د رسمیت پېژندنې مخه کوي او له همدې امله د یوه هېواد د اسايس قانون له پروسو رسه نه موافقت ب

پردې رسبېره، په افریقا او منځني ختیځ کې لسګونه غیر ډیموکراټیک هېوادونه شته چې د نړیوالې  65ونیيس.
ډېری څېړونکي او پوهان پر دې هم موافق دي چې له غیر  66ټولنې لخوا په رسمیت پېژندل شوي دي.

دلو په اړه تراوسه کوم دودیز قانون او معیار نشته او دیموکراتیکو الرو جوړو شوو حکومتونو د رسمیت نه پېژن
 67اغېزناک کنټرول ال هم د مرشوعیت اصيل او لومړنی معیار پاتې دی.

 آیا طالبان دا معیارونه پوره کوي؟ .7

کال  ۲۰۰۲مه په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د ۲۷کال د سپټمرب پر  ۱۹۹۶طالبان په لومړي ځل د 
امریکا په مالتړ د انتقايل حکومت تر جوړېدو پورې یې پر دغه هېواد واکمني وکړه.  د جون په میاشت کې د

سلنه خاوره یې اغېزناک کنټرول درلود، دوی یوازې د  ۹۰په دغو کلونو کې، رسه له دې چې د افغانستان پر 
رسمیت پېژندل  پاکستان، متحده عريب اماراتو او سعودي عربستان له لوري د افغانستان د حکومت په توګه په

پاکستان لومړنی هېواد و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژانده او له هغه وروسته یې پرله  68شوي وو.
سعودي عربستان او  69پسې هڅې وکړې چې طالبان په ملګرو ملتونو کې د دغه هېواد څوکۍ ترالسه کړي.

نکي نفوذ د مخنیوي په موخه طالبان په رسمیت متحده عريب اماراتو بیا په دغه هېواد کې د ایران د زیاتېدو 
کال په اګست میاشت کې، د اسامه بن الدن له سپارلو څخه د  ۱۹۹۸سعودي عربستان بیا د  70وپېژندل.

طالبانو د مرش مال محمد عمر له انکار وروسته، د طالبانو له حکومت رسه خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پرې 
د طالبانو او په رسمیت نه پېژندونکو دولتونو ترمنځ د رسمیت پېژندنې او ډیپلوماتیکو اړیکو له نشتون  71کړې.

دا له دې هم روښانه  72رسه رسه، طالبانو هغه مهال د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان حکومت جوړ کړ.

                                                             
64 ibid. 
65 Rudiger and Philipp, ‘The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law’ (supra n. 3) 
66 Murphy, ‘Democratic Legitimacy and the Recognition of States and Governments’ (supra n. 62) 
67 James Gathii, 'Introduction to the AJIL Unbound Symposium on Recognition of Governments and Customary International Law' (2014-

2015) 108 AJIL Unbound 199 and Erika de Wet, From FreeTown to Cairo via Kiev: The Unpredictable Road of Democratic Legitimacy in 

Governmental Recognition, 108 AJIL Unbound 201 (2015) 
68 Serralvo, ‘Government Recognition and International Humanitarian Law Applicability in Post Gaddafi Libya’ (supra n. 6) 
69 Rudiger and Philipp, ‘The Status of the Taliban: Their Obligations and Rights under International Law’ (supra n. 3) 
70 ibid. 
71 United States Institute for Peace, Leveraging the Taliban’s Quest for International Recognition, Afghan Peace Process 

Issues Paper, Barnett R. Rubin, March 2021 
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د امریکا یرغل ته د دوو دولتونو  کال په اکتوبر کې پر افغانستان ۲۰۰۱ده، چې ګڼ څېړونکي او پوهان د 
 73ترمنځ د نړیوالې وسله والې شخړې په سرتګه ګوري.

دوی  74.پر پراخه برخه کنټرول لريدا مهال طالبان د پالزمینې او د والیتونو د مرکزونو په ګډون د افغانستان 
اک کنټرول اصل منتفي نه په کوچنۍ کچه بغاوتونه یا لږ مقاومت به د اغېزن اوپر دولتي ادارو کنټرول لري 

منتخب ولسمرش غني له هېواده وتلی او د واک د دوام ادعا هم نه کوي او له وتلو وروسته یې کړې  75کړي.
( واکمني یې منلې او دوی یې د هېواد د چارو پرمخ بېولو de factoڅرګندونې ښيي چې د طالبانو نارسمي )

ولسمرشۍ د لومړي مرستیال امرالله صالح چې د اسايس خو د غني د ادارې د  76او ادارې مسوول بليل دي.
قانون له مخې ځان رسپرست ولسمرش بويل او یوه قومي مخکښ او د ميل مقاومت په نوم اعالن شوې جبهې 

 ۱۹۹۰دواړو په پنجشېر دره کې، چې په  77مرش احمد مسعود له لوري د مقاومت یو خوځښت رامنځته شوی.
او له طالبانو رسه د مقاومت او یا هم هغوی د واک  واخیستهپناه اه وروړې وه، لسیزه کې د رباين رژیم هم پن

دا به وخت روښانه کړي چې ایا دوی به د  78.شولد وېش تړون ته د اړ ایستلو لپاره د بهرين مالتړ په لټه کې 
طالبانو پر وړاندې کوم جدي مقاومت جوړ کړای يش کنه، که څه هم په اوسنیو رشایطو کې به یو محدود 

د متحده ایاالتو د بهرنیو  79بغاوت او پاڅون د اغېزناک کنټرول معیار چې اوس ترالسه شوی، منتفي نه کړي.
د وليس جرګې د بهرنیو چارو کمېټې ته د وینا پر مهال  80مه۱۳پټمرب پر چارو وزیر انتوين بلینکن هم د س

طالبان د افغانستان "نارسمي یا ډیفکټو حکومت" وبلل، کوم څه چې د دغه اعرتاف زیاتېدا ښيي چې دوی 
د هېواد پر خاوره اغېزناک کنټرول لري او )اوسمهال( د محدود مقاومت له لوري نه يش منتفي کېدای. 

( de factoلیک کې دا منلې چې طالبان د افغانستان نارسمي )په خپل وروستي پریکړهاتحادیې هم اروپايي 
 81حکومت دی او عملیايت ښکېلتیا وررسه اړینه ده خو د رسمیت پېژندنې په معنا به نه وي.

