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 11/۰۳/۲۰1۹            کی دوکتور محمد عثمان تره
 

 تاریخ ډد حقوقی اړخ لن تړون دد ډیورن
 

 

چې  ډ تړون ارزونې په هکله خورا ارزښتناکه منځپانګه لري، ډیورنالندنۍ مقاله د نړیوالو حقوقو پر بنسټ ،د »
سمون وروسته له تره کي صاحب کلونه مخکې خپره شوې وه.د موضوع د مبرمتوب له کبله، ما د لیکنې د بڼې له 

چې لیکنه یو ځل بیا د خپل نظره تیره کړي.هغه دا مهرباني وکړه او بیا یې راته ولیکل: ًپر متن  څخه هیله وکړه،
هیله لرم ،چې په مناسب مقصد د  په وروستیو کرښو کې یې لږ څه سمون راوستل شو. باندې له سره کتنه وشوه،

  «استفادې وړ وګرځي.ٍ
 

 سف صابر ساپی()محمد یو
 

 

 ېکنه کټاپه  لوو. د افغانستان د پ يتیریږ ۍیوه پیړ ېتثبیت څخه نږد له د افغانستان د اوسنیو پولو مخ هپ ېنقش ۍد نړ
د  (کېم کال 18۹۳ )پهیورند کرښهډ که د . درلود ځایپه کافی اندازه  غرضونو يروسانو او انگریزانو استعمارد 

 :هیڅ ېپه غزولو ک ېد کرښ ېچ ي،اګه څرګندیږډدغه تریخ واقعیت په  نوله کړو، سره پرت ولوافغانستان د نورو پ
 ي.شو لنیو يده ن ېمالحظات په نظر ک ياو حقوق يجغرافیای ي،بشر
دیپلوماتیک  او يسیاس مسألې، د اندازهری کیږو په همغه یڅخه ل ټېنی له ه لیکد موافق ډیورنډد  ېچ څومرههره 
او  د احتجاج خالف په ېکرښ یورندډد  و له خواواکمنان يافغاند او ورسره  يکیږ پیاوړی د افغانستان په ګټه اړخ،

ې د . پدغه موده کيتیریږ هکال (11۴) څخه موافقه لیک یورندډد  زیاتیږي. ت او امکاناتظرفی يسیاس اعتراض
یورند کرښه ډد  ېر الندګواښ او فشاباندني د  ،مړنیو حکومتونوول (۴) څخهجملی  لهحکومتونو (18افغانستان د )

 .توګه اعتراض او احتجاج ښودلی دی يیا غیر رسم يپه وړاندی په رسم ېنورو حکومتونو د هغ (1۴)او وه منلی 
 .دی لرلیځای  غوره ې ډیرکلهسیاست ک يد افغانستان په بهرن ېیورند قضیډد 
له خوا  وچارواک يد افغان يغانستان خپلواکد اف خالف،په تعامالتو  يد نړیوالو حقوقانګریزانو دې ټولو سره سره ، د
حکومتونو  يهند او امان يتانوید بر د کابل موافقه لیک ،چېکال ( م1۹۲1د) .له ړوت پورېیورند کرښی د منلو ډد 

ی ډد راولپن ېچ،په هغه شان  ولېد هند او افغان پ ېخواو هدواړ»  : يد يراغل ( ماده کې۲په )تر منځ السلیک شو،
 «ي.وو، من يڅرګند شو ېماده ک( ۵)موافقه لیک په  ټېنی (8) ال د اگستک( م1۹1۹)د 

رامنځته  د پښتنو په سیمه کې، دمخه،وروسته او د پاکستان د جوړیدو  حکومت د نسکوریدو يد انگریز ېپه هند ک
  :وضع دا ډول وه ، شوې وضعې د ډیورند تړون فسخ کولو غوښتنه کوله

 

 نې غورځنګ خپل زادی غوښتڅخه د پښتنو د آ ،د انګریزانوفار خان په مشری د خان عبدالغ ېـ په پښتونخوآ ک
 اوج ته رسیدلې ُو؛

  ؛ ریکړه یې وکړهمستقل دولت د جوړیدو پ اد پښتونخو او ه شوهجوړ هلویه جرګ ېک« بنو » په 
  کوله موافقه لیک د لغوه کولوجدي غوښتنه د کابل حکومت څخه د ډیورند استازو وجرګ يقومپښتنود.  

