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دوکتود م .عثمان تره کی

په رسمیت پیژندنه د حقوقو او سیاست په ارزونه کې
د حکومت او دولت رسمیت پیژندنه سره توپیر لري
حکومت او دولت دوه جال حقوقې جوړښتونه دي .د حکومت رسمیت پیژندنه د دولت له رسمیت پیژندني څخه جال
ګڼل کیږې .حکومت د دې لپاره چي په نړیوال تعامل کې ورګډ شي رسمیت پیژندني ته اړتیا لري .خو دولت کله چي
د دریګونو مرکباتو(خاوره ،وګړي او حکومت) خاوند شو ،خپل شته والی په بشرې کورنۍ باندي تپي او رسمیت
پیژندني ته نه اړ کیږي .
دولت ت لپاتي جوړښت دی ،چي د حکومتونو د بدلون تر اغیز الندي نه راځي .د حکومتونو د بدلون په بهیر کې ،دولت
د یو مسوول او ذمه وار حقوقي جوړښت په حیث خپلو کورنیو دندو ته دوام ورکوي او نړیوالو تعهداتو ته ژمن پاته
کیږي  .خو که نوی حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي له نورو هیو ادونو سره په تعامل کې ،دولتې اجراآت تر زیاتي
اندازي پوري له محدودیتونو سره مخ کیږي .په سفارتونو ،نړیوالو غونډو او مختلفو سازمانونو (د ملګرو ملتونو په
شمول) د حکومت استازیتوب او د بین المللې دندو د اجرأ په برخه کې تشه رامنځته کیږي .
له بلي خوا هغه هیواد چي د بل هیواد ،نوی حکومت په رسمیت پیژني په کوربه هیواد د خپل دیپلوماتیک پرسونل
دیپلوماتیک مصئونیت تضمینوې او د اړتیا په صورت کي د مقیم هیواد د حقوقي او اداري موسساتو څخه ګته پورته
کوالی شي .

دوفکتو او دوژور رسمیت پیژندنه:
د نوي حکومت په رسمیت پیژندنه یا نه پیژندنه د دولتونو مطلق او انحصاري حق دی .د نوي حکومت په رسمیت
پیژندنه په دوه ډوله مطرح کیږې « :دوفکتو » او « دوژور».
 - 1دوفکتو رسمیت پیژندنه د حکومت جوړولو مدعي ځواک د سیاسې او حقوقې ودي له څرنګوالي سره تړاو لري.
کله چي د حکومت جوړولو مدعې ځواک په اړوند ق لمرو باندي بشپړ کنترول و نه لري ،امنیت نه شي ټینګولی او د
ډول په
کورنې مشروعیت څخه بې برخې وي .د ځینو سیاسې او ِژیوپولتیکو مالحظاتو له کبله ممکن په دوفکتو َ
رسمیت وپیژندل شې  .یاد ځواک کولی شي په کور د ننه او د باندي له سیاسې لوبغاړو سره په تعامل کې قرار ولري.
دوفکتو په رسمیت پیژندنه یو ځواک ته بشپړ حقوقې هویت او په نړیوالو تعامالتو کې د ورګډیدو وړتیا نه ورکوي .
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د طالبانو تحریک د دوحې د هوکړه لیک له مخي چې له امریکایانو سره یې تر سره کړ ،د یو سیاسي ،عقیدوي او
ډول په رسمیت وپیژندل شو.
جنګې ځواک په توګه چي د راتلونکي حکومت د جوړولو په درشل کې دی په دوفکتو َ
په سیمه کي د طالبانو دیپلوماتیکو مسافرتونو هغوې « دوژور» رسمیت پیژندني ته رانږدې کړل.
 - 2کله چي د حکومت جوړولو یو خپلواک ځواک په ټول قلمرو کي واکمن شي ،بشپړ امنیت تأمین کړي ،د اساسې
قانون د حکمونو پر بڼست او د ډیموکراسي د اصولو په درناوي استقرار ومومي ،د یو واقعیت په توګه په « دوژور
» ډَول په رسمیت پیژندل کیږې.