بان د خلکو د معمول اطاعت او پیروۍ په تړاو بیا د غني د حکومت ګړندی سقوط دا په ډاګه کوي چې طال
 دد پالزمېنې او ټولو والیتونو د مرکزونو  دا مالتړ په افغانستان کې له یو څه وليس مالتړ څخه برخمن دي او

                                                             
73 Ibid, and also see Annyssa Bellal, Gilles Giacca, and Stuart Casey-Maslen, International law and armed non-state actors in Afghanistan, 

International Review of the Red Cross, Volume 93 Number 881 March 2011 
74 Just Security, Expert Backgrounder: Recognition and the Taliban, August 17, 2021 
75 L. Ali Khan, Why the U.S. Should Recognize the Taliban as Afghanistan’s Lawful Government, JURIST – Academic Commentary, 

September 13, 2021 
76 Just Security, Expert Backgrounder: Recognition and the Taliban, August 17, 2021 
77 Lawfare, History and the Recognition of the Taliban, August 26, 2021 
78 ibid. 
79 ibid. 
80 Time, Biden Administration Grapples With How to Send Aid to Afghanistan Without Supporting the Taliban, September 22, 2021 
81 European Parliament resolution of 16 September 2021 on the situation in Afghanistan (2021/2877(RSP)) 

http://www.csrskabul.com/
mailto:Info@CSRSKABUL.COM


 14 |                   د افغانستان اسالمي امارت او د نړیوالو قوانینو له مخې د حکومتونو رسمیت پېژندنه

www.csrskabul.com  info@csrskabul.com 
 

له دې رسه رسه، د برشي حقونو وېرې او د ګډوالو راتګ ته په  82په کايف اندازه پراخ دی. له کبلهچټک نیولو 
 ډاډ وړ او پایدار دی کنه.پام رسه به وخت دا ثابته کړي چې ایا دا معمول اطاعت د 

غني دا هم ویيل چې دوی باید له افغانانو مرشوعیت ترالسه کړي او طالبانو ویيل چې دوی به د یوه "پرانستي، 
د دیموکراتیک مرشوعیت له پلوه بیا طالبان  83ټولشموله اسالمي حکومت" د جوړولو لپاره خربې اترې وکړي.

مت له ړنګولو وروسته نه په دموکراتیکه توګه واک ته رسېديل او نه له لسیزو اوږدې جګړې وروسته د شته حکو 
هم د اسايس قانون له مرشوع الرې واک ته راغيل. د غني اداره په خپله هم د مرشوعیت له ستونزو رسه مخ 

کال کې د غني بیا ولسمرش کېدل د هغه د مخکښ سیال عبدالله عبدالله له خوا د درغلیو له  ۲۰۱۹وه. په 
کال کې یوازې  ۲۰۱۹و رسه مخ وو. په تېرو څو کلونو کې په ټاکنو کې هم د خلکو ګډون ډېر کم وو او په تورون
 سلنه واجد رشایط رایه ورکوونکو خپله رایه ورکړې وه او د ټاکنو د څارونکو له خوا هم هېڅ خپلواک راپور ۲۰

ال څرګنده نه ده چې طالبان به ټاکنې وکړي کنه، ځکه د دوی پخواين اسايس قوانین له ټاکنو رسه  84شته.ن
د طالبانو لخوا په اعالن شوي موقت حکومت کې د هېواد  85د رشعي بنسټ د نشتون له کبله مخالفت لري.

طالبانو د افرادو له  د بېالبېلو قومونو غړي شامل دي، خو له متې رسه سم د کابینې ډېری څوکۍ په خپله د
لوري اشغال شوې دي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دیموکراتیک مرشوعیت نشتوالی به د نړۍ په 
کچه د ګڼو حکومتونو رسمیت پېژندنه له ګواښ رسه مخ کړي او له ځینو دولتي چلندونو رسه رسه د نړیوالو 

 نه دی. قوانینو له مخې د رسمیت پېژندنې یو منل شوی معیار هم

 د رسمیت پېژندنې پایلې او اغېزې .8

په رسمیت پېژندنه په نړیوال قانون او همدا راز کورين قانون کې د ځینو رژیمونو لپاره اغېزې او عواقب لرلی 
يش. د بېلګې په توګه، د امریکا د یوه حقوقي رشکت د یوه موکل په یوه قضیه کې، چې د سپټمرب د یوولسمې 

اړوند قايض  86و د کورنۍ له خوا پکې دعوه شوې، د افغانستان پرځېدلی حکومت تورن و.د بریدونو د قربانیان
د دغه حقوقي رشکت په غوښتنه د تعلیق امر صادر کړی، که څه هم، دا به ډېر وخت ونیيس چې معلومه کړي 

 87چې اوس به تورن څوک وي.

 ولیت قانون، او له ترهګرۍ رسه د مبارزېپه دې برخه کې یوازې د نړیوال برشدوستانه قانون، د دولتونو د مسؤ 
 اړوند د رسمیت پېژندنې پر ځینو عواقبو پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو په چوکاټ کې بحث کېږي.

                                                             
82 Just Security, Expert Backgrounder: Recognition and the Taliban, August 17, 2021 
83 ibid. 
84 Responsible Statecraft, The generals lied and the fantasy died, August 16, 2021 
85 Dawn, A big test for the Taliban, August 22, 2021 
86 Politico, Biden unlikely to formally recognize Taliban government, September 11, 2021 
87 ibid. 
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 نړیوال برشدوستانه قانون .1.8     

دا پوښتنه چې څوک د یوه دولت حکومت دی، د یوې شخړې پر ابتدايي ډلبندۍ او وروسته نورو ډلبندیو هم 
اغېزه کولی يش. د کلونو په اوږدو کې د دغې شخړې د ډلبندي کولو له پلوه یو دقیق زماين جدول په الندې 

 :88ډول جوړېدای يش

 پېښې او ډلبندي نېټه

له سپټمر څخه د  ۱۹۹۶د 
 مې۷د اکتوبر تر  ۲۰۰۱

کال کې واک ترالسه کړ او د امریکا د برید تر وخته له  ۱۹۹۶طالبانو په 
 شاميل ټلوالې رسه په یوه غیر نړیواله وسله واله جګړه کې ښکېل وو.

مې د ۷د اکتوبر له  ۲۰۰۱د 
 مې۱۸د جون تر  ۲۰۰۲

د امريکا په مرشۍ ايتالف هوايي بريدونه د ايتاليف دولتونو او افغانستان 
ړه بلل کېدای يش. له هغه وروسته بیا دا تر منځ نړيواله وسله واله جګ

سیمه اشغال شوه )له همدې امله دا الهم یوه نړیواله وسله واله جګړه 
کال په جون کې د انتقايل ادارې  ۲۰۰۲وه( تر هغه چې حامد کرزی د 

 مرش وټاکل شو.

مې د ۱۸د جون له  ۲۰۰۲د 
 مې۱۵د اګست تر  ۲۰۲۱

په افغانستان کې د نړیوالو د کرزي د حکومت په رامنځته کېدو رسه 
ځواکونو د مالتړي حکومت او د طالبانو په ګډون بېالبېلو وسله والو ډلو 

 تر منځ غیر نړیواله وسله واله جګړه وه.