 

په یواړخیزه توګه باطل  تړونیورند ډوزیر شاه محمود خان حکومت د  يمړود لچې  دې باعث شوه، همدغه وضعه د
بهرنیو چارو  ېتانیید برخپل دریځ  ( نیټه،۳1)کال د جوالی په ( م  1۹۴7د ) حکومت شاه محمود خان.د  يکړ اعالن

موازینو سره  يحقوقنړیوالود  غاني حکومت نوموړی دریځاف وړاندی کړ. دد یوې اعالمیې په ترڅ کې  ،وزیر ته
 . یو دولت کوالی شی پخپلساتنه یې وکړياو  وټاکي ېګت ېخپل حق لري په خپلههر دولت »  .سمون درلودبشپړ 

رڅخه و ېچ ړي،هغه تړون ملغا اعالن ک سره،ت په استولو ښته د یو یادد يپه یو اړخیزه توګه بل لورسره ،مسنولیت 
  .«کیږی نزیانم
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علی جناح او د افغانستان د ،د پاکستان د دولت مشرمحمدوروسته  رامنځته کیدو د پاکستانکې کال  م(1۹۴7)په 
لو د آزادو قبایپه نوموړي موافقه لیک کې السلیک شو ،  یو تړون تر منځ په کراچی کی اتوروایان استازی نجیب هللا

وروسته، خواجه نظام الدین د پاکستان  . د علی جناح د مړینیشوه وګڼلسیمه له صوبه سرحد او بلوچستان څخه جال 
  . سرغړونه وکړهڅرګنده د مخکنی موافقی څخه  دولت مشرنوی 

په جوالی کې په څرګنده توګه کال ( م 1۹۴۹)د  خپل دریځ، شورا هم ې مليدور (7)د  سربیره ، د افغانی حکومتونو
 اعالن کړ. خالف،په  تړونیورند ډد 
 

 :1ند تړون د نړیوالو حقوقو په رڼا کېد ډیور
نه ُو،بلکې تحت  (colonie)هیواد  مستعمره بریتانیاد  کله همافغانستان هیڅ  تر هر څه دمخه ښایې یادونه وکړو،چې

درسته توګه ارزولی هغه وخت په  حقوقی باور تړونیورند ډد  ُو.په همدې بنسټ، (protectorat الحمایه هیواد)
 ې:، چشو
 

 ؛ نیسوو کېنظر په (طرزالعملر)عمومی پروسیجالسلیک کولو د نړیوالو تړونونو د  ا،وله یوی خ  

 په پام کې وساتو. )اصول(حقوقی معیارونهد بین المللی تړونو د اعتبار  ،او له بلی خوا 
  .ياکووسیله په الس رښه د حقوقی ارزونی  تړونیورند ډد  موږ ته:حقوقي پروسیجر او حقوقي معیارونه دواړه  دغه

 

 :د دولتونو ترمنځ د تړونو د السلیک عمومي پرو سیجر
 ياساس د هر هیواد. دکیږي استازو له خوا السلیک یت لرونکود دواړو هیوادونو د صالح تړون د دولتونو ترمنځ -1

د اساسی  ،چېحقوق پوهان پدی باور دی  نړیوالورکول کیږی.  د خپل دولت استازي ته دغه واک قانون له خوا
،  یو هیواد د اساسی قانون د حکمونو ې دآن تر دی چ ،نفوذ لری بشپړ په بین المللی حقوقی نظام کیوانینو ضوابط ق

  . ځیدی شينه مراعات د تړون د باطل کیدو المل ګر
 د دولتونو ترمنځ د دا ډول تړونونو د حقوقي طرزالعمل ایا د ډیورند تړون په السلیک کولو کې ېچ،ته ې اوس راځو د

  :دی که نه شرط په ځای شویدا 
نځ تر م (ناعبدالرحم)او د افغانستان امیر  (یورند ډ )وزیر  چارو نیویهند د باند يتانوییورند تړون د برډالف ـ د 

 . ی دیالسلیک شو
ونو مقانون د حک يد کوم اساس هغه لدې کبله. وُ قانون سره آشنا نه  يد اساس او اصالً  وُ مطلقه پادشاه  عبدالرحمانامیر
  . صالحیت نه در لود د افغانستان د خلکو استازیتوب او د تړون د السلیک ې،له مخ

 

 ېه همد. لوُ تر کنترول الندی  . د هیواد بهرنی سیاست د انگریزانووُ مطرح  ېد ننه ک پهب ـ دغه مطلقیت د افغانستان 
یر یعنی د یو وزهیواد تان د هند مستعمره باور د انگلس ياو سیاس يد امیر حقوق ېپه پروسیجر ک تړونیورند ډکبله د 

د ډیورند تړون د نړیوالو حقوقي پروسیجرله مخې ،د دولتونوتر منځ کوم  ُو.لدې کبلهواقع  ېیورند سره په یوه کچه کډ
  تړون نه شي ګڼل کیدلی.

