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مدني زد ه ک７ې
 نهم  ！ولگى

د پوهن３ وزارت
د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو 

د روزن３ او د ساينس د مرکز معينيت
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي 

کتابونو د تاليف لوى رياست

هـ . ش.

درسى کتابونه دپوهن３ په وزارت پورې اړه لري  په بازار ک３ 
ي３ اخيستنه او خر＇ونه په کلکه منع ده. له سر غ７ونکو 

سره قانوني چلن کي８ي.



ې
مدني زده ک７

نهم ！ولگى
١٣٩٠
ش

هـ . 

ت
د پوهن３ وزار

د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو د 
س د مرکز معينيت

روزن３ او د ساين
د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي 

ف لوى رياست
کتابونو د تالي

ف
ال



مسلکي اډي＂ور:
- محمد عزيز بختياري

د ژب３ اډي＂ور:
- بريال９ باجوړى

ليکواالن:

 کاظميه محقق
پوهنيار محمد فاروق عمرخيل

ف محمد افضل حضرتي
سرمؤل

طرح او ډيزاين:

رحمت اهللا غفاري

ديني، سياسي او فرهن／ي کمي＂ه: 
- مولوي عبدالصبور عربي

ف نيازى
- دکتور محمد يوس

- حبيب اهللا راحل د تعليمي نصاب د پراختيا په رياست ک３ د پوهن３ وزارت سالکار. 

  د ＇ارن３ کم５＂ه:
_ دکتور اسداهللا محقق د تعليمي نصاب د پراختيا، د ＊وونکو د روزن３ او د ساينس مرکز معين.

_ دکتور ش５رعلي ظريفي د تعليمي نصاب د پراختيا د پروژې مسؤول.
س.

_ د سرمؤلف مرستيال عبدالظاهر گلستاني د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوى رئي

ب



ج



د

ملي سرود
دا عزت د هـــر افـــغان دى

 
 

دا وطن افغانستـــان دى

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
 

 
کور د سول３ کور د تورې

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو
 

 
دا وطن د ！ولو کـور دى

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو
 

 
د پ＋تــــون  او هزاره وو

پـــاميــريان، نورستانيــــان
 

 
ورسره عرب، －وجــر دي

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 

 
ش دي

براهوي دي، قزلبا

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان
 

 
دا هيـــواد به تل ＄لي８ي

لـــکـــه زړه وي جــاويدان
 

 
په سينــه ک３ د آسيـــا به

هللا اکبر
هللا اکبر وايو ا

وايو ا
 

 
نوم د حق مو دى رهبـــر



هـ

هللا الرحمن الرحيم
بسم ا

د پوهن３ د وزير پ５غام
گرانو  ＊وونکو او زده کوونکو،

گ بنس جوړوي. تعليمي نصاب د ＊وون３ او روزن３ 
＊وونه او روزنه د هر ه５واد د پراختيا او پرمخت

گ او ！ولن３ د اړتياوو له مخ３ رامن％ته ک８５ي. ＇رگنده ده چ３ 
مهم توکى دى چ３ د معا請ر علمي پرمخت

گ او ！ولنيزې اړتياوې تل د بدلون په حال ک３ وي. له دې امله الزمه ده چ３ تعليمي نصاب 
علمي پرمخت

هم علمي او رغنده انکشاف ومومي. البته نه ＊ايي چ３ تعليمي نصاب د سياسي بدلونونو او د اشخا請و د 
نظريو او هيلو تابع  شي. 

دا کتاب چ３ نن ستاسو په الس ک３ دى، پر همدې ارز＊تونو چمتو او ترتيب شوى دى. علمي گ＂ورې 
موضوعگان３ پک３ زيات３ شوې دي. د زده ک７ې په بهير ک３ د زده کوونکو فعال ساتل د تدريسي پالن برخه 

گر＄５دل３ ده. 
هيله من يم دا کتاب له الر＊وونو او تعليمي پالن سره سم د فعال３ زده ک７ې د ميتودونو د  کارولو له الرې 
س شي او د زده کوونکو ميندې او پلرونه هم د خپلو لو１و او زامنو په باکيفيته ＊وونه او روزنه ک３ پرله 

تدري
پس３ گ６ه مرسته وک７ي چ３ د پوهن３ د نظام هيل３ ترسره شي او زده کوونکو او ه５واد ته ＊３ برياوې ور په 

برخه ک７ي.
پر دې ！کي پوره باور لرم چ３ زموږ گران ＊وونکي د تعليمي نصاب په رغنده پلي کولو ک３ خپل 

مسؤوليت په ري＋توني توگه سرته رسوي. 
د پوهن３ وزارت تل زيار کاږي چ３ د پوهن３ تعليمي نصاب د اسالم د سپ５）لي دين له بنس＂ونو، دوطن 
س په ساتلو او علمي معيارونو سره سم د ！ولن３ د ＇رگندو اړتياوو له مخ３ پراختيا ومومي. 

دوست９ د پاک ح
په دې ډگر ک３ د ه５واد له ！ولو علمي شخصيتونو، د ＊وون３ او روزن３ له پوهانو او د زده کوونکو له ميندو 
او پلرونو ＇خه هيله لرم چ３ د خپلو نظريو او رغنده  وړانديزونو له الرې زموږ له مؤلفانو سره د درسي کتابونو 

ف ک３ مرسته وک７ي. 
په ال ＊ه تالي

له ！ولو هغو پوهانو ＇خه چ３ د دې کتاب په چمتو کولو او ترتيب ک３ ي３ مرسته ک７ې، له ملي او ن７يوالو 
درنو مؤسسو او نورو دوستو ه５وادونو ＇خه چ３ د نوي تعليمي نصاب په چمتو کولو او تدوين او د درسي 

ش ک３ ي３ مرسته ک７ې ده، مننه او درناوى کوم.
کتابونو په چاپ او و４

ومن اهللا التوفيق
فاروق وردگ

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزير
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ي ＇پرکى: دول

لوم７
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فرعي ارکان او په ملگروملتونو پورې اړوند سازمانونه                                  ٣٣ 
 د ملگروملتونو د ک７و وړو شرحه                                                                ٣٧

＇لورم ＇پرکى: د بشر حقونه                                                                                    
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د بشر د حقونو سره أشنا کيدل                                                                            ٤٣
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ي ＇پرکى

                  لوم７

ت
دول

ي.
ې لوستونه شامل د

ې ＇پرکي ک３ دا الند
په د

ې.
ت او دهغه دند

 دول
 د افغانستان اساسي قانون سره آشناشئ.

ت په ＊ه توگه وپيژنئ.
سياسي نظام او خپل دول



  
                 د ＇پرکي موخ３

ې ＇پرکي ترلوستلووروسته په 
ي چ３ د د

له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５
ې پوه３ او مهارتونو  پوه شي.

الند
ي چ３:

له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５
ت د اړتياپه الملونو پوه شي.

ت د جوړيدو تاريخچه او د ！ولنو لپاره د دول
د دول

ت ډولونه، زورواکي او ولسواکي دولتونه وپيژني.
د دول

ت په دندو پوه شي.
د دول

ى په توپير پوه شي.
ي قانون او اساسي قانون وپيژني او دهغو

عاد
ی له  دندو سره 

ې گونو قواو او د هغو
ت له در

ي دول
د افغانستان د اسالمي جمهور

آشنا شي.
س ته 

ت ال
ت د دليلونو په هکله معلوما

د لوي３ جرگ３ په هکله او د هغ３ د جوړ＊
ي.

راوړ



ئ:
ې وک７

ې پر
 خبر

 خپل ＊وون％ى په نظرک３ ونيسئ او د الندې پو＊تنو په باب خبرې سره وک７ئ.
١.ستاس３ ＊وون％ى د کومو اړتياوو د پوره کولو لپاره جوړ شوى دى؟

ک ستاس３ په ＊وون％ي ک３ کار کوي؟ او هر يوي３ کوم３ دندې لري؟
٢..کوم خل

٣..آيا د دې دندو تر من％ه هم８غي او ن８ديوالى وجود لري؟
٤.دا هم８غي ＇نگه او د چا له خوا من＃ ته را＄ي؟

٥..که دا هم８غي نه وي کوم３ ستونزې  به من＃ ته راشي؟
ت ته اړتيا لرو؟

ول３ دول
په ＊وون％ي ک３ مدير، مرستيال، سر＊وونکى،  ＊وونکي، ＇ارونکي، چپ７اسيان او زده کوونکي 
هر يوي３ ＄انگ７ې دنده لري. دا ！ول３ دندې يو له بل سره نغ＋تي دي او ستاس３ د روزنيزو او 
＊وونيز واړتيا وو د ＄واب لپاره هم８غي ک８５ي. مدير د کارکوونکو تر من％ه د هم８غ９ دنده پر 
غاړه لري. هر ＇ومره چ３ د ＊وون％ي د غ７و تر من＃ هم８غي زياته وي په هماغه کچه، ＊وون％ی 

د خپلو دندو په سرته رسولو ک３ بريالى وي.