امریکايي ځواکونه له افغانستانه ووتل، طالبان پر پراخې سیمې واکمن  م۲۰۲۱اګست 
 شول او د غني حکومت افغانستان پرېښود.

 

افغانستان د امریکا یرغل د دوو دولتونو تر منځ یوه نړیواله وسله واله جګړه وه. خو کله چې د حامد کرزي پر 
اداره واک ته ورسېده، دغه شخړه د افغان حکومت او طالبانو تر منځ په یوه غیر نړیواله وسله واله جګړه بدله 

ونو په ګډون د بهرنیو ځواکونو له حضور رسه پر شوه. دا غیر نړیواله وسله واله جګړه د متحده ایاالتو د ځواک
د یوې  89نړیواله جګړه واوښته، خو بیا هم دا جګړه ځکه غیر نړیواله وه چې مخالف دولتونه پکې ښکېل نه وو.

                                                             
88 See Annyssa Bellal, Gilles Giacca, and Stuart Casey-Maslen, International law and armed non-state actors in Afghanistan, International 

Review of the Red Cross, Volume 93 Number 881 March 2011; Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 

Executions, Philip Alston, Mission to Afghanistan, A/HRC/11/2/Add.4; The Office of the Prosecutor, Report on Preliminary Examination 

Activities 2016, 14 November 2016, para.197 
89 Stephane Ojeda, ‘US detention of Taliban fighters: some legal considerations’, in Michael N. Schmitt (ed.), The War in Afghanistan: A 

Legal Analysis, International Law Studies, Vol. 85, US Naval War College International Studies, Naval War College Press, 2009, pp. 358–
359 
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نړیوالې وسله والې جګړې د درولو لپاره، رضایت باید معترب وي او د یوه داسې واکمن لخوا ورکړل يش چې د 
( واکمن له حقیقي de jureساسويل وايي، چې یو رسمي ) 90له جرب پرته دا کار وکړي. دولت په استازیتوب

(de facto کنټرول پرته په قانوين توګه نيش کولی بهرنۍ مداخلې ته معترب رضایت ورکړي، مګر هغه دا هم )
پرتله پراخ ( واکمن په de jure( چارواکو رضایت چې د رسمي )de factoوایي چې د حقیقي یا نارسمي )

 91کنټرول لري هم د بهرنۍ مداخلې لپاره کايف نه دی.

په دغسې حالت کې که طالبان پر افغان خاوره د امریکايي ځواکونو د عملیاتو لپاره رضایت ورنه کړي، نو دا 
وضعیت به یوه نړیواله وسله واله جګړه وي. دا ځکه چې د امرالله صالح په مرشۍ د غني حکومت ښايي ال 

 de( واک ولري، خو له اغېزناک کنټرول پرته د معترب رضایت ورکولو لپاره اړین حقیقي )de jureوين )هم قان

facto کنټرول نه لري. له دې کبله ښایي دا د دغې جګړې پر طبقه بندي کولو، چې تر اوسه د افغان حکومت )
ه، اغېزه وکړي. امریکايي ځواکونه د په رضایت د امریکایي رستېرو په مالتړ یوه غیر نړیواله وسله واله جګړه و 

مه له دغه هېواده ووتل. اوس که امریکا د طالبانو له موافقې پرته په افغانستان ۳۱کال د اګست په  ۲۰۲۱
کې له زور څخه کار اخیستی وی، د دواړو هېوادونو ترمنځ به یوه نړیواله وسله واله جګړه وه. په دې منځ کې 

خراسان ډلې پرضد د بې پیلوټه الوتکې –مه د داعش۳۱یکا لخوا د اګست په پام وړ قضیه دا ده، چې د امر
تنه ملکي وګړي پکې ووژل  ۱۰برید وشو چې پنټاګون وروسته تایید کړه چې دا یوه دردناکه تېروتنه وه او 

ه دا ډول بریدون 93طالبانو دا برید وغانده او ویې ویل چې امریکا د هېواد ميل حاکمیت نقض کړی دی. 92شول.
بند څخه رسغړونه ده او د طالبانو له اجازې پرته د متحده ایاالتو  ۴مې مادې له ۲د ملګرو ملتونو د منشور د 

 او افغانستان ترمنځ د یوې نړیوالې وسله والې جګړې المل کېږي.

 لیتو د دولتونو مسؤ  .2.8     

افغانستان پر ښارونو د بریدونو پر د ملګرو ملتونو د برشي حقونو د ادارې مرشې ال له وړاندې ویيل، چې د 
مهال یې د طالبانو له خوا او همدارنګه د حکومت پلوه ملېشو د احتاميل جنګي جرمونو راپورونه ترالسه کړي 

نوموړې ادعا کوي، چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وړاندې په وروستیو څو اونیو کې ډېر ملکي وګړي  94دي.
مه ماده وايي چې "د یوه ۱۰( ILCت په اړه د نړیوالو حقونو د کمیسیون )د دولت د مسؤولی 95وژل شوي دي.

                                                             
90 Ferraro T, Cameron L (2016) Commentary to the Geneva Conventions: Common Article 2. International Committee of the Red Cross, 

Geneva, para. 263 
91 Sassòli M (2015) The Concept and Beginning of Occupation. In: Clapham A, Gaeta P, Sassòli M (eds) The Geneva Conventions: A 

Commentary. Oxford University Press, Oxford, pp 1389–1420 
92 The New York Times, Pentagon acknowledges Aug. 29 drone strike in Afghanistan was a tragic mistake that killed 10 civilians, 

September 17, 2021 
93 CNN, Ten family members, including children, dead after US strike in Kabul, August 31, 2021 
94 The Guardian, Taliban told that Afghan government installed by force will go unrecognised, August 10, 2021 
95 ibid. 
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پاڅوين یا بلواګر خوځښت کړنې، چې د یوه دولت نوی حکومت ترې جوړ يش، د نړیوال قانون له مخې د 
همغه دولت کړنې ګڼل کېږي". له همدې امله، که یوه غیر دولتي ډله د شته حکومت ځای ونیيس او نوی 

ړي، همدا حکومت د هغو کړنو مسوولیت لري، چې د هغه پاڅون یا الې ګولې پر مهال تررسه حکومت جوړ ک
شوې دي. دا په دې معنا ده، چې طالبان د خپل پاڅون پر مهال له نړیوالو قوانینو څخه د رسغړونو مسؤول 

سې پاڅوين دي. د مسؤولیت دا ډول په رسمیت پېژندنې پورې تړاو نه لري، که څه هم، هر دولت چې د دا
خوځښت پر مسوولیت استناد کوي چې د اوسني حکومت په توګه یې په رسمیت نه پېژين، ممکن له ستونزو 

د بېلګې په توګه، د یوې ادعا مطرح کول یا مسؤولیت متوجه کول ښایي د اړوند حکومت  96رسه مخ يش.
دا د حکومت په توګه د دوی د  97رسمیت پېژندنې ته اړتیا ولري او حتی ښایي د رسمیت پېژندنې معنا ولري.