 

 :يتړون باید د خلکو د استازو له خوآ په پارلمان کی تصویب ش د دولتونو ترمنځـ ۲
ي،په الس کې مجلس له خوآ تصویب شوی و ود انگلستان د عوام کوم سند ،چې د ډیورند تړون ېداس، له یوې خوا

ی ټد موافقه لیک د نی ،په داسې صورت کې چې وُ هغه وخت پارلمان موجود نه  ېپه افغانستان کنه شته؛د بلې خوا،
ت أ د تحت الحمایه افغانستان امیر جرلویه جرګه موجوده وه.  راپدې خوا، ۍپیړ ېنیم ېلږ تر لږه د یو ه،مخڅخه د

مخالفت او  هرومرو د استازو لهته وړاندې کړي ،لدې بیرې ،چې جرګی  ېلوی موضوع د ډیورند تړون ېچ ،کړه ون
 . امخ کیږيمقابلی سره مخ

د دویم شرط سره هم پروسیجرعمومي  منل شوی تړون د حقوقيد یو  بهیر،د السلیک  تړونیورند ډد  پدې ډول،
 ر نه دی؛ براب

 

 پدېپه  ېچ،نی شرط دی ځی. دا یواا ومنل شيیس له خوئر یعنی د دولت مقامـ تړون باید د هیواد د عالی ترین  ۳
  . وُ ځای شوی تړون کې په 

 

ان افغانست . هغه وختي. دغه تجویز د تړون د انفاذ معنی ورکو يخپور ش ېجریده ک يپه رسمد هیواد ـ تړون باید ۴
خبره  ېمحتویاتو څخه ب له تړونعامه ولس د  ،شوه تر سره ن کار همدغه  پدې بنسټ،. ه درلودنظام ن يدولتمنظم 
ره متنونه او ورس ي دواړهدر ي اوانگلیس عبدالرحمان د تړونیا امیرا ېچ ې،برخه ک ېپد تاریخ پوهان اوسشو .  ېپات

 د عبالرحمانامیر نېګ رګندوي،چېڅنظر  څیړونکي ې. ځینه دين هنظر همکه نه،  يد يول السلیک کړټمل نقشه 
ځ د دواړو هیوادونو تر من ېمتن سره مل نقشه باندی السلیک ندی کړی او د موافقه لیک په متن ک يموافقه لیک د در
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لورم څ تړلو تړون کې د دولتونوترمنځ د لوپه السلیک کو تړونیورند ډد  ې.پدې ډول،ذکر شونه ده کلمه هم  ولېد پ
 . شوی دی په ځایه شرط هم ن

 

 لکه جامعه ملل لوروسته جوړ شو )چېنړیوالو سازمانونو  د اله خو د دواړو دولتونوباید  د دولتونو ترمنځ تړونـ  ۵
 ۲. وېشتر سره نه ده دغه عملیه د ډیورند تړون په برخه کې .يثبت ش ېد تړونونو په آرشیف ک (یا ملګرو ملتونو

رند یوډد وړ بین المللي تړون د طرزالعمل د پنځو شکلي شرطونوڅخه، د دولتونو ترمنځ د یو اعتبار  پدې توګه،
 .نه دي په ځای شوي رطونهیز شسټبن نوراو څلوردی  شویی یو فرعی شرط په ځای ځیوا، په بهیرکېموافقه لیک 

 هپ دولتکیالک گر ښد  خامخاداره م ۍاو بهرن ۍکورن مستعمره هیوادیو د په دې ځای کې ښایي یادونه وکړو،چې 
 يامنیت ياما بهرن ي،خپله اداره کوپه  ېچار ۍکورنخپلې تحت الحمایه هیواد وي،په داسې حال کې ،چې یو ېالس ک
 ي.له خوآ اعمال کیږ دولتد استعماری  ګې یېسیاست وا ياو د بهرن ېچار

ان د بهرني سیاست د بریتانوي هند او د تحت الحمایه افغانست :د دواړو خواوو د ډیورند تړون لدې څخه څرګندیږي،چې
 واک د انګریزي حکومت په الس کې ُو.لدې کبله د دوو مستقلو دولتونو ترمنځ د تړون هیڅ ډول حیثیت نه لري.

 عیارونهم نوردې اعتبار له پاره  .دتړلی نه دی ی د حقوقی شکلیاتو رعایت سره ځد یو بین المللی تړون اعتبار یوا
  : يورته اشاره کیږ ولډ ېپه الند ې،چوي ملهم ورسره )اصول(

 

 : یز اصولسټبن اعتبارد نړیوالو تړونونو د حقوقی 
د  .يد اعتبار وړ و ېچ لري،هغه وخت دوامداره حقوقی اغیز ،په څیر پدیدویو تړون د نورو حقوقی د دولتونو ترمنځ 

 والړ وي: درې غوره اصولویو نړیوال تړون اعتبارپه 
 

ي ل حقوقد نړیوا السلیک کونکی باید ولری یعنی او صالحیت اهلیتتړلو  د تړوند تړون السلیک کونکی باید ـ  1
 ؛ ې د نړیوالو حقوقي پروسو لوبغاړي ديبین المللی موسس اودولتونه یواځې  وي، غړی بهیر
اید ب وضوعتړون مدولتونوترمنځ د د  د نړیوالو تړونونو د اعتبار غوره اصل دی . مشروعیتد تړون د موضوع .-۲