لوم７ى لوست
ې

ت او د هغه دند
دول
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！ولنه د ＊وون％ي لوى ان％ور دى . ！ولنه له کورنيو، گروپونو او مؤسسو ＇خه جوړه شوې ده. دا 
هر يو د خلکو د اړتياوو د پوره کولو لپاره من＃ ته راغلي دي. دا برخ３ سره لدې چ３ يو له بل 
يو د بل  له مرست３ پرته نشي کولى خپل３ دندې سرته  سره جال دي، خو بيا هم سره ت７لي دي او 
ورسوي.له دې کبله بايد يو له بل سره هم８غي ولري چ３  په ＊ه توگه خپل３ دندې عملي ک７ي. 
که چيرته دا هم８غي نه وي د ！ولن３ د افرادو ډ４رې اړتياوې ب３ ＄وابه پات３ ک８５ي. له دې کبله؛ 

！ولنه هم８غي او نظم ته اړتيا لري او دا هم８غي د دولت له خوا من＃ ته را＄ي.
د لوست د مطالبو په پاملرن３، خالي ＄ايونه په مناسبو عباراتوډک ک７ئ.

د ！ولن３ د افرادو اړتيا             د ډول ډول موسساتو من＃ ته راتلل          د هم غ８ۍ ضرورت......
 د دو لتونو د من％ته راتللو ＇رنگوالى 

د بشر د تاريخ په پيل ک３ د ＄مک３ په سر د انسانانو شم５ر ل８ او اړيک３ ي３ ډ４رې ساده وې. په 
تدريج سره د خپلوۍ گروپونه او قبيل３ جوړې شوې او د کورن９ او قبيل３ د غ７و د اړيکو لپاره 
قواعدو ！اکل شول. انساني ！ولنه تر ډ４ره وخته د خپلوۍ او قبيلوي اړيکو په واسطه اداره کيدله. 
د کورن９ او قبيل３ مشر د کورن９ او قبيل３ د غ７و تر من＃ اړيک３ تنظيمول３ او نورو غ７و به د 
هغوي د دستورونونه اطاعت کاوه. ډ４ر وخت هغوي پدې برالسي وو،چ３ د قبيل３ تر من＃ ډ４رې 
ستونزمن３ او. سخت３ النج３ حل وفصل ک７ي. دانساني ！ولن３ د پراخوالي په پايله ک３، د هغ３ 
اداره کول هم ستونزمن شول  او دخپلوۍ او قبيلوي  قواعدو نور  نشواى کولى چ３ د خلکو د 
نويو اړتياو ＄واب وواي３. د قبيلو ＄ينو مشرانو ډ４ر ＄واک او امکانات برابر ک７ل تر＇و وکولى 
شي د خلکو پراخ３ ډل３ اداره ک７ي. پدې ډول  لوم７ني دولتونه جوړ شول. په ＄ينو سيمو ک３ 
نوي ＄واکونه او سترې امپراطورئ جوړې شوې. د ！ولنو له پراخيدو سره  جوخت نوي دولتونه  

من＃ ته راغلل.
ئ:

 پرتله ي３ ک７
دوه گروپونه په نظر ک３ ونيسئ چ３ هر يو ي３ په ＄انگ７ي توگه پخپل گروپ ک３ نظم او 

هم８غي راوست３ ده؛ 
١- هغه گروپ چ３ د چارو په سرته رسولو ک３ د گروپ د مشر را ي３ او نظر ته پام لري.

٢- هغه گروپ چ３ غ７ي ي３ په خپلو ک３ استازي ！اکي تر＇و په مشورې سره وکوالي شي د 
گ الرې سره پرتله ک７ئ او دهغو ＊يگ２ه او عيبونه 

کارونو په اړوند تصميم ونيسي. دا دوې ت
په گوته ک７ئ.
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5

ت ډولونه:
د دول

کوالى شو دولتونه په دوه ډلو انتخابي او زور واکي وويشو، زورواکي دولت هغه دولت دى 
س خپل ＄ان د 

چ３ د يو يا ＇و کسانو په اراده والړوي. په هغه ک３ پاچا يا د حکومت رئي
خلکو په  ＄ان او مال واکمن بولي. په پخوا وختونو ک３ به ＄ينو مستبدو واکمنانو د خدايي دعوا 
هم کوله. پخواني حکومتونه اکثراً  زورواکي  حکومتونه وو واکمنو به خلکو ته له پاملرن３ نه پرته په 
س 

ک  يو ک
خپله خو＊ه حکومت کاوه .همدارنگه، يو ډول دولت موجود دی چ３ په هغه ک３ خل

له خپل من＃ نه ！اکي او هغه ته اجازه ورکوي چ３ ！ولنه اداره ک７ي. په دې ډول دولتونو ک３ قوانين  د 
خلکو د نماينده －انو له خوا وضع  ک８５ي. دغه ډول دولت ته کولى شو انتخابي دولت ووايو. زياتره 
جمهوري دولتونه انتخابي دي. زياتره شاهي دولتونه استبدادي وي. ＄ينى ه５وادونه چ３ شاهي نظام 
ي３ د اساسي قانون په بنس والړوي هغه ته مشروطه شاهي وايي په دې ډول حکومتونو ک３ د شاه 
د محدود واک تر＇نگه د پارلمان استازي او لوړپوړي  مقامات د خلکو له خوا ！اکل ک８５ي چ３ دا 

ډول نظام  هم و－７نيز －２ل ک８５ي.
د اسالم په مقدس دين ک３ د حکومت کولو تگالره په اسالمي بنس＂ونو والړه ده. اسالم ک３ مطلق  
 د خليفه په 

 پورې اړه لري.  او انسان په ＄مکه باندې د  لوى خداى
حاکميت په لوى خداى

 د قوانينو په وړاندې سره برابر دي. په دې ارز＊مند 
توگه شم５رل ک８５ي. ！ول انسانان د لوى خداى

دين ک３ ، حاکم د وړتيا، تقوا  او د پوه３ له مخ３ ！اکل ک８５ي تر＇و الهي قوانين پر الهي بنده گانو 
تطبيق  او عملي ک７ي.

گران ه５واد افغانستان يو اسالمي دولت دى او د هغه اساسي قانون د اسالم د مبين دين د حکمونو په 
ر１ا ک３ جوړ شوی دی. چ３ دا مطلب د افغانستان د اسالمي جمهوريت په اساسي قانون 

ک３ په ＊کاره ډول بيان شوى دى.(١)

----------------------------------------------------------------
(١) دوه يمه ماده: د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت دين، د اسالم سپي）لى دين دي.

دريمه ماده: په افغانستان ک３ ه５＆ قانون نشي کوالى چ３ د اسالم د سپي）لى دين د معقتداتو 
ف وي.

 او احکامومخال
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ي:
ې لر

ت کوم３ دند
دول

د دولت دندو د وخت په ت５ريدو سره اوله يو ＄ايه تر بل ＄ايه توپير موندلى دى. د اوسنيو 
دولتونو ＄ين３ مهم３ دندې  په الندې ډول دي؛ 

په ！ولنه ک３ د مختلفو موسسو تر من％ه د همغ８ۍ د را وستلو لپاره د قوانينو او 
مقرراتو وضع کول.

د قانون  په وړاندې د ！ولن３ د ！ولو خلکو د برابرئ په پام  ک３ نيولو، د قوانينو اجرأ کول.
د کورنيو او بهرنيو ت５ري کونکو＇خه د وطنوالو د حقوقو ساتنه.

له سرحدونو نه ＇ارنه او ساتنه او د بهرنيو د＊منانو له ت５ري ＇خه مخنيوى.
د وطنوالو لپاره د ＊وون３، روغتيا او هوساين３ د خدمتونو سرته رسول.

س تکرار:
                                   د در

ت د مؤسساتو، کورنيو، خلکو او ！ولن３ تر من＃  د اړيکو د نظم او هم８غي لپاره جوړ８４ي.
 دول

دولتونه په  ！ولنه ک３ مختلف３ دندې لري چ３ د قانون جوړول او پلى کول او د قانون ماتولو              
نه مخنيوى دى.

د هغه له مهمو دندو نه شم５رل ک８５ي.
س واکي  او زورواکى (استبدادي )

ف ډولونه لري لکه  ول
دولتونه مختل

:３
                                    پو＊تن

ت ته اړتيا لرو؟
١.ول３ دول

ت.
ت اړيک３ د ！ولن３ د نورو اجزأو سره و＊ياس

٢..د دول
ت د ډولونو نه نوم واخلئ.

٣..د دول

ت:
                                     فعالي

ت ک３ مو ولوستل، يو له بل سره پرتله ک７ئ او بيان ي３ ک７ئ.
ت ډولونه چ３ په لوس

د دول
ت غواړئ؟

١.تاس３ کوم ډول دول
ت دئ؟ ول３؟ پايله ي３ په ！ولگي ک３ خپلو دوستانو ته ووايي.

ت ＇ه ډول دول
٢.زموږ دول



دويم لوست

       د افغانستان د اساسي قانون سره آشنا شو

ئ:
ې وک７

ې پر
خبر

د ＊وون％ي مدير يا سر ＊وونکى تا سوته وايي چ３ کوم وخت بايد په ＊وون％ي ک３ اوسئ، ＇ه ډول 
کالي بايد واغوندئ، ب３ له اجازى له ＊وون％ي نه ونه  و＄ئ ...... دا امر او نهي چ３ مدير ي３ تاس３ ته 

وايي ＇ه نوم لري، ＇رنگه را پيداشوي دي او د ＊وون％ي د ادارې سره ＇ه مرسته کوي؟
هره ！ولنه، د ！ولن３ د نظم د ساتن３ او د ب３ نظم９ د مخنيوي لپاره امراو نه３ ته اړتيا لري چ３ د 

هغ３ ！ولن３ اوسيدونکي هغه مراعات ک７ي.
که چ５رې ＊ـه ＄ير شو، زموږ د ！ولن３ ور＄ن９ چارې د هغو قواعدو په بنس والړې دي چ３ په 
！ولنه ک３ شته او ！ول بايد هغه مراعات ک７ي. دولتونه هم داس３ مقررات ！اکي او اعالموي چ３ 
ک د ！ولن３ د نظم د ساتن３ لپاره هغه رعايت ک７ي. هغه مقررات چ３ د دولت له لوري ！اکل 

خل
ک８５ي، قانون نوم８５ي.