رسیت پېژندلو په ګټه یو قوي دلیل دی، ځکه دا چاره د هغو رسغړونو پر وړاندې چې تراوسه طالبانو تررسه 
 کړې دي، دوی د ال زیات مسؤولیت منلو ته اړبايس.

ه پېژندل په متناقض ډول، هغه هېوادونه چې نه غواړي طالبان په رسمیت وپېژين، ښايي د هغوی په رسمیت ن
هم له دې کبله وګڼي چې دوی مکلفیت لري چې طالبان د هغو جنګي جرمونو له کبله په رسمیت ونه پېژين، 
چې ممکن د جګړې پر مهال یې کړي وي. د دولتونو د مسؤولیت قانون دولتونه مکلفوي چې د نړیوالو حقونو 

( له نورم څخه د جدي jus cogensمې مادې د دویم بند پر بنسټ د جوس کوګین )۴۱( د ILCد کمیسیون )
رسغړونې له امله رامنځته شوي حالتونه په رسمیت ونه پېژين. دولتونه دنده لري چې د نړیوالو قوانینو د جدي 
رسغړونې له کبله رامنځته شوي حالتونه د قانوين هغو په توګه په رسمیت ونه پېژين او د داسې یوه وضعیت 

رسمیت نه پېژندنې دا جمعي مکلفیت ممکن د امنیت شورا د یوه پرېکړه  په دوام کې هم مرسته ونه کړي. د
کلونو پرېکړه لیکونو په رودیسیا کې د  ۱۹۶۶او  ۱۹۶۵لیک په بڼه وي. د بېلګې په توګه، د امنیت شورا د 

ت سمیټ رژیم د ملګرو ملتونو د منشور له مخې غیرقانوين وباله او پر ټولو هېوادونو یې غږ وکړ چې په رسمی
د نړیوال برشدوستانه قانون قواعد د اټومي وسلو په مشوريت نظریه کې "د نړیوال دودیز قانون  98یې ونه پېژين.

رسه له دې چې هېڅ دولت د  99نه ماتېدونکي اصول" بلل شوي او له همدې کبله ممکن قطعي وګڼل يش.
نو د مسؤولیت له قانون رسه سم یوه حکومت په رسمیت پېژندلو څخه له دې کبله ډډه نه ده کړې چې د دولتو 

 د داسې کولو کوم مکلفیت شته دی.

                                                             
96 Remigiusz Bierzanek, 'Responsibility of States in Armed Conflicts, The' (1981-1982) 11 Polish YB Int'l L 93 
97 ibid. 
98 SC Res 216 (1965); SC Res 217 (1965); SC Res 232 (1966) 
99 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, International Court of Justice (ICJ), 8 

July 1996, p 257 
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قوي احتامل دا دی چې دولتونه استدالل وکړي چې په رسمیت نه پېژندنه د مخکېنیو ناسمو کړنو په ځواب 
مادو له مخې اخیستل شوی یو ډول متقابل ګام  ۵۳-۴۹مې او ۲۲( د ILCکې د نړیوالو حقونو د کمیسیون )

دې ته  100ځان رسه د مرستې' یو داسې حالت دی چې د موافقت د تضمین لپاره اخیستل کیږي.دی. دا 'له 
د "خصويص عدالت" یوه بڼه ویل کېږي چې دولتونه پکې په خپله د بل دولت چلند ناسم بويل او د حل لپاره 

ږي، ځکه د یې ګام اخيل. که څه هم، د رسمیت پېژندنې اړوند ستونزې له همدغه استدالل رسه روښانه کې
"دولت د کړنې" پر وړاندې باید متقابل اقدامات ويش، حال دا چې په رسمیت نه پېژندل په خپله دا انګېرنه 

 رامنځته کوي چې په رسمیت نه پېژندل شوې واکمني دولت نه دی.

 بندیزونه. 3.8     

ګڼې پرېکړه  ۱۹۸۸کال د  ۲۰۱۱ګڼې او د  ۱۲۶۷کال د  ۱۹۹۹ پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د
ګڼې پرېکړه لیک  ۱۹۸۸لیکونو له مخې د ملګرو ملتونو له لوري بندیزونه لګول شوي. د امنیت شورا کمېټه د 

له مخې جوړه شوې او د امنیت شورا له خوا پر هغو کسانو، ډلو، بنسټونو او ادارو لګول شوو بندیزونو څارنه 
له طالبانو رسه تړيل دي او د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي. په دغو بندیزونو کوي، چې 

کې د شتمنیو کنګل کول، پر سفرونو بندیزونه، او د وسلو بندیزونه شامل دي. پر طالبانو او همدارنګه د دوی 
نو له خوا هم بندیزونه لګول شوي دي. پر افرادو د اروپايي ټولنې، امریکا، انګلستان، اسرتالیا او نورو هېوادو 

د طالبانو ځینې مرشان د دغې کمېټې په نوملړ کې شامل دي، حال دا چې د دغه سازمان په استازیتوب په 
 101خربو اترو کې ښکېل کسان په نوملړ کې نشته.

ندیزونه د سولې د خربو اترو پر مهال طالب مرشانو په روښانه غوښتنه وکړه، چې پر دوی ټول لګول شوي ب
د بندیزونو ختمول په امنیت شورا کې رایې اچونې ته اړتیا لري او د طالبانو د مشخص نوملړ  102دې لرې يش.

د امنیت شورا  103تعدیل یې د غړو ترمنځ د رایو اتفاق ته اړتیا لري ځکه هر غړی یې د بدلون مخه نیولی يش.
لیک تصویب کړ چې پکې له دولتونو غوښتنه  مه د رایو په اتفاق رسه یو پرېکړه۱۰کال د مارچ په  ۲۰۲۰د 

شوې وه چې د سولې د خربو اترو مالتړ وکړي او د بین االفغاين خربو اترو د پیل په صورت کې يې پر طالبانو 
دغه پرېکړه لیک همدا راز له دولتونو غوښتي وو،  104د ملګرو ملتونو د بندیزونو بیاکتنې ته متایل ښودلی و.