 . لیکید وضوع نه شيتړون م نړیوال صادرات د یو ود ذروی وسل د مثال په ډول، غیر مشروع مُسلهي.مشروع و
. لواکه ويکې خپاراده  په خپلهباید  د نړیوالو تړونونو بل بنسټیز اصل دی.د تړون السلیک کونکي خپل ارادیتـ  ۳
 . د بشپړ رضایت ښکارندوی دی السلیک کونکوزاده اراده د آ

 ېاعتبار، تر څیړن يیورند موافقه لیک حقوقډا کی، د ڼپه ر اصولو لو تړونونو د پورتنیو درې غورهنړیوااوس د 
 : نیسو ېالند
 

 ېپه نړیوالو حقوقو ک، ېله مخ ېماد(۶)د د ویانا کنوانسیون م کال  1۹۶۹د  :د اهلیت او صالحیت اصل

سلیک المللی تړون د ال د بین په توګه ديو د متصقحقود بین المللی  اداره،بین المللی  یو خپلواک دولت او یو ځېیوا،
  لری. حقکولو 

 يحام ځې، یوايو (پروتکتورات)یو هیواد تحت الحمایه  ېکله چ: »  يپدی نظر د ول پوهانټ حقوقو يد بین الملل
ال په د مث .يمثالونه زیات د يتاریخ اړه ېپد«. بین المللی تړون د انعقاد حق او صالحیت لری د (پروتکتور)دولت 
دولت ( پروتکتور) يد حام ېفرانس ې. په همدغه کال کوُ تحت الحمایه  ېد فرانس ېم کال ک 1۹۴۹په کمبودیا توګه،
  . یو تړون السلیک کړ وردپه م ټاکلو ولود تایلند سره د کمبودیا د پ څیر،په 

یاست س يامنیت او باندن يبهرند د هیواد  .وُ تحت الحمایه هیواد  د بریتانیا افغانستان ېن په وخت کاد امیر عبدالرحم
تحت  ياو صالحیت درلود. افغان حقد بین المللی تړون د انعقاد  وانگریزان اځې. یووه ېاداره،د انگریزانو په الس ک
انگریز او تزاری روس په  ېچ ،دغه واقعیتُو. ېبرخ ېڅخه بحق تړون د انعقاد  يالحمایه دولت د بین الملل

خپل  هیواد په ې، دا ثابتوی چدرول درلو ېپه تعیین ک ولود افغانستان د شمالی پ نو کېم کلو 18۹۵او1877،187۳
لو په اړه د انگریزانو او ود پ ». وُ او یو تحت الحمایه دولت  ېحکم الند ياستعمار د انگریزانو ېسیاست ک يبهرن

 د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو پالویی مړوکل شوی وو. ل،په بیلو بیلو موخو،ټایو شمیر هیآتونه  اروسانو له خو
ریزی استازی)چارلس انگکې پالوی  په دویم. وُ جوړ شوی په کچه  (الرد کرینویل او پرنس گورچکوف)وزیرانو 

  . ۳«وو (کاپیتان کامروف )او روسی استازی  پت(
 ولوک السلیک ین المللی تړون دد یو ب د امیر عبدالرحمان تحت الحمایه دولتددې ټولو واقعیتونوڅخه دا جوتیږي،چې 

  .حق نه درلود
 

 ،هغه تړون»  :راغلي دي ېماده ک (۵۳) کنوانسیون په ویانا م کال د1۹۶۹ د :اصلمشروعیت د د تړون 

 «،باطل شمیرل کیږي. يد بین المللی حقوقو د عمومی موازینو سره په تضاد کی قرار ولر ېد انعقاد په وخت ک ېچ
د  اصول يحقوق ينو ېچ ،ېاو تر هغه وخته پور يمنل شو له خوا ېولنټ ېتوګه د نړیوال يدغه موازین په مجموع
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یت د تړون مشروع اړه ې. پدوُ لو تثبیت وموافقه لیک موضوع د پ یورندډد لري. هغو ځای ناستې شوي نه وي، اعتبار
 . راځی تر سوال الندی نه

 

ز غیآ اراده خپلواکهپه  الس لیک کونکود ې چ ،ونههغه المل :یتاراد خپل تړون د الس لیک کونکود 

 :دا دي، ې دهد کورنیو حقوقو څخه بهرنیو حقوقو ته الر موندل ،يسبب ګرځ او د یو تړون د بطالن ياچو
 

 ،تیروتنه -
 ،دوکه -
 ،اجبار -
 

  او ليراو ېبشپړ رضایت او خپلواکه اراده تر سوال الند الس لیکونکود  ېچ ي،سببونه هر یو کوالی ش ينوموړ
 )غبن(دوکه ،څخه علتونوګونو  ېدرپورتنیو بطالن د  یو تړون د دي.د تړون د بطالن المل وګرځ په وروستي تحلیل کې