اساسي قانون د نورو قوانينو مور گ２ل ک８５ي او د ه５واد ه５＆ قانون نشي کولى د هغه پر خالف وضع 
شي. په حقيقت ک３ اساسي قانون  د هر ه５واد هراړخ５ز قانون دى چ３ د يو ه５واد د ！ولنيز ژوند 

وروستئ موخه او ا請لى ک７نالره بيانوي او د ه５واد ادارې تگالره او ک７نالره معلوموي.
اساسي قانون:

 په ١٣٠١ هجري لمريزکال ک３ زموږ د ه５واد لوم７نى اساسي قانون تصويب شو او په دې توگه، 
افغانستان د اساسي قانون لرونکو ه５واد و په ډله ک３ شامل شو. د افغانستان د اسالمي جمهوريت 

اساسي قانون د لوي３ جرگ３ له خوا په ١٣٨٢ لمريز کال د کابل په ＊ار ک３ تصويب شو.
د افغانستان داساسي قانون مهم３ ＄انگ７ن３ په الندې ډول دي:

7



ب:
١.اسالمي تو

 د ه５واد داساسي قانون سره سم؛ ه５＆ قانون نشي کولى چ３ د اسالم دسپي）لي دين د معتقداتو 
ف وي.

او احکامو مخال
ب:

٢.وگ７نيز او پرگنيز تو
 د افغانستان د اسالمي جمهوريت د اساسي قانون سره سم، په افغانستان ک３ ملي حاکميت په 

ملت پورې اړه لري چ３ په مستقيم ډول ي３ پخپله، يا ي３ د خپلو استازو له الرې عملي کوي.
ت:

ي حقونو رعاي
٣.د بشر

زموږ په اساسي قانون ک３ د خلکو د کرامت او انسانى حقوقو ساتني او د خلکو د آزاديو او اساسي 
حقوقو  تآمين ته پاملرنه شوي ده.     

ض له من％ه وړل: 
ت  پلي کيدل او دهر ډول تبعي

٤- د ！ولنيز عدال
ض هر ډول چ３ 

 زموږ د ه５واد په اساسي قانون ک３ په ！ولنيز عدالت ！ين／ار شوي دى. او تبعي
وي  (قومي، ژبنى، مذهبي، جنسي) منعه شوي دى.

          
س تکرار:

                                 د در
١.يوازې د قانون په ر１ا ک３ ！ولنه کولى شي، نظم او هم８غي الس ته راوړي.

٢.په ！ولنه ک３ د حاکمو مقرراتوهغه برخه  چ３ د دولت له خوا د خلکو لپاره وضع ک８５ي، قانون نوم８５ي.
٣اساسي قانون د هر ه５واد يو عام قانون دى چ３ د يو ه５واد د ！ولنيز ژوند موخه او ک７نالره بيانوي.

٤.د افغانستان د اسالمي جمهوريت اساسي قانون په ١٣٨٢ هجري لمريز کال ک３ د لوي３ جرگ３ له 
خوا تصويب شو.

                                   پو＊تن３:
ف ک７ئ.

١.قانون تعري
ف ک７ئ.

٢.اساسي قانون تعري
٣.زموږ د  اساسي قانون ＄انگ７ن３ کوم３ دي؟ ل８ تر ل８ه دوه مورده ي３ بيان ک７ئ.

ت:
                                 فعالي

د قانون د شتون ( موجوديت) گ＂ه مو په درس ک３ ولوستله، د مشرانو او ＊وونکي په مرسته           
د قانون نورې گ＂３ پيداک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.
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اک３！ اوپر
ازې و

                                



           

دريم لوست

ئ:
ې وک７

ې پر
خبر

په ت５ر شويو درسونو ک３ مو زده ک７ل چ３ د دولت مهمه دنده د نظم راوستل د قانون جوړول اوپلي 
کول دي. آيا پوه８５ئ قانون د دولت په کومه  برخه ک３ وضع او په کومه برخه ک３ پلى ک８５ي؟

ت:
زموږ دول

هر دولت د حکومت د ډول په پام ک３ نيولو سره د خپل رسمي نوم درلودونکى وي زموږ 
عموماً  له درې برخو يا قواو  د ه５واد رسمي نوم ( دافغانستان اسالمي جمهوريت) دى. دولتونه 

＇خه جوړ８４ي. زموږ دولت هم درې خپلواکه قوې لري: 
١- تقنينيه قوه 
٢- اجراييه قوه
٣- قضايه قوه

تقنينيه قوه:
زموږ په ه５واد ک３ د قانون جوړولو خپلواکه رکن  ملي شورا ده. ده５واد ！ول قوانين دهغ３ په 
وسيله تصويب ک８５ي. زموږ ملي شورا يا د ه５واد پارلمان له دوه مجلسونو نه جوړ شوي ده: ولسى 

جرگه او د مشرانو جرگه.
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ت  په ＊ه توگه وپيژنئ
سياسي نظام او خپل دول



ولسي جرگه:
س په 

س د ！ول افغانستان د خلکو له استازو نه جوړ شوى دى.دا مجل
د ملي شورا دا مجل

پن％و کلونو ک３ يو ＄ل د خلکو له خوا د آزادو، پ＂واومستقيمو ！ول ！اکنو له الرې ！اکل ک８５ي. 
！ا کل شوي استازي د خپلو دندو د ال＊ه سرته رسولو لپاره پخپلوک３ ( د ادارې هيئت ) تر نامه 
س د اداره کولو دنده پر غاړه لري. د 

الندې يو هيئت ！اکي. د ولسي جرگ３ ادارې هيئت د مجل
گ لپاره تخصصي 

ولسي جرگ３ ا請لي دنده د قوانينو وضع کول دي. استازي د کارد ＊ه پر مخت
گروپونه جوړوي چ３ دې گروپونوته کميسون وايي. هر استازي د يوه کميسون غ７يتوب لري. هر 
س ک３ د قانون ب２ه غوره ک７ي لوم７ي په کميسون ک３ د بحث او＇７５ن３ 

وړانديز چ３ ک８５ي په مجل
الندې نيول ک８５ي او وروسته له ا請الح کيدو وروستني بحث ته وړاندې ک８５ي.

مشرانو جرگه:
س ته الر 

د مشرانو جر－３ ＄ين３ غ７ي د ！اکن３ او ＄ين３ غ７ي ي３ په انتصابى ډول دې مجل
س ته الر مومي. 

مومي. دوه ثلثه استازي د واليتي شوراگانو او د ولسوال９ له شورانه دې مجل
س له لوري ！اکل 

يو ثلث نوري３ د تجربه لرونکو او پوهوشخصيتونو له من％ه د جمهور رئي
ک８５ي. د مشرانو جرگه هم د تخصصي کميسيونو لرونک３ ده. قوانين د معمول سره سم اول 
ک 

س د السلي
په ولسي جرگه ک３ او بيا په مشرانو جرگه ک３ تصويب８５ي، چ３ د جمهور رئي

＇خه وروسته د اجرا  وړ گر＄ي. د قوانينو له تصويب نه سر ب５ره  چ３ د ملي شورا له مهمو 
دندو نه شم５رل ک８５ي، د دولت د پر مختياي３ ک７نالرو تصويب، د دولتي بودج３ تصويب، د 
نويو اداري واحدونو ايجادول او د بين المللي ت７ونونو او لوزنامو تصديقول او له هغو ＇خه د 

افغانستان ايستل هم د ملي شورا پر غاړه دي. 
د اجراي３ قوه

أيا په دې پوهيدئ چ３ ستاس３ ＊وون％ى د ه５واد د اجرائيه قوې يو جز شم５رل ک８５ي؟ 
أيا کولى شئ د اجرائيه قوې نورې برخ３  چ３ ستاس３ په چاپيريال ک３ فعال３ دي،نومونه 

ي３ واخلئ؟
ف رياستونه د ه５واد په ！ولو سيمو ک３ د اجرايه قوې جز گ２ل 

 ！ول３ وزارتخان３ او دهغو مختل
س او د 

س يا جمهور رئي
ک８５ي. د هر وزارت په سرک３ يو وزير دى چ３ د اجراي３ قوې د رئي

ولسي جرگ３ په تائيد ！اکل ک８５ي.
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ي له: 

ت د
ې عبار

ې دند
د اجراي３ قو

١.د اساسي قانون او عادي قوانينو اجرأ او د محکمو فيصلي.
٢.د دولت د مالي بودج３ تنظيمول او ملي شورا ته د هغ３ وړاندې کول .

٣.د پرمختياي３ ک７نالرو طرح او تطبيق.
٤.د مالي کال په ختم ک３ ملي شورا ته د سرته رسيدلو چارو او د نوې کال د مالي ک７نالرې 

گزارش ورکول.
س په توگه 

س د دولت د رئي
س ＄اى لري، جمهور رئي

د اجرايه قوې په سر ک３ جمهور رئي
س په هرو پن％و کلونو ک３ يو وار دآزادو، 

په درې واړو قواو باندې  واکونه لري، جمهور رئي
س ډ４رې 

عمومي، پ＂و او مستقيمو ！اکنو له الرې د خلکو له خوا ！اکل ک８５ي. جمهور رئي
اومهم３ دندې پر غاړه لري چ３ دلته ي３ ＇و دندو ته اشاره ک８５ي:

- د اساسي قانون له 請حيح اجرا نه ＇ارنه.
- د وسله والو قواو لويه سر مشري.