د تاوتریخوايل »دې تړاو بیاکتنې وکړي؛ خو په ورته وخت کې یې دا هم ویيل وو چې چې په ميل کچو هم په 

                                                             
100 ARSIWA Commentary Article 22 
101 Castellum, Which Taliban Leaders Are Sanctioned? The Answer Will Surprise You, August 17, 2021 
102 United States Institute for Peace, Leveraging the Taliban’s Quest for International Recognition, Afghan Peace Process Issues Paper, 

Barnett R. Rubin, March 2021 
103 ibid. 
104 Security Council Resolution 2513, March 10, 2021; also see “United States Signs Agreement with the Taliban, but Prospects for Its Full 
Implementation Remain Uncertain” (2020) 114 American Journal of International Law 529 
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کمولو، د بین االفغاين خربو اترو د پرمختګ لپاره دوامدارو هڅو، او په داسې فعالیتونو کې ښکیلتیا یا مالتړ 
امنیت ته ګواښ پېښولی بندولو په برخه کې د طالبانو اقدام یا نه اقدام، چې د افغانستان سولې، ثبات او 

د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدا راز په دې وروستیو کې په افغانستان  105«يش، دا بیاکتنه اغېزمنولی يش.
مه ۱۶کال د اګست پر  ۲۰۲۱کلمه لرې کړې ده. د  "طالبانو"کې د ترهګرو ډلو اړوند خپلو بیانونو څخه د 

م کومه بله افغان ډله یا فرد باید د هغو ترهګرو مالتړ وکړي نه طالبان او نه ه»یې یو بیان خپور کړ چې وایي 
دغه پراګراف بیا تکرار شو خو دا ځل پکې  مه۲۷د اګست په  106«چې د بل هېواد په خاوره کې فعالیت کوي.

هېڅ افغان ډله یا فرد باید د هغو ترهګرو مالتړ ونه کړي چې د کوم هېواد په خاوره کې فعالیت »راغيل وو چې 
دا کوچني ژبني بدلونونه چې د طالبانو په برخه کې لیدل کېږي، دا په ګوته کوي چې ځینې  107«کوي.

کوچني ګامونه اخیستل کېږي ترڅو دا ومني چې طالبان یوه واکمني ده. که څه هم دا بیا بېله پوښتنه ده 
 چې ایا دوی یوه مرشوع واکمني ده کنه.

و له امنیت شورا څخه د بندیزونو د معافیت غځولو غوښتنه کال په سپټمرب کې امریکا د ملګرو ملتون ۲۰۲۱د 
رسه د مرستې په موخه د طالبانو لوړپوړي چارواکي په نړیواله  "سولې او ثبات"وکړه، ترڅو په افغانستان کې له 

پر سفر د بندیز معافیت لومړی ځل  108کچه د سولې په خربو اترو کې د ګډون لپاره بهر ته سفرونه وکړای يش.
کال کې ورکړل شوی و ترڅو طالب مرشان وکړای يش په دوحه کې د سولې په خربو اترو کې برخه  ۲۰۱۹په 

کال تر ډسمرب پورې وغځول يش او هم دوی ته اجازه ورکړل  ۲۰۲۲واخيل او غوښتنه شوې چې دا معافیت د 
په نړیواله کچه  که طالبان 109يش چې د سفر د لګښتونو لپاره له منجمدو بانکي حسابونو څخه پیسې وبايس.

د دولت استازیتوب او له بهرنیو ادارو رسه تعامل ته دوام ورکړي، دا احتامل شته چې په راتلونکي کې دا 
 معافیتونه نور هم زیات يش.

د امریکا د خزانې وزارت دوه داسې جوازونه صادر کړي چې پر طالبانو د بندیزونو له دوام رسه رسه افغانستان 
په دغو جوازونو کې د پراختیایي مرستو بل هر ډول  110مرستو رسولو لپاره اسانتیا برابروي.ته د برشي او مايل 

شامل نه دی او نه یې مته کیږي، او هم د نړیوال بانک ټولې پرمختیایي مرستندویه پروژې ځنډول شوې دي. 
شتمنۍ کنګل دي، چې میلیارده ډالرو پورې ټولې هغه  ۹.۵د دغو بندیزونو له مخې، په متحده ایاالتو کې تر 

په طالبانو پورې اړه لرلی يش او هم د متحده ایاالتو اتباع له دوی رسه د مايل مالتړ، توکو یا خدماتو په ګډون 

                                                             
105 ibid. 
106 Dawn, UN softens up to Taliban, but keeps them on sanctions list, September 2, 2021 
107 ibid. 
108 Foreign Policy, U.S. Asks U.N. to Waive Taliban Travel Ban, September 16, 2021 
109 ibid. 
110 U.S. Department of the Treasury, Press Release: Treasury Issues General Licenses and Guidance to Facilitate Humanitarian Assistance 

in Afghanistan, September 24, 2021 
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په ورته وخت کې جمهوري غوښتونکو سناتورانو بیا "په افغانستان کې  111له هر ډول معامالتو څخه منع دي.
کونې قانون" تر رسلیک الندې یوه الیحه وړاندې کړه چې موخه له ترهګرۍ رسه د مبارزې، څارنې او حساب ور 

دا الیحه همدا راز پاکستان  112یې پر طالبانو او هر هغه چا چې له هغوی رسه مرسته کوي بندیزونه لګول دي.
چین په دې تړاو د امریکا د اقداماتو مخالفت کړی او پر  113د طالبانو د یوې مالتړې ادارې په توګه یادوي.

تان یې د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. چین وایي، چې د افغانستان بهرنیو اسعارو مايل زېرمې افغانس
"هغه ميل شتمنۍ دي چې باید د دغه هېواد په خلکو پورې اړه ولري او د همغوی له لوري وکارول يش، نه دا 

د دغه  114ه توګه وکارول يش".چې پر افغانستان د سیايس فشارونو راوړلو لپاره د چنو وهلو د یوې وسیلې پ
( غږ کړی چې د افغان IMFهېواد د بهرنیو چارو وزیر همدا راز پر نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق )

 115حکومت حسابونه خالص کړي او له دغه هېواد رسه اقتصادي مرستې وکړي.

ه د طالبانو غوښتنې ته ډېر کم د امریکا په څېر نورو هېوادونو هم پر افغانستان د بندیزونو د لرې کولو لپار 
غربګون ښودلی. د روسیې ځانګړي استازي ال دمخه د طالبانو لخوا د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه رد کړې 

اروپايي اتحادیه چې په امنیت  116او ویيل یې دي چې دوی د بندیزونو د لرې کولو لپاره هېڅ نه دي کړي.
استونیا( هم په افغانستان کې د یوه داسې ډیموکراټیک نظام  شورا کې درې څوکۍ لري )فرانسه، ایرلنډ او

پلوي کوي چې برشي حقونه پکې خوندي وي او ښایي د بندیزونو له لرې کولو مخکې پر همدې ټکي ټینګار 
 117وکړي.