  دي. په اړه مطرح تړونیورند ډد  (خشونت)اجباراو 
 

ې دوک دم هی یا رشوت ډبپه نړیوالو حقوقو کې : کیدای شیرامنځته  ولونوډ بیلو بیلوپه  :یا دوکه غبن - الف

کنوانسیون د ویانا م کال 1۹۶۹ دي.اړول د تړونه د ټو ورکونکی په ګډد ب -ورکولو موخه  ډېګنل کیږی. د ب یو ډول
یورند ډد .ل دی،د سلبولوالمل ګڼلی دیاصبنسټیزد تړون  ېچ ، ېاراد ېد آزاد السلیک کونکود  ډېب ېماده ک (۵۰ه )پ

شاره و ورکولو اډد ب ،نامه  پهه توګه د مستمری ډته په بربن يرلو يیورند له خوآ افغانډد مستر  ېپه موافقه لیک ک
 يد هند دولت د هند په وړاندی د امیر حسن نیت ته هرکلی وای: » راغلي دي ېماده ک( 7د ډیورنډ تړون په ).هشوی د

معاملې د ، ېر سیره پر دب ...يله الری تر السه کړ د هند ېوسل ړو اړتیا د خپل ېچ ي،او نوموړی ته اجازه ورکو
ته ه روپیو لک (18) څخه وروپی هلک (1۲)د  يد هند دولت د امیر مستمر له کبله، ځدوستانه دری امیر په برخه کې د

 «زیاتوي.

دولت  یا پخپله د د یو دولت د استازیپه هر ډول سره،د تړون السلیک کولو په بهیر کې،که : ب ـ اجبار او تشدد

 هر: »راغلي دي ېماده ک (۵1ه)د ویانا کنوانسیون پي.باطلو څخهریښی له ت اصولی تړون موجود وي،د وړاندېپه 
 رلینشي لغیز آحقوقی  ډول، هیڅ يوسیله وتړل ش د ګواښ او فشار په ېاستازی باند رد یو دولت پ ېچ،تړون  هغه

 دولت بلپر بهیر کې،د انعقاد په  د تړون ې،راهیس ېد پخوا زمان ېپه بین المللی حقوقو ک« ګڼل کیږي. طلاو بالکل با
کس ال» او په التینی اصطالح دی شوی  ګڼلالمل  د تړون د بطالن فشار، يیا اقتصاد ي، سیاسينظامهر ډول  ېباند
 ،هغه تړونهر »بیان شوی دی:حالت داسی  ينوموړی حقوق ېماده ک (۵۲ه )د ویانا کنوانسیون پ  افاده شویدی«التا 
ن د منل شوو بی ېد ملګرو ملتونو په منشور ک او وي ويتصویب ش ېباند نسټپر ب پکارولود ګواښ یا زور  ېچ

  «. يباطل اعالنیږ ،يلرومخالفت  المللي حقوقي اصولوسره
 ي،خوراد يباطل اعالم شو بیااو  شوي تصویب ېله الر او زر زور د ېچ،تړونونه  داسې ېد تاریخ په اوږدو ک

 :ديزیات 
ه تړون ت هیو تحت الحمای ېچ ،دیته اړ کړ یې استازی ياو کوریای کړشغال ا (سیول)جاپان  ېم کال ک1۹۰۵په  ـ 

 ې وروستهد جاپان د مات ېم کال ک( 1۹۴۵)په  ُو،تر اجرآ الندی  هکال (۴۰ې)چ،غاړه کیږدی. تړون سره له دی 
  .باطل اعالم شو

تر  یو چارو وزیر، د هتلری آلماناو د هغه د باندن (ها شا  )د چکوسلواکیا ولسمشر  1۵م کال د مارچ په 1۹۳۹ـ په  
د  يآلمان ته وسپار (موراوی  و )ا (م خوبو ) ،ېد یو تحت الحمایه تړون په چوکات ک ېچ ،فشار الندی دیته اړ شو

 . ولوتړل ش پورېاو نوموړی ایالتونه بیرته چکوسلواکیا  وهتړون لغ هتحت الحمای نوموړی وروسته ، ماتی لهآلمان 
بطالن  نوموړی تړوند  ،نسټپه ب د یو حکم،ه ټنی (1)کال د اکتوبر په م1۹۴۶د  ې هم،محکم يګ نظامود نورنبر

 .سره خپل موافقت څرګند کړ
 ېچ شو،ته اړ ې د الندېفشار ينظام ترد جاپان  دولت ُو،تحت الحمایه  ېد فرانسچې  ،کمبودیا ېم کال ک1۹۴1ـ په  

 ېکړ يتاوان هبشپړتیا سخت ۍتړون د کمبودیا ځمکننوموړي .  يیک کړتثبیت په اړه یو تړون السل لووتایلند سره د پ
ګواښ تر فشار الندی  يتړون د نظامدا  ېچ،اعالم وکړ  ېفرانس ،وروسته  ېمات لهد جاپان په نړیواله جګړه کې . هو