س، لوى ＇ارنوال او د سرې مياشت３ 
- د ولسي جرگ３ په تائيدد وزيرانو، د سترې محکم３ د رئي

س ！اکنه.
د رئي

- د مشرانو د جرگ３ له غ７و＇خه ديو ثلث ！اکنه.
ئ:

ې وک７
ې پر

خبر
تر دې ＄ايه مو زده ک７ل چ３ اساسي قانون په تقنينيه قوه ک３ وضع او د اجراي３ قوې له الرې پلى 
ک８５ي. ستاس３ په نظر که ＇وک له قوانينو ＇خه سرغ７ونه وک７ي، د دولت کومه برخه  بايد د هغه 

＇７５نه وک７ي؟
قضائيه قوه:

د درس په ت５ر شويو برخو ک３ مو زده ک７ل چ３ تقنينيه قوه قوانين وضع کوي او د هغه تطبيق کول 
د اجرائيه قوې پر غاړه دي. ＇رنگه چ３ په  تيرو درسونو ک３ مو ولوستل د دولت له  دندو＇خه 
يوه هم د خلکو د حقوقو د ضايع کيدونه مخنيوي، او همدارنگه د قانون ماتولونه مخنيوي دى.دا 
دنده د قضائيه قوې پر غاړه ده. قضايه قوه، د قضا په هکله د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت 
يو خپلو اکه رکن دى.زموږ د قضائيه قوې په ترکيب ک３ ستره محکمه، ابتدائيه محکم３ اود 
استيناف محکم３ شامل３ دي. ستره محکمه د قضائيه قوې  په سر ک３ ＄اى لرى او نهه غ７ي 
س او ولسي جرگ３ په تائيد ！اکل ک８５ي.لن６ه، دا چ３ د قضائيه قوې دنده 

لري چ３ د جمهور رئي
د هغو اختالفاتو له من％ه وړل دي  چ３ د ه５وادوالو تر من＃ او يا د ه５وادوالو او دولت تر من＃     
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（ شي. يعني هر ه５وادوال کله چ３ پدې پوه شي چ３ د ده حق د کوم بل فرد او يا دولت له 
پ５

خوا ضايع ک８５ي، هغه کولى شي محکم３ ته شکايت وک７ي.
لويه جرگه:

س د ى چ３ يوازې په افغانستان ک３ جوړ８４ي او د ملت د ادارې تر ！ولو 
 لويه جرگه هغه مجل

س ندي او په ＄انگ７و شرايطو ک３ په موقت ډول 
ستر مظهر گ２ل ک８５ي. لويه جرگه دايمي مجل

جوړ８４ي. د لوي３ جرگ３ غ７ي عبارت دي له:
د ملي شورا غ７ي او د ولسواليو او والياتو د شوراگانو رئيسان، د قوم، علما او مخور مشران.

لويه جرگه په الندې حاالتو ک３ داير８４ي.
 ١- د ه５واد د خپلواک９، ملي حاکميت، ＄مکني بشپ７تيا د اړوندو چارو په باب تصميم نيول.

٢- د اساسي قانون تعديلول.
س محاکمه کول.

٣- د جمهور رئي
س د محاکم３ 

س له خوا داير８４ي، که چ５رې دا جرگه د جمهور رئي
لويه جرگه د جمهور رئي

لپاره دايره شوې وي، نو جرگه د ولسي جرگ３ له خوا داير８４ي.

س تکرار(١)
                                     د در

زموږ د دولت رسمي نوم د افغانستان اسالمي جمهوريت دى.
ملي شورا د ه５واد تقنينيه رکن گ２ل ک８５ي.

اجرائيه قوه هغه قوانين چ３ د تقنينيه قوې له خوا وضع ک８５ي د حکومت په واسطه، چ３ د وزيرانو 
نه  تشکيل شويدى، اجراکوي.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

                                          پو ＊تن３:
١.د ملي شورا دندې وليکئ.

٢.د اجرائيه قوې دندې وليکئ.
س دندې په لن６ه توگه وليکئ.

٣.د جمهور رئي
٤.قضاييه قوه له ＇و برخو جوړه شويده؟

٥ لويه جرگه د چا له خوا دايري８ي؟

ت:
                                        فعالي

يوه له درې گونو قوو ＇خه و！اکئ او د مشرانو او خپل ＊وونکي په مرسته د هغه د دندو په باب لس کر＊３ وليکئ.

    (١) گرانو زده کوونکو، له دې وروسته د خپل ＊وونکي په مرسته د لوست مهم ！کي وليکئ.

افاد د
لت
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13

   د ＇پرکي لن６يز

ت د موسساتو، کورنيو او د ！ولن３ د غ７و تر من％ه د اړيکو، نظم او 
دول

ي. 
ۍ د راوستلو لپاره جوړ８４

همغ８
ي. چ３ د قانون وضع او پلــي کول 

ې لر
دولتونه په ！ولنه ک３ مختلف３ دند

ي.
ي د هـغه له مـهمو دندونه د

او د قانـون لـه ماتـولونـه مـخـنيو
ى شو په دوه ډولو يعن３ په ولسواکي او زور واکي دولتونو 

دولتونه کوال
وو４شو. 

ي.
قانون په ！ولنه ک３ د نظم او هم８غي په راوسـتلو ک３ بنس＂يز رول لــر

ې د يو دبل سره 
ت او خلکو دند

د！ولو ا請ولو مجموع３ ته چ３ د دول
ي، اسـاســي 

ت او دولتـي ارگـانـونـو د ک７نـو ډول بيـانـو
ي، او د  دولـ

بيانو
ي.

قانــون ويـل کـ８５
ي لمريز 

ت اساسي قانون په ١٣٨٢ هجر
د افغانستان د اسالمي جمهوري

ب شو.
کال ک３ تصوي

ى.
ت د

ت رسمي نوم د افغانستان اسالمي جمهوري
زموږ د دول

ى اجرائيه قوه، مقننه قوه او 
ې ا請لي رکنونو درلودونکى د

ت د در
دول

قضائيه قوه. 
ي

ى ستر مظهر گ２ل ک８５
لويه جرگه زموږ د ه５واد د اراد



 
دويم ＇پرکى

ولسواکي (دموکراسي)

ئ.
ې لوستونو سره آشنا ک８５

ې ＇پرکي  ک３ له الند
په د

ولسواکي ＇ه شى ده؟
ي.

ت په اداره ک３ گ６ون وک７
ک ＇رنگه کولى شي د دول

خل
ولسواکي په افغانستان ک３



   
د ＇پرکى موخ３

ي شي:
ي ک３ وکوال

ي چ３ د ＇پرکي په پا
له زده کوونکونه هيله ک８５
ي.

ف ک７
ولسواکي تعري

ي.
ت ورک７

ب معلوما
ي ولسواکي په با

د مستقيم３ ولسواکي او استاز
ي.

د ولسواکي مهم ا請ول بيان ک７
ت او ډول پوه شي.

ت ک３ د خلکو د گ６ون په ارز＊
په دول

ي.
ت ک３ برخ３ اخيستلو او گ６ون ته وه）ي８

په دول
ت ک３ د خلکو د گ６ون ډولونه وپيژني.

په دول
په افغانستان ک３ د ولسواکي په تاريخچه(شاليد) پوه شي.

ت خبرشي.
د ه５واد په اساسي قانون ک３ دولسواکي په ارز＊

په ه５واد ک３ د ولسواکي له باندنيو اغيزو نه خبر شي.



＇لورم لوست
ولسواکي ＇ه شى ده؟ 

ئ:
ې وک７

ې پر
 خبر

س د خپل ！ولگي د استازي په توگه ادارې ته 
ض ک７ئ چ３ تاس３ د خپلو هم ！ولگيو له من％ه يو ک

فر
گ الرونه کومه يوه غوره بولى؛

معرفي ک７ئ له الندې  ت
١- ＊وونکي مو هغه معرفي ک７ي؟

٢- تاس３ ي３ پخپله و！اکئ؟
د ستاس３  په نظر، په سترو گروپونو ک３ لکه: کسب گر، سياسي گروپونه، حزبونه او د ملت په گروپ ک３ 

تصميمونه ＇ه ډول نيول ک８５ي؟
په ت５رو درسونو ک３ مو ولوستل چ３ ！ولن３ د اداره کولو لپاره دولتونوته اړتيا لري، او دولت 
ک په تصميم نيولو ک３ نه 

دى چ３ په ！ولنه ک３ ا請لي تصميم نيونکى دى. ＄ين３ دولتونه خل
شريکوي، دا ډول دولتونه عموماً په يو يا ＇و افرادوپورې ت７لي دي خو ＄ين３ دولتونه  شته چ３ 
د تصميم نيولو ا請لي واک ي３ د خلکو په الس ک３ دى او دولت يوازې د خلکو د تصميم 

نيولو با請الحيته استازى گ２ل ک８５ي.
کيداى شي تاس３ د ولسواکي ا請طالح اوريدل３ وي. أيا تاس３ د دې ا請طالح د معنا په باب 

فکر ک７ي دى؟
16



دموکراسي يوه يوناني ا請طالح ده چ３ نن ورځ په ！ولو ژبو ک３ ترې استفاده ک８５ي. دا کلمه 
د خلکو د حکومت په معنا ده، چ３ په دري ژبه مردم ساالري او په پ＋تو ژبه ک３ ولسواکي 

ورته وايي.
ولسواکي په دې معناده چ３ حکومت په هره ！ولنه ک３ د هماغ３ ！ولن３ حق دى چ３ بايد د 

ه５واد د مسئلو په هکله تصميم ونيسي.
د زورواک９ خواته د دولتونو د مخ３ کولو په پايله ک３ په پ７５يو پ７５يو ولسواکي د خلکو له فکر 
او خيال نه ه５ره شوه. په ورستيو پ７５يو ک３، ن７ۍ د هغو پرمختياوو چ３ د بشر د حقوقو په برخه 
ک３ ي３ درلودل، د دې المل  وگر＄يدل چ３ د دولتونو او خلکو پام د ولسواکي ا請ولو ته واړوي.