ممکن بندیزونه او رسمیت پېژندنه دواړه د فشار د وسیلې په توګه وکارول يش ترڅو طالبان اړ کړي چې د 
"ډیموکراتیکو" ارزښتونو او برشي حقونو ساتنې ته غاړه کېږدي. د اروپايي اتحادیې پارملان حتی د طالبانو پر 

دا چې له دغو بنديزونو رسه او له رسمیت پېژندنې څخه  118مالتړو حکومتونو هم د بندیزونو لګولو وړاندیز کړی.
به څومره په افغانستان کې د دوی پر واکمنۍ او په د دولتونو له انکار رسه د طالبانو او نورو حکومتونو چلند 

نوره نړۍ کې د افغانستان په استازولۍ کولو کې د دوی پر توانایۍ منفي اغېزې وښندي، هغه څه دي چې 
ال له وړاندې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ( WHO)وخت به یې روښانه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان 

ي لپاره ګام پورته کړي، ځکه د افغانستان روغتیايي سیستم د نړېدو په درشل شته روغتیایي ګواښ د مخنیو 

                                                             
111 CNBC, Treasury carves path for U.S. humanitarian aid to Afghanistan while upholding sanctions on Taliban, September 24, 2021 
112 The Express Tribune, Bill moved in US Senate to sanction Taliban, supporters, September 29, 2021 
113 ibid. 
114 South China Morning Post, China calls for end to sanctions on Afghanistan ‘as soon as possible’, September 23, 2021 
115 ibid. 
116 United States Institute for Peace, Leveraging the Taliban’s Quest for International Recognition, Afghan Peace Process Issues Paper, 

Barnett R. Rubin, March 2021 
117 ibid. 
118 European Parliament resolution of 16 September 2021 on the situation in Afghanistan (2021/2877(RSP)) which expressly refers to 

Pakistan as a country providing safe haven to the Taliban in paragraph 46. 
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( هم WFPد خوړو نړیوال پروګرام ) 119کې دی او له کبله یې دغه هېواد له یوه برشي ناورین رسه مخ دی.
 120خربداری ورکړی چې په هرو دریو افغانانو کې یو یې د خوړو له ناامنۍ رسه مخ دی.

 یکې اړیکې. ډیپلوماټ4.8     

په رسمیت پېژندنه له ډیپلوماتیکو اړیکو رسه توپیر لري او د ډیپلوماتیکو اړیکو جوړولو لپاره رشط نه دی. د 
یوه حکومت په رسمیت پېژندل له قانوين پلوه د هغو ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره اړین نه دي چې پکې د دولتونو 

دولتونه کولی يش ان  121اسیساتو دودیزه تبادله شاملېږي.ترمنځ د سفیرانو، ډیپلوماتیک پرسونل او اړوندو ت
که د بل دولت حکومت په رسمیت هم نه پېژين ډیپلوماټیکې اړیکې وررسه وسايت، مګر دا چې هغه دولت د 
نوي سفیر لپاره د باورلیک ورکولو په څېر ګامونه پورته نه کړي، کوم چې د بل دولت د حکومت مثبت رضایت 

اوس تر ډېره یو منل شوی حقیقت دی، چې د انقالبونو په پایله کې د رژیم بدلون د  دا 122ته اړتیا لري.
 123ډیپلوماتانو فعالیت پای ته نه رسوي.

( په څېر IMFدیپلوماتیکه رسمیت پېژندنه له دولتونو او همدا راز د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق )
امريکا، اروپايي ټولنې او بریتانيې دا  124ینلونه پرانیزي.بنسټونو څخه د پراختیايي مرستو او پورونو لپاره چ

مهال له دغه هېواد رسه خپلې مرستې ځنډولې دي او هم په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک زېرمې 
میلیونه ډالرو له ورکړې، چې ټاکل شوې وه پخواين  ۴۰۰د پیسو نړیوال وجهي صندوق د  125کنګل دي.

د ملګرو ملتونو د ادارو او یا هم د نړیوال بانک یوه احتاميل نوي  126ې ده.حکومت ته ورکړل يش، ډډه کړ 
صندوق له الرې افغانستان ته د مرستو پر لېږد خربې روانې دي، څو هېوادونه اړ نه وي چې مستقیامً طالبانو 

په داسې حال کې چې طالبان د خپل نوي حکومت پر جوړولو لګیا دي، په بهر کې  127ته پیسې ورکړي.
او ترڅو چې نوی حکومت په رسمیت ونه  128شت دیپلوماتان بیا ال هم د پرځېديل حکومت استازیتوب کويمې

که څه  129پېژندل يش، افغان سفیران او دیپلوماتان به د پخوانۍ پرځېدلې ادارې استازیتوب ته دوام ورکړي.
چې د سفیر لیږل د یوه په  هم ناشونې برېښي چې د امریکا په څېر هېوادونه افغانستان ته سفیر ولېږي ځکه

                                                             
119 VOA, China Urges G-20 to End 'Unilateral' Sanctions on Taliban-Ruled Afghanistan, September 23, 2021 
120 South China Morning Post, China calls for end to sanctions on Afghanistan ‘as soon as possible’, September 23, 2021 
121 Lawfare, History and the Recognition of the Taliban, August 26, 2021 
122 ibid. 
123 See Lukas Kleinert, Recognition of a Taliban Government?: A Short Overview on the Recognition of Governments in International 

Law, Völkerrechtsblog, September 8, 2021; they also do not fall under Article 43 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 
124 The New York Times, Will the World Formally Recognize the Taliban? September 1, 2021 
125 ibid. 
126 ibid. 
127 ibid. 
128 New Statesman, Will the Taliban receive international recognition? August 23, 2021 
129 ibid. 
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ښایي پر ځای یې د دغه هېواد لپاره یو داسې دیپلوماتیک  130رسمیت منل شوي حکومت رضایت ته اړتیا لري.
خو طالبانو ته اجازه ورکړي چې د خپل واک په حدودو کې  131دفرت ځانګړی کړي چې بشپړ فعالیت ونه لري،

ملکي مامورینو ته د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو  د افغان دولت ځینو شتمنیو ته الرسسی ومومي تر څو
 132لپاره معاشات ورکړي.

 کې استازیتوب اسمبلۍد ملګرو ملتونو په عمومي  .5.8     

د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اعتبار ورکونې یوه کمېټه د هغو سپارښتلیکونو مسوولیت لري، چې څوک 
دا سپارښتلیکونه د هغو اسنادو د بیاکتنې پر بنسټ دي چې د  133باید د یوه غړي هېواد استازیتوب وکړي.

دولت د استازو لخوا وړاندې کېږي ترڅو دا ډاډ ترالسه يش چې دوی د اسمبلۍ له پروسیجري اصولو رسه 
دغې د کمېټې سپارښتلیکونو ته بیا د ټولې اسمبلۍ لخوا رایه ورکول کېږي. عمومي اسمبلۍ  134مطابقت لري.

ښتلیک ومني او یا هم خپله پرېکړه وځنډوي. د داسې رژیمونو استازیتوب هم اکرثا د کولی يش دا سپار 
په تېرو وختونو  135عمومي اسمبلۍ له خوا منل کېږي چې ځینې نور غړي دولتونه یې په رسمیت نه پېژين.