یاد فورمول مطلقه بڼه نه لرې .هیوادونه لیوالتیا لري چي رسمیت پیژندنه د خپل سیاست او دیپلوماسي د یو السوند په
توګه وکاروې او له شرطونو سره یی مل کړي .د ا حتمال څخه لري نه ده چي یو حکومت سره لدې چي د هیوادني یا
کورنیو حقوقو (اساسې قانون) د احکامو پر بنسټ جوړ شي او په خاوره کې کنټرول ولري په دوفکتو ډول په رسمیت
وپیژندل شي .برعکس داسي هم واقع شوي چي یو حکومت سره له دي چي ټول حقوقي شرطونه یې بشپړ کړي دي،
لیکن په دوفکتو بڼه وپیژندل شې .په کال  1۹۴1م کې ،له دې سره سره چي د شوروي اتحاد حکومت د اساسې قانون
په چوکاټ کي جوړ شوی و د سویس له خوا په دوفکتو ډول په رسمیت وپیژندل شو .په 1۹۴۶م کې دوفکتو په دوژور
واړول شو .په  1۹۵0م کې برتانیي د چین کمونیست حکومت پدې پلمه چي په ټول قلمرو باندي واکمن دی په رسمیت
وپیژاند .خو امریکا د کمونیست حکومت د اغیزمنتوب او حقوقې وړتیا په اړه شکمن و او له اوږد ځنډ وروسته په
 1۹۷1م کې هغه ته رسمیت وروبښل .بنا ً په رسمیت پیژندنه یوازي د حقوقي ضوابطو سره تړاو نه لري .هر هیواد
خپلو ملي ګټو ته په پام کې نیولو سره ،رسمیت پیژندنه له ګن شمیر سیاسې او ژیوپولتیک ملحوظاتو سره تړې.
مشروط رسمیت پیژندنه:
کله چي رسمیت پیژندنه پرته له حقوقې ضوابطو څخه له نورو شرطونو سره مطرح شي ،مشروط رسمیت پیژندنه
بلله کیږي .د طالبانو اسالمې امارت د مشروط رسمیت پیژندني له جنجال سره مخ دی چې وروسته ورباندي رڼا
اچوو .
حقوقپوهان د تیورې له دریزه پدې نظر دي چي باید رسمیت پیژندنه له سیاسې مالحظاتو سره په تړاو مطرح نه شي.
یو حکومت وروسته له دې چې د رسمیت پیژندني حقوقي شرطونه بشپړ کړي ،باید نړیوال حقوقي نظام ته ورګډ شې .
مشروط رسمیت پیژندنه یواړخیز (انفرادې) یا ډله یېزه بڼه لرلی شي:
الف ــ که رسمیت پیژندنه یو اړخیزه وي او له سیاسې ،ژیوپولتیک او ستراتیژیکو شرطونو سره مل شي ،هر هیواد
به د خپلو ملي ګټو پر بنسټ نوی حکومت په رسمیت پیژني .بې له دې چې نړیوال حقوقي ضوابط په نظر کي ونیسې.
بیا نو نړیوال حقوق حاشیې ته لویږې او د نړۍ په کچه ګډوډي جوړیږي.
امریکا د پاناما د نوي حکومت په رسمیت پیژندنه پدې شرط پوري وتړله ،چي د پاناما کانال د جوړیدو په ترڅ کي د
امریکا د حق خیال وساتي او ویې پیژنې .