گ وک７. او د دې المل 
ولسواکي ته دخلکو مخه کولو د شلم３ پ７５ۍ په سر ک３ په بي７ه پر مخت

وگر＄يدل چ３ زياتره دولتونه ولسواکي ومني او په خپل دولت ک３ ي３ په کار واچوي.
نن ورځ ！ولو دولتونو ولسواکي د يوه مناسبى تگالرې په توگه د خپل حکومت په اداره ک３ 

منل３ ده. په ن７ۍ ک３ ډ４ر ل８ دولتونه پيدا ک８５ي چ３ خپل ＄ان ولسواک نه بولي.
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ک کله په نيغه خپل واک په کار اچوي 
په ولسواکي  ک３ واک په خلکو پورې  اړه لري. خل

چ３ دې ډول حکومت ته مستقيمه ولسواکي  وايي. ستاس３ په نظر نن ورځ دا ډول ولسواکي  
په ن７ۍ ک３ شته؟ په اوسنيو ！ولنو ک３ د خلکو د جمعيت د زياتوالى له کبله د ！ولو خلکو را 
عمًال امکان نه لري. همدارنگه د ه５وادونو مسئل３ ډ４رې پيچلي شوي  غون６ول په يوه ＄اى ک３ 
ک د هغه په باب د بحث او هغو ته د رس５دو وخت نه لري. له دې کبله،د يو 

دي چ３ ！ول خل
بل ډول ولسواکي ＇خه کار اخيستل ک８５ي چ３ د استازي ولسواک９ يا د غير مستقيم３ ولسواک９ 

په نامه ياد８４ي.
ک د دولت ＄ين３ چارواکي لکه، د پارلمان استازي ！اکي، 

په استازي ولسواکي  ک３، خل
او هغو ته واک ورکوي چ３ د ه５واد د ادارې لپاره تصميم ونيسي او قانون جوړ ک７ي او د 
س د پارلمان 

دولت ＄ين３ نورچارواکي اوکارکوونکي و！اکي. په ＄ينو ه５وادونو ک３ جمهور رئي
س د خلکو په وړاندې 

د استازو له خوا ！اکل ک８５ي. د خلکو ！اکل شوي استازي او جمهور رئي
مسئووليت لري.

پرتله ي３ ک７ئ:
د مستقيم３ ولسواک９  او استازي ولسواک９ په باب سره خبرې وک７ئ او الندې پو＊تنو ته 

＄واب ورک７ئ.
کوم گ６ ا請ول پدې دواړو ولسواکيو ک３ وجود لري؟

ولسواکي داس３ ا請ول لري چ３ نن ورځ د بشري ارز＊تونو تر نامه الندې د ډ４رو ！ولنو د منلو 
وړگر＄يدلي دي او هر کله چ３ دا ا請ول د دولت په تشکيل ک３ رعايت شي هغه ته ولسواک 

دولت وايي. د ولسواک９ ډ４ر مهم ا請ول عبارت دي له :
١.د خلکو واکمني.

٢.د بشر د بنس＂يزو حقوقو ضمانت.
٣.خپلواکه ！اکن３.

٤.د قانون په وړاندې برابري.
٥.د بيان أزادي.

٦.د  ډيرکيو  حکومت د  ل８کيو د حقوقو په ساتن３ سره.
٧.د دولتي چارواکو ＄واب ورکول د خلکو په وړاندې.

18



نن ورځ هم  ولسواکي په ！ولو ه５وادونو ک３ يو شان نده، او هر ه５واد د خپلو اجتماعي، اقتصادي او 
فرهنگي شرايطو سره سم د دولت په اداره او تشکيل ک３ ترې گ＂ه اخلي. د درس مطلب ته په پاملرن３ 

سره، أيا زموږ دولت، ولسواک دولت گ２ل ک８５ي؟ خپل دليلونه ووائي.

ت تکرار:
                                  د لوس

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

                                      پو＊تن３:
١.دموکراسي ته په  پ＋تو او دري ژبوک３ ＇ه واي３؟

٢.مستقيمه او غير مستقيمه ولسواکي ＇ه توپير لري؟
٣.أيا نن ورځ کوالى شو د مستقيم３ ولسواک９ له الرې نه د يو ه５واد په اداره ک３ استفاده وک７و؟ توضيح 

ورک７ئ.
٤.د ولسواکي له مهمو ا請ولونه د ＇لورو ا請ولو نومونه واخلئ.

ت:
                                     فعالي

په وروستيو کلونو ک３ د ＄وانانو د پارلمان طرح په ازمايشي توگه اجرا شو４ده. پدې باب تحقيق (＇７５نه) 
 وک７ئ چ３ دا پارلمان په کومه موخه جوړشوى دى. او د غ７يتوب شرايط ي３ کوم دي.

19



پن％م لوست

              
ئ:

ې وک７
ې پر

خبر
＇رنگه چ３ په ت５ر شوي درس ک３ مو ولوستل چ３ د خلکو رايه د ولسواکي  له مهمو ا請لونو 
ک ＇رنگه کولى شي خپله واکمني عملي ک７ي او په 

＇خه شم５رل ک８５ي. ستاس３  په نظر خل
سياسي تصميم نيولو ک３ گ６ون وک７ي؟ 

ک په ولسواکو دولتونو ک３ کوالى شي په مستقيمه 
په ت５رو لوستونو ک３ مو ولوستل چ３ خل

او يا داستازو له الرې د دولت په اداره ک３ گ６ون وک７ي. نو ويلى شو چ３: ولسواک دولت د ه５واد 
په سياسي تصميم نيولو ک３، د خلکو د گ６ون په بنس  والړ دى. هر ＇ومره چ３ د خلکو د 
گ６ون کچه لوړه وي په هماغه اندازه د ولسواک９ وړانگ３ په هغه دولت ک３ ډ４رې وي. په  سياسي 
چاروک３ د خلکو د گ６ون لپاره مختلف３ الرې شته، چ３ د راى ورکولو او په مظاهرو ک３ د گ６ون 
ک په سياسي چاروک３ يوشان 

نه نيول３ د دولتي لوړو پوستونو تر ولک３ پورې شامل دي. خو خل
س ته خپله 

ک يوازې په ！اکنو ک３ گ６ون کوي او له نوماندو ＇خه يوه ک
گ６ون نه کوي.يو شم５ر خل

رايه ورکوي. او يو شم５ر د سياسي حزب غ７ي شي او د خپل حزب د موخو د پر مخ بيولو لپاره 
（ کوي، 

فعاليت کوي. ＄ين３ نور بيا له دې نه په لوړه کچه د خپل  ＄ان په نوماندولوسره کو＊
20
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دولتي  پوستونه الس ته راوړي، چ３ د دولتي ک７نالرواو تصميم نيولو او دهغو سرته رسولو ته الره 
ومومي. يو شم５ر نور چ３ د گ６ون په لوړه کچه ک３ دي هغه کسان دي چ３ په ！اکنو ک３ بريالي شويدي 
.اوپه عمل ک３ ي３ دولتي پوستونه الس ته راوړي دي. د ＊ه وضاحت لپاره النديني شکل ته پاملرنه 

وک７ي
 

د دې لپاره چ３ سياسي گ６ون (مشارکت) گ＂وروي، ！اکن３ بايد خپلواکه، عمومى، پ＂３ او په نيغ             
ک وکولئ شي چ３ په خپله اراده او خو＊ه هغه ＇وک چ３ غواړي 

( مستقيم) ډول وشي تر＇و خل
ي３ و！اکي او نور ＇وک خپله اراده پر هغوى ونه تپي، دسياسي گ６ون يو بل ډول د لوړ پوړو د اعمالو د 
کنترول او ＇ارن３ په ب２ه سرته رس８５ي. ＇ارنه هم له ب５لو ب５لو الرو  سرته رسي８ي د دولت په ک７نو د ＇ارن３ 

له ډولونو نه ي３ ＄ين３ په دې ډول دي:
١-نيوک３؛ ډله اييزه مظاهرې او اعتراضونه؛

٢- د خلکو د استازو شتون د دولت په مختلفو برخو ک３ هم د  خلکو له خوا د دولت د کنترول يو 
ډول شم５رل ک８５ي؛

 ٣- رسن９ هم د لوړ پوړو د ک７نو په نيوکو ک３ خورا ستره  دنده لري. 

ت تکرار:
                                د لوس

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

                                     پو＊تن３:
١. دخلکو گ６ون په دولت ک３ د ولسواکي  سره ＇ه ت７او لري؟

٢.د خلکو د گ６ون لپاره کوم３ الرې وجود لري؟
٣.د خلکو د گ６ون کچه په سياست ک３ بيان ک７ى.