 ۱۹۹۷له  –کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ له افغانستانه د ورغلو باورلیکونو په اړه پرېکړه ځنډولې وه 
عمومي  136کال پورې د رباين حکومت او طالبانو دواړو باورلیکونه ورته وړاندې کړي وو. ۲۰۰۰کال څخه تر 

کال په ډسمرب کې د لنډمهالې ادارې تر جوړېدو پورې د رباين استازي ته د ګډون په اړه  ۲۰۰۱اسمبلۍ د 
 138ۍ له لوري ومنل شو.او وروسته یې بیا باورلیک د عمومي اسمبل 137خپله پرېکړه وځنډوله

مې کلنۍ غونډې ته د ۷۶مه د عمومي اسمبلۍ ۱۵د افغانستان اوسني منل شوي سفیر د سپټمرب پر 
مه د ملګرو ملتونو عمومي منيش ته د ۲۰طالبانو بیا د سپټمرب پر  139افغانستان د پالوي نوملړ وړاندې کړ.

دوی څرګنده کړه چې پخوانی استازی نور  140ېږه.افغانستان د نوي دایمي استازي د نومولو په اړه یو پیغام ول
احتامل دا دی، چې عمومي اسمبلۍ به د  141د هېواد استازیتوب نه کوي ځکه هغه اداره اوس ړنګه شوې ده.

له همدې امله، تر هغه چې طالبان په  142خپلې پخوانۍ کړنالرې له مخې په دې اړه خپله پرېکړه وځنډوي.
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نه کړي، د عمومي اسمبلۍ څوکۍ به ترالسه نه کړي ترڅو وتوانېږي د  عمومي اسمبلۍ کې پراخ مالتړ خپل
 نړیوالو قضیو اړوند پرېکړه لیکونو ته رایه ورکړي.

 د طالبانو د رسمیت پېژندنې په اړه د نړیوالې ټولنې وروستي بیانونه .9

ړ او طالبانو ته مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زملی خلیلزاد دوحې ته وال ۱۰د اګست په 
د چین،  143یې وویل چې که د زور له الرې واک ته ورسېږي، په نړیواله کچه به په رسمیت ونه پېژندل يش.

امریکا، انګلستان، ازبکستان، پاکستان، جرمني، هند، ناروې، قطر، تاجکستان، ترکمنستان او ترکیې او همدا 
یو »ډون د یو شمېر هېوادونو له خوا په یوه ګډه اعالمیه کې راز د ملګرو ملتونو او اروپايي ټولنې د استازو په ګ

ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی به په افغانستان کې هېڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پېژين چې د زور او ځواک 
له الرې تر واک  «راتلونکي سیايس جوړجاړي»، او په رسمیت پېژندنه یې د «په کارولو رسه تحمیل شوی وي

د ملګرو ملتونو رسمنيش انتونیو ګوتریش حتی دا هم ویيل چې پر  144ترالسه کولو پورې مرشوطه کړې ده.
د رسمیت پېژندنې موضوع ده او په ورته وخت کې یې په دې تړاو د ملګرو  «د فشار یوازېنۍ وسیله»طالبانو 

 145ږ هم کړی.ملتونو د غړو هېوادونو د یوې متحدې جبهې رامنځته کېدو غ

د برتانیا لومړي وزیر ویيل، چې هېڅوک باید په یو اړخیز ډول طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په 
چې د ترهګرو د روزنې او پالنې پر خوندي ځای د »رسمیت ونه پېژين او همفکره هېوادونه باید هغه څه وکړي 

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر انتوين  146«و.افغانستان له بیا بدلېدو څخه د مخنیوي لپاره یې کوالی ش
که افغانستان راتلونکی حکومت د خپلو خلکو اسايس حقونه خوندي کړي او ترهګرو ته »بلینکن ویيل چې 

که څه هم هغه وروسته بیا ومنله  147«پناه ورنه کړي، موږ وررسه کار کوالی شو او په رسمیت یې پېژندالی شو.
د فرانسې ولسمرش ماکرون ویيل، فرانسې  148( حکومت دی.de factoنستان نارسمي )چې طالبان اوس د افغا

له طالبانو رسه خربې پیل کړې دي، خو ټینګار یې کړی چې دا د دغه هېواد د مرشوع مرشانو په توګه د دې 
ه راځئ روښانه کړو چې: طالبان اوس د کابل کنټرول پ»هغه وویل:  149ډلې په رسمیت پېژين معنا نه لري.

 150«الس کې لري او له عملیايت او عميل اړخه موږ باید دا خربې اترې وکړو.

                                                             
143 The Guardian, Taliban told that Afghan government installed by force will go unrecognised, August 10, 2021 
144 Just Security, Expert Backgrounder: Recognition and the Taliban, August 17, 2021 
145 Lawfare, History and the Recognition of the Taliban, August 26, 2021 
146 Reuters, Britain says Taliban should not be recognised as Afghan government, August 15, 2021 
147 Just Security, Expert Backgrounder: Recognition and the Taliban, August 17, 2021 
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له دغو څرګندونو رسه رسه، ځینې هېوادونه ممکن د رسمیت پېژندنې په اړه خپلې پالیسۍ ولري. د چین د 
ې بهرنیو چارو وزارت ویيل، چې رسمیت پېژندنې ته به د حکومت تر رامنځته کېدو پورې انتظار کېږي، په د

د چین د بهرنیو چارو وزارت  151معنا چې د حکومت له رامنځته کېدو وروسته به په رسمیت پېژندل کېږي.
د ترکیې حکومت هم ویيل چې چمتو  152همدا راز د طالبانو د "ښه، مثبت او واقعبینانه چلند" ستاینه کړې.

روسیې او  153یې تعامل وکړي.( ډول په رسمیت وپېژين او له مرشتابه رسه de factoدي طالبان په نارسمي )
لومړی دا چې »روسیې ویيل چې  154چین دواړو بیا په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیستي پرې اېښي دي.

هېڅوک به په دغه ]رسمیت پېژندنه[ کې بېړه ونه کړي. په رسمیت پېژندنه یا نه پېژندنه به د نویو چارواکو په 
ګورو چې دوی په نږدې راتلونکي کې څومره په مسؤوالنه توګه دا هېواد چلند پورې اړه ولري. موږ په دقت رسه 

 155«اداره کوي. په دې توګه به د روسیې مرشتابه الزمې پایلې ترالسه کوي او بیا به په دې اړه پرېکړه کوي.

ر د روسیې او طالبانو تر منځ ګرمې اړیکې د طالبانو د تېرې واکمنۍ پر مهال د دوی له اړیکو رسه د توپی
کال کې طالبانو د چیچنیا بېلتون غوښتونکی حکومت په رسمیت وپېژانده او هم یې  ۲۰۰۰ښودنه کوي. په 

چیچنیا هېواد، وروسته له هغه چې د چیچنیا حکومت په کابل کې خپل سفارت پرانیست، د یوه خپلواک 
افغان طالبانو روسیې او د دغه کنګل د ماتېدو المل ښایي دا وي، چې  156دولت په توګه په رسمیت وپېژانده.