 . لغوه دینظام سره یو ځای  یهاو د تحت الحما وُ  تړل شوی
 يتانوی: د بروُ مخ  یرغلیزو ګواښونو سره يد سختو نظام ېولو په وخت کالسلیک ک تړونیورند ډن د اامیر عبدالرحم

 ېه کیټاو په کوه غزول لوري تهخیبر  څخهښور یکندهار او د پ څخهکرښه د چمن  ډيد اورګا ې،هند حکومت په بیړ
 ځې،یوانه ساتوهم و ېک په پام ه هیڅد یو تړون د بطالن نور فکتورون که . وُ کړی  ېالس پور ونوپه عسکری مانوریې 
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 او ړيله السه ورک مشروعیت تړون خپلیورند ډد  ېچ ي،فشار کفایت کو اشغال يد افغانستان د نظام ېپر امیر باند
  ۴ل وګڼل شي.طاب
 

 :(Relativityد نړیوال تړون نسبیت)
 ریمني یادیو تړون د »  د دوو خواوو ترمنځ: ول څرګند شوی دیډ دېتړون نسبیت په  د ېدود ک يحقوق يالتین په

مورد  ېپد .«(Pacta tertis nec nocentnec prosunt» «) وجیبه او حق نه زیږویکومه پاره  لهثالث 
مایه افغانستان د تحت الحد افغانستان او پاکستان ترمنځ نه،بلکې یورند موافقه لیک ډد  ېچ،ځکه  پکار دیتفصیل  زیات

له سره  ،ېپه وخت کانعقاد یورند د موافقه لیک د ډپاکستان د  ُو. پروتکتور انگلستان تر منځ منعقد شوی او حامی یا
 يدریمن رپ،منځ السلیک کیږی  رت هیوادونو ود دو چېتړون  کوم -يمتفق د ېپدادارې  يقضای ېنړیوال . موجود نه وُ 
  : زیات دیخورا مثالونه  کې. پدی مورد ښندلی نشيغیزآحقوقی  ېهیواد باند

وال عدالت نړی)بین المللي  . ده وکړهدعو باندې  ېسیم )اوت سیلیزې( ډنیپول د ې،آلمانسر کپه  ۍپیړ (۲۰د ) .الف
السلیک  ځېیو تړون یوا» :ېچ ،تجویز وکړ ې داسېنمبر حکم ک 7خپل ه ه پټنی ۲۵م کال د می په  1۹۲۶ په (دیوان 
لفیت نه شي ورکولی. د )عدالت هیڅ ډول حق او مک ثالث دولت ته ،ته حق او مکلفیت ورکولی شی  ونودولت کونکو

 بین المللي دیوان(هم نوموړې پریکړه تایُید کړه؛
 

 ېتر منځ شخړ ویلئد بلغاریا او اسرا نیټه د یوې الوتکې د غورځیدو پیښې، ۲7م کال د جوالی په 1۹۵۵ د ب ـ
ې پر ماد ۲۶ ې دد دیوان د اساسنام ېچ ،حکم وکړ ېداسد عدالت بین المللي دیوان پدې هکله ، ېرامنځته کړ

  . يلره اثر ن ياړوند حقوق د یو ثالث دولت پهبنسټ،هیڅ تړون 
ې د)بین المللي عدالت نړیوال دیوان( او د )عدالت بین المللي دیوان( پریکړې ک بیلو بیلو قضیوپه  ،په نړیواله کچه

 .همیشه د نسبیت اصل پر بنسټ والړې وي
نو د د تړونو ي،الری افاده کیږ له واو اعالمی يد دیپلوماسې چهم، پراتیک د اړیکود دولتونو ،د تاریخ په بهیر کی

 ؛ ښیُي تآیید رنسیبد پ نسبیت
 

 په وړاندېجوړیدو  کنفرانس د (یالتا) د ،د فرانسې ولسمشر جنرال دوګوله ټنی (۵)په  يروربم کال د ف1۹۴۵ د ج ـ
 «. د اجراُ مکلف نه ګڼي ،ګدون نه درلود ې یېد خبرو اترو په جریان ک ېچ ،فرانسه ځان د هغو تړونونو» وویل:

اعالمیه  نیټې د )بن( په 1۴ دم کال د اکتوبر 1۹7۵ د په بنسټ،تآیید  د همدارنګه په نړیوالو تړونونو کې د نسبیت اصل
ه تر منځ تړل شوی تړونون ۍد دو ېچ ي،اګه اعالموډیرلند او امریکا په آفرانسه ، انگلستان، شمالی : » ي ديراغل ېک
 د په پای کې،همدغه د محتوا ډک،مخکنی حقوقي دود او دستور، .«اچولینشي حقوقی اثر  ېثالث دولت باند هیڅ رپ

یو تړون د ثالث دولتونو په اړه هیڅ حق او وجیبه : » وموند سجل داسې ، ېماده ک ۳۴ویانا کنفرانس د اعالمیی په 
  «نشي رامنځته کولی.