ک له کومو الرو کولى شي د لوړ پوړو ک７ن３ و＇اري؟
٤.خل

ت:
                                     فعالي

دوه کسان چ３ تاس３ ي３ پيژنئ، په نظر ک３ ونيسي چ３ يو ي３ سياسي گ６ون ډ４ر لري او بل ي３ ل８. د يو شکل         
پر مخ د دواړو موقعيتونه په ن＋ه ک７ئ او د دې موقعيتونو په باب خپل داليل بيان ک７ئ.

                             

ک له کومو الرو کولى
٤.خل

                                   

------------------

ي

ې لپاره چ３ سياسي گ６ون (مشارکت) گ＂وروي، ！اکن３ بايد خپلواکه، عمومى،

      دولتي پست 
خورا ډ４ر 

په حزب ک３ غ７يتوب 
 رايه ورکول

خورا ل８
نوماندولو
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ئ:
ې وک７

ې پر
خبر

 په ت５ر شويو درسونو ک３ مود ولسواکي ا請ول او په ولسواک دولتونو ک３ د خلکو ون６ې 
ولوستل３. د ت５ر شوي درس د مطالبو په نظر ک３ نيولو سره، الندنيو پو＊تنو ته ＄واب ووايئ.

ستاس３ په نظرول３ د افغانستان دولت ته ولسواک دولت ويلي شو؟په دې  هکله خپل 
معلومات ＇رگند ک７ئ.

نن ورځ  ولسواک９ په ن７ۍ ک３ د حکومت کولو په اړه د بشر د يوې تجرب３ په توگه پيژندل 
ک８５ي. ولسواک حکومتونه د بشر په تاريخ ک３ زيات عمر نه لري. او د دې ډول حکومتونو 
مخينه په افغانستان ک３ ډ４ره ل８ه ده. زموږ  په ه５واد ک３ د خپلواک９ او د ولسواک９ د الس ته 
راووړلو لپاره، مبارزينو او خپلواکي غو＊تونکو په کلونو کلونو مبارزه وک７ه او په دې الره ک３ 
ي３ ډ４ردرانده زيانونه وزغمل چ３ په پايله ک３ ي３ د خپلواک９ غو＊تونکو د ه）و او ！ولنيزو 
فشارونو له امله د ولسواک９＄ين３ ارز＊تونه په اساسي قانون ک３ درج شول او پارلمان چ３ د 

شپ８م لوست
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ولسواکي بنس دى، جوړشو.
کله چ３ دا هيله پيدا شوه چ３ ه５واد د ولسواک ک５دو په خوا روان دى،جگ７ې پيل شوې 
چ３ د نورو شيانو په شان ي３ په ه５واد ک３ د ولسواک９ جرړې او بنس  هم له من％ه يوړه او په 
س نه وروسته په ه５واد ک３ 

ه５واد ک３ ي３ د ولسواک９ دوام له ستونزو سره مخ ک７.د بن د کنفران
د اوسني حکومت جوړ４دو ته الره هواره شوه. په نو ي دولت ک３ کيداى شي چ３ ولسواکي له 

دوو اړخونو وکتل شي:
دموکراسي په اساسي قانون ک３:

د ه５واد نوى اساسي قانون چ３ په ١٣٨٢ کال ک３ تصويب شو د اسالمي او  ولسواک９ 
د ارز＊تونو پر بنس والړ دى. ＇رنگه چ３ ولسواکي په اساسي قانون ک３ شتون لري، خو په 
＄ينو موادوک３ په ＊کاره ډول پرې  ر１ا اچول شويده. داساسي قانون هغه مادې چ３ د ولسواکي 

＊کارندوي دي په الندې ډول دي.
س د خلکو او ولسي جرگ３ په وړاندې مسئوول دى.(١)

١. جمهور رئي
٢.！اکل او ！اکل کيدل د هر افغان تبعه حق دى.(٢)

٣.د ！ولنواو گوندونو جوړول د ه５واد اتباعوته مجاز دي.(٣)
٤.د مظاهرو کول د خلکو له خوا مجاز گ２ل شويدي.(٤)

ض نشتوالى، د قانون په وړاندې برابري او دبيان أزادي د 
آزادي، د وطنوالو تر من＃ د تبعي

ولسواکي د ا請ولو له جمل３ ＇خه دي  چ３ د اساسي قانون په موادو ک３  ي３ په ＊کاره ډول 
تضمين شوي دي.

ئ:
ې وک７

غور پر
ورک７ئ.د ولسواک９ د  ارز＊تونو او ا請ولو سره ستاس３ د أشناي３ په پام ک３  نيولو سره  الندې پو＊تنو ته ＄واب 

١ول３ د افغانستان اساسي قانون ته  ولسواک قانون ويلي شو؟ مثالونه ي３ راوړئ؟
٢.د  ولسواک９ هغه ارز＊تونه چ３ په اساسي قانون ک３ راغلي دي، تر کوم３ کچ３ پلي شوي دي؟

-----------------------------------------------------------
١- د اساسي قانون نه شپ５تمه ماده.

٢- د اساسي قانون ＇لورديرشمه ماده.
٣- د اساسي قانون پن％ه د４رشمه ماده.

٤- د اساسي قانون شپ８د４رشمه ماده.
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ې:
９ عملي آغ５ز

د ولسواک
ت ！اکن３: 

ي رياس
د جمهور

د جمهوري رياست ！اکن３ او د ولسي جرگ３ د استازو ！اکن３ د خلکو د واک  د پلى کيدو په 
درشل ک３ سرته ورسيدې. د جمهوري رياست په ！اکنو ک３ د ه５واد په تاريخ ک３ د لوم７ي 
＄ل لپاره زموږ خلکو وکولى شول چ３ په خپلو أزادو رايو سره د ه５واد اجرائيوي لوړ مقام 
و！اکي. پدې ！اکنو ک３ د ه５واد له ！ولو قومونو ＇خه خلکو وکولى شول چ３ د لوړ مقام د 
الس ته  راوړلو لپاره خپل ＄ان ونوموي او يو د بل سره په سيال９ الس پورې ک７ي. دا ！اکن３ 
په خپلواکه، عمومي، مستقيم او پ ډول سرته ورسيدې. د ولسي جرگ３ پارلماني ！اکن３ او 
واليتي شوراگانو ！اکن３ هم د جمهوري رياست له ！اکنونه ل８ه موده وروسته سرته ورسيدې. په 
دې ！اکنو ک３ هم نوماندو اوهم د راى ورکولو لپاره کوم محدوديت  موجودنه وو. په همدې 
ف سياسي فکرونه ي３ درلودل، 

دليل  زموږ پارلمان د ！ولو قومونو له استازو ＇خه چ３ مختل
وکولى شول  په کافي اندازه راي３ الس ته راوړي، جوړ شوى دى. د واليتي شوراگانو انتخابات 

هم په همدې ډول سرته ورسيدل.
ي:

مدني آزاد
 د ولسواکي  له ا請ولو ＇خه يوه هم مدني أزادي ده. د مذهب أزادي، د گوندونو 
جوړولو أزادي، د مظاهرو او سوله ييزو اعتراضاتو أزادي، د ډله ييزو رسنيو له الرې د 
بيان أزادي، په کوم ډول چ３ په اساسي قانون ک３ تضمين شوي دي په عمل ک３ هم 

ک له هغو نه برخمن دي.
خل

ولسواکي  زموږ په ه５واد ک３ نوي او ＄وانه ده. له دې کبله، د دولت او ملت دا دنده ده چ３ 
له دې نيالگي ＇خه ساتنه وک７ي تر ＇و د＊منان ونشي کولى هغ３ ته زيان ورسوي. د نا امني 
پراخيدل په ه５واد ک３ ولسواکي او ولسواکو ارز＊تونو ته يو ستر خطر او گواښ دى.له دې امله، 

موږ ！ول بايد ه）ه وک７و چ３ نظم او امنيت په ه５واد ک３ وساتواو هغه ته پراختيا ورک７و.
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ت تکرار:
                                 د لوس

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

                                   پو＊تن３:
١.ملي واکمني ( ملي حاکميت) په اساسي قانون ک３ ＇ه ډول طرح شوی دى او د ولسواک９ 

سره ＇ه اړيکي لري؟
٢.زموږ په اساسي قانون ک３ د ولسواک９ کوم ا請ول ＇رگند شوي دي؟

٣.ستاس３ په نظر، أيا د جمهوري رياست او ولسي جرگ３ ！اکن３ په افغانستان ک３ په ولسواکه 
توگه سرته ورسيدې؟ دليل ي３ راوړئ.

ت:
                                  فعالي

＇و کاله وروسته تاس３ هم کولئ شئ چ３ په ！اکنو ک３ گ６ون وک７ئ د خپلو نظر وړ نوماندوته به 
س په توگه ！اکئ بايد 

رايه واچوئ. هغه ＇وک چ３ تاس３ ي３ د پارلمان د استازي او يا جمهور رئي
کوم３ ＄انگ７ن３ ولري؟ ستاس３ د نظر وړ د ＄انگ７نو درلودل  به ＇ه گ＂ه ولري؟ په ！ولگي ک３ 

ي３ خپلو دوستانو ته بيان ک７ئ.

----------------

ل
ې

25



  
 د ＇پرکي لن６يز

ى) او په 
ي ژبه ک３ ( مردم ساالر

ي چ３ په در
ت معنا لر

ولسواکي  د خلکو د حکوم
ي. 

پ＋تو ژبه ک３ د ولسواکي په  نوم ياد８４
ي چ３ بايد 

ک د
ى او همداخل

ت د خلکو حق د
ې معنا ده چ３، حکوم

ولسواکي په د
ب تصميم ونيسي.