چین دواړو ته ځانګړي ډاډ ورکړی چې دوی به د روسیې پر ضد د چیچنیايي او نورو یاغیانو مالتړ نه کوي، د 
چین پر ضد به د اویغوري اورپکو مالتړ نه کوي او له ایران رسه یې هم ژمنه کړې چې دوی به د سعودي له 

 157نه ورکوي.ضد سني اورپکو ته ځای -مالتړ برخمنو  ایران

پاکستان ویيل چې په رسمیت پېژندنه به یوه ګډه سیمه ییزه پرېکړه وي او په دې برخه کې به یو اړخیز ګام 
خو د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویيل چې نړیواله ټولنه باید یوه داسې الرنقشه جوړه  158نه اخيل.

کړي چې د طالبانو د ډیپلوماټیکې رسمیت پېژندنې المل يش او طالبان پکې له انزوا وژغورل يش او هم د 
له ټولنه دې یوه داسې پاکستان وړاندیز کړی چې نړیوا 159برشي حقونو په اړه شته متې او هیلې پوره يش.

البته له داسې  –الرنقشه جوړه کړي چې له مخې یې افغان طالبان په ډیپلوماټیک ډول په رسمیت وپېژين 

                                                             
151 War On The Rocks, After Withdrawal: How China, Turkey, And Russia Will Respond To The Taliban, August 31, 2021 
152 ibid. 
153 ibid. 
154 Just Security, Expert Backgrounder: Recognition and the Taliban, August 17, 2021 
155 ibid. 
156 Grant, Thomas D. "Current Development: Afghanistan Recognizes Chechnya." American University International Law Review 15, no. 4 

(2000): 869-894 
157 Time, What Pakistan Stands to Gain From the Taliban Takeover of Afghanistan, August 18, 2021 
158 Dawn, Recognition of Taliban regime in Afghanistan will be a 'regional decision': Fawad Chaudhry, August 17, 2021 
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او بیا دې مخامخ وررسه کېني او د دې ډلې له  –انګېزو رسه چې له دوی څخه شته غوښتنې پر ځای کړي 
 مرشانو رسه دې خربې وکړي.

سیاست غوره کړی او نه غواړي د طالبانو واکمنۍ ته د لومړي  "ړو او وګوروانتظار وک"ډېری هېوادونو د 
مرشوعیت ورکوونکي هېواد په توګه ولیدل يش. که د دوی شکونه په کايف اندازه له منځه یوړل يش او دا 
رژیم د وخت په تېرېدو رسه وکړای يش خپل واک ټینګ کړي، نو دا احتامل شته چې د یو حکومت په توګه 

( قانوين حیثیت المل يش. که څه هم ځینې دولتونه به د ټاکنو او برشي حقونو د de jureی د رسمي )د دو 
رعایت اړوند د طالبانو پر چلند بدلولو د فشار د وسیلې په توګه له رسمیت پېژندنې او د بندیزونو له کمولو 

هغه مرشوعیت په ورکولو کې چې  څخه کار واخيل، خو د چین او روسیې په څېر هېوادونه ښایي طالبانو ته د
 دوی یې په لټه کې دي، لږ مزل وکړي.

 پایله  .10

د حکومتونو په رسمیت پېژندنه د نړیوال قانون یوه خورا مبهمه ساحه ده او ډېر لږ وضاحت پکې شته دی، 
ژين ځکه دا په لویه کچه کې دولتونو ته پرېښودل کېږي چې دوی کوم دولتونه په رسمیت پېژين او کوم نه پې

دا چې د پرېکړې الملونه یې څه دي. ال له وخته مخکې ده چې ووایو چې ایا په افغانستان کې د طالبانو هم او 
( واکمنۍ ته ورسېږي کنه. که څه هم، د رسميت de jure( کنټرول به یوې قانوين )de factoحقیقي یا عميل )

پېژندنې یوه اسايس غوښتنه، یعني اغېزناک کنټرول، داسې ښکاري چې په لویه کچه پوره شوې، ځکه دوی 
خپلواک دي، تر ډېره بریده د عامو وګړو معمول اطاعت له ځان رسه لري، او پر پالزمېنه ښار کنټرول لري. خو 

ي په دوامداره توګه په واک کې پاتې يش کنه، تر اوسه روښانه نه ده. دا چې طالبانو دا چې ایا دوی به وتوانېږ
په ډېره چټکۍ رسه افغان حکومت ته ماتې ورکړه او هم دا حقیقت چې هېڅ اپوزیسیون ال تر اوسه د طالبانو 

ې د دوی واک لپاره پر یوه پیاوړي مخالف نه دی بدل شوی او نه یې نړیوال مالتړ ترالسه کړی، دا ښیې چ
ښایي د دوام وړ وي. که همداسې وي، نو دا احتامل شته چې ډېری هېوادونه به له کومې څرګندې اعالمیې 
پرته په ضمني توګه طالبان په رسمیت وپېژين، او دا چاره ښایي د ډیپلوماتیکو اړیکو یا دوه اړخیزو تړونونو له 

رسمیت پېژندنه د فشار د یوې آلې په توګه له ځان  الرې تررسه يش. له دې رسه رسه، ځینې هېوادونه ممکن
رسه وسايت او تر هغه وخته دغې واکمنۍ ته مرشوعیت ورنه کړي، ترڅو چې ډیموکراتیک مرشوعیت ترالسه 
نه کړي، د برشي حقونو ساتنه ونه کړي، یا هم له ترهګرۍ رسه د مبارزې په برخه کې ډاډ او تضمین ورنه 

ونو په رسمیت پېژندنه په بشپړه توګه اختیاري چاره ده او د دولتونو په ټولنه کړي. په مجموع کې د حکومت
کې د یوه حکومت د ګډون کولو د حق سلبولو وړتیا په خپله دولتونو ته پرېښودل کېږي. خو دا چې ایا طالبان 
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اتې کړي، هغه به وتوانېږي چې د خپلې واکمنۍ په اړه د دولتونو اندېښنې راکمې کړي او که به یې ال پسې زی
 پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.

 

 
 

 کال ملریز ۱۳۸۸ په چې دی، ارګان خپلواک او انتفاعي غیر نادولتي، مرکز څېړنو ییزوسیمه او سرتاتېژیکو د
 پالیسیو د کې سیمه او افغانستان په الرې، له څېړنو کره او پرېبې خپلو د مرکز دغه. شوی جوړ کې کابل په کې

 .کوي فعالیت لپاره بډاینې او ارزونې د
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