تحت ې یاصلی اړخونه استعماري توطیه،چې  تړونیورند ډد ي: څرګندیږډاګه دا په توضیحاتو څخه  پورتنیوولو ټد 
  .يکیږ ېاتپ بهرڅخه  د حقوقو دولت پاکستان ،دله نیکه مرغه  دي،الحمایه افغانستان او حامی یا پروتکتور انگلستان 

 ي.وجیبه نه په برخه کو اوموافقه لیک پاکستان دولت ته هیڅ حق  لدې کبله،د ډیورند
 

 :دولتونو وراثت د
یو دولت د  ېچ،کله  ېحاالتو ک ياو عموم يپه عاد:» راغلي دي ېماده ک (1۵)کنوانسیون په د ویانا م کال 1۹78د 

سوال  دلته غوره« . او وجایبو د میراث مستحق ګنل کیږیدولت د حقونو  يبل دولت ځای نیسی، وارث دولت د مخکن
د هغه  ،کیږی رامنځتهوروسته ، نوی  منځه تګ لهدولت  يداستعمار ېچ(،لکه پاکستان  )آیا هغه دولت ېدادی چ
 یو اړخ شمیرلی شو ؟ ُو،منعقد شوی  اله خو ۍد استعمار د واکمن ېچ،تړون 

  : نیو موضوعاتو د طرح کیدو له کبله پیچلی کیږییدلته موضوع د الند 
 

 وقوونه لرل،د حقتړون یېاستعماری دولت سره  ېچ، هغو دولتونو ـ دڅرنګوالی؛ (سوورنته) خپلواکۍـ د نوی دولت د  
 ؛ خوندي ساتل

 . مینتا ټود ګ وولنټ يد بین الملل ، و کېتړون په څو اړخیزوـ  
د ،دولت د معاهداتو په وړاندی  ينوی دولت د مخکن ېپاترا څخه ۍکیالک د واکمنښد ې چ ،عمومی قاعده داده »ـ  

 ،لهپورته کوالی. په بل عبارت کنشي ه ټګ څخهتو او احیانآ د وجایبواو د تړونونو د امتیازا يدولت حیثیت لر دریمني
او جنسآ له منځه  ې کیږيبرخ ېڅخه ب ېتوانشتړون د خپلی پ،د یو تړون یو اړخ له صحنی څخه حذف کیږی  ېچ
 ۶«.يځ

 ېچ،هغه تړون  - ېحکم کنیټې په خپل  (۲۵) دم کال د سپتامبر 1۹۹7په د عدالت بین المللي دیوان  د بیلګې په توګه،
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 7تر 6 له :د پاڼو شمیره

 man.deger-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

 

ی شو السلیکتر منځ  يد چکوسلواکیا او هنگر هکله،په  شد وی وسیند د شاوخوآ ځمک «دنیوب» م کال د 1۹77هپ
 . اعالم کړوه لغ ُو،لدې کبله چې د سلواکیا نوي جوړ شوي دولت په تاوان ُو،

 کوریدونس له ۍواکمن تعمارياستانوی هند یبر د ېد پاکستان دولت چ :څرګندیږی داسېتوضیحاتو څخه  پورتنیود 
 یورند د کرښی پهډد  ېچ ې،ن تر دآ.يکیږ ېبی برخی پات څخهموافقه لیک د مفاداتو یورندډ، د وروسته جوړشورا

موازینو په خالف عمل دی اوهلته د پاکستان دولت هر ډول حقوقی د نړیولو ول هم ، زغزن سیم غندې د آسر با
  .رسولی نشي سالمتیا او بشپړتیا ته تاوان  د بین المللي حقوقي قواعدو تحریکات

 :او تطبیق پروسیجر اد یو تړون د اجر
  : يپروسیجرونه موجود د بیالبیل ړي،ه غوره کڼیو تړون عملی او تطبیقی ب ېچ له پاره،د دی 

 

ن د او مصر تر منځ د تړو ویلئد اسرا ،م کال ۲۰۰1امریکا په  د مثال په ډول، :الف ـ د یو ثالث دولت ضمانت

   . په غاړه واخیست تطبیق ضمانت

 سټد معاهدی په بن« ویژن» د  ېم کال ک1۹۵۴ په داسې کمیسون.:د څارنې بین المللي کمیسون جوړیدلب ـ 

  . جوړ شو په مقصد اد اجر موافقه لیک د ناپیلتوب سوُ د ال ،

 ویانا د (۲۲په )د مارچ کې م کال 1۹8۵د ویانا د  دا ډول کنفرانس :ج ـ د موقوت بین المللی کنفرانس تدویر