د ه５واد د مسائلو په با
ي.

ت) په دوه ډولونو عملي ک８５
ک (حاکمي

 وا
ې 

ى را ！ول شي، او د خپل ه５واد د ادار
ک پر يو ＄ا

١-  په مستقيمه توگه، چ３ خل
لپاره تصميم ونيسي؛

ي.په 
ک عملي کو

ې خپل وا
ې چ３ د خپلو استازو د ！اکن３ له الر

٢- د استازوله الر
ت 

ې  دود ده؛ ＄که د خلکو د ！ولن３ د زيا
او سنيو ！ولنو ک３ ولسواکي د استازو له الر

ي.
ى ک３ په عملي توگه امکان نه لر

شم５ر له کبله د خلکو را ！ولول  په يو ＄ا
س 

ت  ＄ين３ مهم کارونه لکه: جمهور رئي
ک د دول

 او د استازوپه ولسواکي ک３، خل
ي تر＇و د خلکو له خوا تصميم 

ک ورکو
ي ！اکي او هغوته دا وا

او د پارلمان استاذ
ونيسي.

ت      ال 
ي، دول

ت و
 هر ＇ومره چ３ دخلکو گ６ون په سياسي تصميم نيولو ک３ زيا

ک بري＋ي. 
ت ولسوا

زيا
ئ شي  په ！اکنو ک３ گ６ون خپل د نظر وړ نوماند 

ت ک３ کيد
د خلکو گ６ون په حکوم

ي. 
ى ورکولو نه نيولي،د لوړو دولتي پوستونو تر نيولو، په معنا و

ته د را
ى شي د خلکو د گ６ون 

ت،کيدا
ت د لوړ پوړو په کارونو نظار

د رسنيو له خوا د دول
يوه برخه وبلل شي. 

همدارنگه، 
ي. 

ى لر
＄ا

ت 
د افغانستان په اساسي قانون ک３ اوچ

 ولسواکي 
ي.

ت لر
ې قانون په زياتو مادو ک請 ３راح

دد
ت 

ت او پارلمان ！اکن３ او همدارنگه د خصو請ي آزادو رسنيو موجودي
ي رياس

د جمهور
ي.

ي د
په  افغانستان ک３ د ولسواکي ＇رگندو

ۍ او همدارنگه په افغانستان ک３ ډ４ره  زياته نده. 
ت مخينه په ن７

ک حکوم
د ولسوا
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دريم ＇پرکى

ي ملتونه
ملگر

ې درسونه لولو.
ې ＇پرکي ک３ الند

په د
ي ملتونه.

ملگر
ې اړوند سازمانونه.

فرعي ارکان او په ملگروملتونو پور
د ملگروملتونو د ک７و وړو شرحه.



 
 د ＇پرکي موخ３

ى ک３ وکولئ شي:
ې ＇پرکي په پا

ي چ３ د د
له زده کوونکو ＇خه هيله ک８５

د ملگروملتونو د جوړيدو دليلونه وويلي شي.
ي.

د ملگروملتونو ا請لى  ارکان  او دهغو د هر يوه دنده بيان ک７
ې د ت７لو سازمانونو تر من＃ توپيرونه وپيژني.

د فرعي ارکانو او په ملگروملتونو پور
ئ په باره ک３ 

ف او د ک６والو په چاروک３ د ملگروملتونو د کميشنر
د يونسکو، يونيس

ى شي.
ت ورک７

معلوما
ې 

ې انداز
خپلو موخو ته د رسيدو په الره ک３ د ملگروملتونو برياليتوبونه او مات３ تر يو

ې و پيژني.
پور

په افغانستان ک３ د ملگروملتونو له فعاليتونو سره آشنا شي.



اووم لوست

ئ:
ې وک７

ې پر
 خبر

 په ډ４رو پخوا زمانو ک３ خلکو داس３ فکر کاوه چ３ د جگ７ې ＇خه خال請ون نشته. همدغه وجه ده چ３ د 
بشريت تاريخ له هغو خون７يو جگ７و ＇خه ډک دى چ３ انسانانو په خپلو من％و ک３ ک７ي دي. ستاس３ له نظره:

أيا نن ورځ کوالي شو چ３ د جگ７و د پ５＋يدو ＇خه په ن７ۍ واله کچه مخنيوى وک７و؟ ＇رنگه؟
د شلم３ پ７５ۍ په لوم７يو وختونو ک３ دهغ３ زمان３ د اروپايي ＄واکونو تر من＃ جگ７ه ون＋ته 
ک پک３ ووژل شول. د شلو کالو شاوخوا 

چ３ ＇لور کاله ي３ دوام وک７ او په ميليونونو خل
وروسته، بله جگ７ه بيا د اروپا ＇خه پيل شوه چ３ کلونه، کلونه ي３ دوام وک７. په دې جگ７ه ک３ 
ک ووژل شول. د شلو کالو په شاوخوا ک３ د دوون７يوالو جگ７و پ５＋دل، 

هم په ميليونونو خل
د دې المل شول چ３ سوله غو＊تونکي کسان د جگ７ې د مخنيوي په هکله د حل د الرې 
په فکر ک３ شي.د لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې په پاي ک３ د ملتونو د ！ولن３ (جامعه ملل) په نامه 
يو سازمان د جگ７و د مخنيوي په خاطر جوړ شو. خو دغه سازمان هم ونه ک７اى شول چ３ د 
جگ７و د مخنيوي په الره ک３ کوم برياليتوب تر السه ک７ي. له يوې خوا هغه لوي３ دردونکي 
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پ５＋３ او  نه جبرانيدونکي زيانونه چ３ د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ＇خه پات３ شوي وو او له بله پلوه د 
ک او دهغه وخت 

زياتو ورانونکو نظامي وسلو جوړول لکه اتمي وسل３، د دې المل شول چ３ خل
دولتونه د سول３ ساتن３ اړتيا، له پخوا ＇خه زياته احساس ک７ي. په پاي ک３ د زياتو ه）و وروسته 
په١٣٢٤ لمريز کال ک３ د (٥١) غ７و له خوا د ملگروملتونو د منشور په امضا کولو سره، ملگري 
ملتونه په رسمي توگه پرانيستل شو. نور ه５واد ونه کرار،کرار د ملگروملتونو غ７ي شول. اوسمهال 
١٩١ ه５وادونه په ملگروملتونو ک３ غ７يتوب لري. زموږ ه５واد افغانستان په ١٣٢٥ لمريز کال ک３ د 
ملگروملتونو غ７يتوب تر السه ک７. د ملگروملتونو ما９１  د امريکا د متحدو ايالتونو د نيويارک په ＊ار 
ک３ ده. په ملگروملتونو ک３ شپ８ ژب３ رسميت لري چ３ له : انگليسي، فرانسوي، اسپانوي، چينايي، 

روسي او عربي ＇خه عبارت دي.
ئ:

ې وک７
ې پر

خبر
تاس３ زده ک７ل چ３ ملگري ملتونه د سول３ او امنيت د ساتلو په خاطر، جوړشويدي. ستاس３ له نظره، ملگري 

ملتونه کوم کارونه بايد سرته ورسوي تر＇و وک７اي شي چ３ سوله او امنيت په ن７يواله کچه وساتي؟
د ملگروملتونو( ارکان)

ش ته اړتيا درلوده. هغه عمده ستن３ (ارکان) 
ملگروملتونو خپلو موخوته د رسيدو لپاره پخپل من＃ ک３ د کار و４

چ３ د ملگروملتونو منشور د دې سازمان لپاره طرحه ک７ي دي عبارت دي له:
عمومي ！ولنه  (مجمع عمومي) عمومي ！ولنه د ملگروملتونو د ！ولو غ７و مجموع３ ته ويل 
ک８５ي، چ３ هر غ７ي ي３ په عمومي غون６و ک３ د يوې راي３ حق لري. د نورو غ７و منل، د پخوانيو 
غ７و ＄ن６ول ( تعليق) او يا ليرې کول او د امنيت شورا د غير دايمي غ７و ！اکنه، د عمومي ！ولن３ 

دندې دي.
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ت شورا: 
د امني

س نور 
د امنيت شورا له پن％لسو غ７و ＇خه جوړه شوي ده چ３ پن％ه غ７ي ي３ دايمي او ل

غ７ي ي３ غير دايمي دي. دايمي غ７ي، د امريکا، روسي３ انگلستان، فرانس３ او چين له 
ه５وادونو ＇خه عبارت دي.غير دايمي غ７ي په هر دوو کالو ک３ يو＄ل د عمومي ！ولن３ 
له خوا ！اکل ک８５ي.د امنيت د شورا ！ول تصميمونه بايد د دې شورا د ！ولو دايمي غ７و په 
موافق３ سره ونيول شي. د يوه دايمي غ７ي مخالفت د يوه تصميم داجرا کولو لپاره مانع 
او خن６گر＄ي. دغه مخالفت ته چ３ ديوه تصميم د اجرا مانع گر＄ي په ا請طالح ک３ د 
هغه تصميم ويتوکول وايي. د امنيت د شورا دنده د سول３ ساتل دي چ３ په الندې دوو 

طريقو سرته رس８５ي. 
١- په سوله ايز ډول د اختالفونو حل وفصل کول.

ښ او يا ت５ري په وخت ک３ عملي اقدام کول.
٢- سول３ ته د گوا

اقتصادي، اجتماعي شورا: دا شورا د غ７و ه５وادونو د اقتصادي او ！ولنيزې ودې 
لپاره زيارباسي.