ب –ډله یېزه په رسمیت پیژندنه چې موخه یي د نړیوالو حقوقو د ارزښتونو ساتنه وي ،د بین المللی حقوقو د نظام د
ټینګښت المل ګرځي .اروپایي ټولني په  1۹۹1م کې هغه نوي حکومتونه چې د شوروي اتحاد او یوګوسالویا د
پاشلکیدو څخه وروسته رامنځته شوي وو ،رسمیت پیژندنه یې په ګن شمیر شرطونو پوري وتړله .د هغي جملې څخه
دملګرو ملت ونو منشور ته درناوی ،د اروپا امنیت او همکاري کانفرانس په چوکاټ کي د پولو موجود حالت ساتل ،د
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بې وسلې کولو مخکنیو ژمنو ته ژمنتیا ،د قومې لږکیو د حقوقو ضمانت او د خبرو یا حکمیت له الري د دولتونو څخه
په میراث پاته شویو منازعاتو حلول او داسي نور ...
په رسمیت نه پیژندنه د ګواښ په ډول:
په رسمیت نه پیژندنه په وار وار د هیوادونو د دیپلوماسي د السوند په توګه کارول شوې ده .د 1۹۵0م – 1۹۶0م
کلونو کي آلمان (فدرال جمهوریت) اعالم وکړ چي خپلي ډیپلوماتیکي اړیکي له هغو هیوادونو سره پرې کوي چې د
ډیموکراتیک آلمان جمهوریت په رسمیت وپیژني.
په ځینو حاالتو کي ملګري ملتونو (امنیت شورا) ،غړیو هیوادونو ته د یو حکومت چي په زور او ناقانونه توګه واک
ته رسیدلی د رسمیت نه پیژندني مشوره ورکوي  .دغه مشوره سیاسې اړخ لري او په غړیو هیوادونو باندي حقوقې
الزام نه شي لګولې .په کال  1۹۷0م کې د  2۷۷نمبر پریکړي له مخي ملګرو ملتونو غړیو هیوادونو ته مشوره
ورکړه چي د جنوبې رودیشیا حکومت چې د زور له الري په واک قبضه لګولې په رسمیت ونه پیژني .
د طالبانو د امارت په اړه ملګري ملتونه ورته دریز لري .خو دغه دریز د توجیه وړ نه ښکارې .طالبانو د بهرني
اشغال په وړاندي د بریالۍ ازادي بښونکي جګړې په پاي کي حکومت جوړ کړ .استعمار ضد جګړه چي په ترڅ کې
یي د خود ارادیت حق ترالسه شي د ملګرو ملتونو د جوړښت منطق جوړوې .
د زور له الري جوړي شوي حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شې:
یو حکومت چي له غیر قانوني الري ( بهرنۍ السوهنه ،کودتا  ،اغتشاش  ) ...قدرت ته رسیږي ،په رسمیت پیژندل
یې له نړیوالو حقوقو سره اړخ نه لګوې .منچوریا د چین برخه و .جاپان پري برید وکړ او یو السپوڅی حکومت یې
قدرت ته ورساوه  .امریکا د جاپان اقدام د « بریان کلوک » ( 1۹2۸م ) تړون سره په تضاد کې وباله ،ورسره کلک
مخالفت یې اعالم کړ .نوی حکومت چي د زور له الري جوړ شوی و په رسمیت یې ونه پیژاند .
خو داسي مثالونه هم شته چي یو حکومت چي له غیرقانوني الري قدرت ته رسیدلی ،د ګڼ شمیر هیوادونو له خوا په رسمیت
وپیژندل شې .ایټالیا په  1۹3۵م کې یوتوپیا اشغال او د خپلي خاوري سره یې یو ځای کړه .د ایټالیا  -یوتوپیا امپراتوري نوی
حکومت د  ۴۴هیوادونو له خوا په رسمیت وپیژندل شو.
په افغانستان کي د شوروې او امریکا اشغال نه وروسته السپوڅي حکومتونه د زیاتو هیوادونو له خوا په رسمیت وپیژندل شول.
راتلونکي بحث :ولي د طالبانو اِمارت په رسمیت نه پیژندل کیږې ؟
دوکتور م .عثمان تره کی 2021/10/13
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