 د ـ  . کنوانسیون له خوآ تجویز شوی دی

راپور  ود سرغړون څخهاو د معاهدی د احکامو یږيجوړ څخهد تړون د اړخونو  دا ډول کمیسون.:سونید تحقیق کم

 . جوړوي او بیا یې د عدالت نړیوال دیوان ته وړاندې کوي
یک موافقه ل ېچ،څرګندیږی  څخهاکل شوی. بر خالف د قراینوټ وُ نه ضمانت  کوم موافقه لیک د اجرآ په اړه یورندډد 

  : ېمعنی چ ېپد ي،لره مړیو ورځو څخه تر اوسه پوری په عمل کی وجود نودهمغه ل
 

مخکې له دینه ،چې پاکستان د افغانستان له بې وسي څخه په ګټه اخیستو سره به یو اړخیز اقدام د کرښې په الف ـ 
  ل.تګ او راتګ کو هپاسپورت ېب ېیورند د کرښی په دواړو خواوو کډد  وولسون وي،اوږدو کې اغزن سیم وغز

پدې برخه کې څو ځلي د .يجذب شو يند ېب ـ آزاد قبایل په بشپړه توګه د پاکستان په سیاسی او حقوقی نظام ک
کومت کر او حعس په قبایُیلي سیمو کې میشته پښتانه پوځ ته پنجاب حکومت هلې ځلې د ناکامۍ سره مخ شوي دي.

  . او خپل ملی هویت یی ساتلی دی يته مالیه نه ورکو
لتوري ک سیاسي، د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې اوسني بیساري تحریکات دا ثابتوي،چې یو جال ملي،ج ـ 
 تاریخي هویت په تصنعي توګه ،جبراٌ پاکستان پورې تړل شوی دی. او
د لر او بر ولسونو تر منځ جذباتی او  ې،مقاومت او جهاد په وخت کد تاریخ په اوږدو او په ځانګړی توګه د  -د

  . يمنځه الړه ش له په عمل کېیورند کرښه ډد  ېچ ي،المل شو ېد د يعاطفی اړیک
 

  نتیجه
 

هم د نوموړی  ېک« عمل» . په يلره ه نڼیورند موافقه لیک د توجیه وړ بډد ،له نظره « تیوری» الف ـ د حقوقو د 
   . اجرایی شته والی تر سوال الندی دیموافقه لیک 

په  ېچې،کد کرښی په جوړښت  يلره حق ن ، پرته د افغانستان د موافقی ه کرښه ده . پاکستانډیورند کرښه ګډب ـ د 
ودلو د په ایښ وینامد ولو یا زغزن سیم په غآاو یا د  يپخپل سر بدلون راوړ ي،ندی تثبیت شو ې هیڅزیاتو سیمو ک

کاره تیری ښ د افغانستان په خاوره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان اوسني تحریکات ،.ياکټاستقامت و ېهغ
  . لی شوڼګاو افغان بې وسه لوری ته د جګړې اعالن 

 دی. اوسنی افغانی حکومت ېبرخ ېڅخه ب لرلوحکومت  ي، مرکزي، مل يتمثیل افغانستان د یو ېج ـ په اوس وخت ک
 رخه کېپه بموافقه لیک  یورندډتوګه د  ېاو په ځانګړ ېمسآل يمل ېد هیڅ یو ي،وآ ساتل کیږله خ ي پوځونوبهرن ېچ

  د دریدو حق نه لري.د یو اړخ په توګه  ېد معامل،د هیچا سره 
یاست س يخپلواک، مل ياو د باندن شپې او ورځې تیروي ېالند ېتحت الحمای تالفیُ افغانستان د نړیوال ا نید ـ اوس

 یورندډ دهڅې لري ، ۍکړ ېتوطیه ګر د افغانستان په اوسنیو کړکیچنو حاالتو کې، ځینېنل کیږی.څخه بی برخه ګ
  . يکړ ه پورتهټد یوسیاسی افزار په توګه ناوړه ګ،ه ټد پردیو په ګ ،قه لیک څخه د افغانستان په تاوانمواف

د  ېپه سیمه کباید دواړه هیوادونه  .يد دعالیق په کافی اندازه موجو يه ـ د افغانستان او پاکستان تر منځ د نږدیوال
 ۍتاو دوس ۍهمکار ېد دواړو هیوادونو تر منځ د ال زیات ښایي، یورند کرښهډ. د  ياوسنمونه مثال  ي ددوست ېمتقابل
   . يش ه پیژندلون په توګه المل يالبیلوپرانیږی او د  ېالر
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 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 man.deger-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

 

 ځېاو یوا ېځیوا ،ښایيپاره  لهاقع بینانه او منصفانه حل و اختالف د ښی په سرکر   یورندډد  پاکستان اوو ـ افغانستان 
 . . اوس مهال د موضوع د مطرح کولو وخت ندی رې ولټويچا ېالر ېسوله ایزاو يسیاس
 

 پای
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