د عدالت ن７يواله محکمه: که چ５رې د ه５وادونو تر من＃ اختالفات موجودوي نو کوالى 
شي چ３ دغ３ محکم３ ته چ３ مرکز ي３ د هالند د ه５واد د (الهه) په ＊ار ک３ دى، 

شکايت وک７ي او دغور غو＊تنه وک７ي.

اووم لوست
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داراالنشا ء: داراالنشاء له يو تن سرمنشي او يو شم５ر کارمندانو ＇خه جوړه شوي ده. د 
ملگروملتونو سرمنشي د سازمان د ！ولو چارونظم او ترتيب برابروي او همغ８ي کوي ي３ او 
دعمومي ！ولن３ او امنيت شورا مصوب３ ن５غ په ن５غه اجرا کوي او يا دهغود اجرا نظارت کوي.

همدارنگه سرمنشي کوالي شي چ３ دامنيت د شورا پام هرې هغ３ موضوع ته چ３ ن７يواله 
سوله او امنيت د خطرسره مخامخ کوي، را واړوي.

ت تکرار:
                                   د لوس

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

                                  پو＊تن３:
١. د ملگروملتونود جوړيدو موخ３ وليکئ.

٢.د عمومي ！ولن３ دنده ＇ه شى ده؟
٣.د امنيت شورا کوم３ دندې لري؟ وي３ وايئ.

٤.د ملگروملتونو دا請لى ستنو(ارکان) نومونه واخلئ او د ملگروملتونو د سرمنشي 
دندې وليکئ.

ت:
                                  فعالي

شعر په ＄ير سره ولولئ او الندې پو＊تن３ ته ＄واب ورک７ئ؟

ک گوهراند.
ش زي

  بنـى أدم اعضـــاي يـکديگرنــد              ٭   که در أفرين
 چـوعضـوي به درد أوردروزگــار              ٭ ديگر عضـــوها را نماند قــرار.

د سعدي د دغه شعر او د ملگروملتونو د دندو تر من＃ ＇ه اړيکه موجوده ده؟ وي３ وايئ.
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اتم لوست

ئ:
ې وک７

ې پر
 خبر

ان％ورونوته په ＄ير سره وگورئ او پو＊تنو ته ＄وابونه ورک７ئ.  
١.دغه آرمانونه په کومو موسسو پورې اړه لري؟

٢.آيا د دغو مؤسسو خدمتونه مو چ５رې ليدلي دي؟ که ليدلي مووي نو تشريح ي３ ک７ئ.
په ت５ر لوست ک３ د ملگروملتونو د جوړيدو په دليلونو باندې پوه شو. همدارنگه د هغه ا請لى 
دندې او ارکان موو پيژندل. په دې لوست ک３ د ملگروملتونو اړوند فرعي ارکانو او تخصصي 

موسسو سره أشنا ک８５و.

(١) آرم ديو دولت، ادارې يا موسس３ ＄انگ７ې ن＋ه چ３ د کاغذ پرمخ يا کوم بل شي باندې ي３ وکاږي.
33

فرعي ارکان او د ملگروملتونو اړوند سازمانونه



د ملگروملتونو جوړيدل د ن７ۍ د ه５وادونو ترمن＃ د سترو او پراخو همکاريو او مرستو پيل 
وگر＄يد. د دغو مرستو زياته برخه هغه مرست３ دي چ３ د ملگروملتونو په منشور ک３ ي３ وړاندو 
ينه نه وه شوي. له دې کبله، د ملگروملتونو فرعي ستن３ يا ارکان فعال شول تر＇و وکوالى شي 
چ３ ن７يوالو مرستو ته په ！ولو برخو ک３ پراختيا ورک７ي. ＄ينو خپلواکو تخصصي سازمانونو 
ک ک７ل 

چ３ په ن７يواله کچه يي فعاليت کاوه د ملگروملتونو سره ي３ ＄ين３ قراردادونه السلي
تر＇و خپل پروگرامونه د ملگروملتونو سره په همغ８ۍ ک３، عملي ک７اي شي. همدا وجه ده 
چ３ هغوي ته د ملگروملتونو اړوند تخصصي سازمانونه وايي. په عمومي ډول ، د ملگروملتونو 

اړوند سازمانونه په دريو کاري ډلو و４شل ک８５ي.
١.د کرنيزو، 請نعتي، پولي بانکي( اقتصادي) چارو د پراختيا موسس３؛ 

٢.د خدمتونو او اړيکو نيولو موسس３؛
٣.！ولنيزې، فرهنگي او روغتيا ي３ موسس３؛

دغه موسس３ او سازمانونه د کرن３ او ن７يوالو اړيکو د پراختيا په الره ک３ او په ن７يواله کچه 
د ژوندانه د ！ولنيزې، فرهنگي او روغتيايي سطح３ د لوړتيا لپاره فعاليت کوي. پدې ＄اي ک３ 

ديادوشو يو سازمانونو ＇خه د ＄ينو مهمو سره ي３ أشنا ي３ پيدا کوو.
يونسکو:

ستاس３ له نظره ＇رنگه کوالي شو چ３ د و امداره سوله من％ته راوړو؟
د ملگروملتونو اړوند د تخصص９ سازمانونو ＇خه يو ي３ هم  د زده ک７ې ، علمي او فرهنگي 
U) دئ. تر دې دمخه مو زده ک７ل چ３ ملگري ملتونه په 

N
ESC

O)چارو سازمان يا( يونسکو
ن７ۍ ک３ د سول３ د من＃ ته راتلو د انگ５زې له مخ３ ، من％ته راغلل. له هغه ＄ايه چ３ ملگري 
ملتونه يو سياسي سازمان دى او له دولتونو ＇خه استازيتوب کوي، په يوازې توگه نشي کوالى 
چ３ په ن７ۍ ک３ د جگ７ې ال نجه حل ک７ي. د يونسکو بنس اي＋ودونکو دا عقيده درلوده 
چ３ جگ７ه لوم７ى د انسان په ذهن ک３ را پيدا ک８５ي. له دې کبله د سم３ زده  ک７ې او روزن３ 
س هم را پيدا  او پيا وړي ک７و. نو علم او 

په ترڅ ک３ بايد د بشر په فکر ک３ د سوله غو＊تن３ ح
پوه３ او د انسان روزن３ ته په زياته پاملرنه سره کوالي شو چ３ داس３ انسانان وروزو چ３ جگ７ه 
د اختالفاتو د حل او له من％ه وړلو يوازين３ الرونه گ２ي. له همدې کبله د ملگروملتونو  د زده 

ک７ې، علمي او فرهنگي سازمان يعن３ يونسکو، من％ته راغلى دى.
ئ:

ې وک７
ې پر

خبر
أيا تراوسه پورې مو دهغو مختلفو ستونزو په هکله چ３ تاس３ ور سره مخامخ ياست، فکر ک７ى 
دى؟ د هغ３ ب５لگ３ او مثالونه و＊ياست. دهغو د کموالي لپاره کوم３ د حل الرې ستاس３ په نظر 

در＄ي؟ د هغو په هکله په ！ولگي ک３  سره و غ８ي８ئ.
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اتم لوست
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ف:
يونيس

د ملگروملتونو د فرعي ارکانو له جمل３ ＇خه يو ي３ د ملگروملتونو د ماشومانو 請ندوق 
ف موخه د ن７ۍ 

U ) ورته وايي. د يونيس
N

IC
EF ) (ف

دى چ３ په لن６ ډول ( يونيس
د！ولو ماشومانو لپاره د امن، سالمتيا، مناسبو خوړو او گ＂ورې ＊وون３ او روزن３ سره 
ض) له 

ف د ＊％و په وړاندې د هر ډول توپير کولو( تبعي
مرسته کول دي. همدارنگه يونيس

ف ه）ه کوي تر＇و هغه 
من％ه وړلو ＇خه مالت７ اود نجونو په زده ک７ه ！ينگار کوي. يونيس

خن６ونه چ３ د ماشومانو امنيت او سوکالي گوا＊وي، کم ک７ي او د ماشومانو سره دهغوي 
حقوقوته د رسيدو په الره ک３ چ３ د پوه３،روغتيا او مناسب３ ＊وون３ او رززن３ ＇خه 

عبارت دي، مرسته وک７ي.
ي:

د ک６والو په چارو ک３ د ملگروملتونو عالي کميشنر
په هر ه５واد ک３ د جگ７ې خورا مهم３ او ډ４رې زيان اړوونکي پايل３ په جگ７ه ＄پلي سيمه ک３ د 
زيات شم５ر اوسيدونکو ب３ کوره ک５دل او ب３ ＄ايه کيدل دي. په همدې دليل سره،ملگروملتونو 
د خپلو فعاليتونو يوه برخه د ب３ ＄ايه شوﾦو او ک６والو د چارو د ترسره کيدو لپاره گمارلي ده. 
U د ملگروملتونو فرعي رکن دى 

N
H

CR د ک６والو په چارو ک３ د ملگروملتونو کميشنري
چ３ په دې برخه ک３ فعاليت کوي. د دې کميشنري تر ！ولو ستره دنده دک６والو ＇خه دن７يوال 
مالت７تامينول، د دوى د لوم７نيو اړتياوو د تامينيدو سره مرسته کول او د دوي د اساسي حقوقو 

د ترپ＋والندې کيدو ＇خه مخنيوي دى.
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ت تکرار:
                         د لوس

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

                          پو＊تن３:
١.د ملگروملتونو تخصصي سازمانونه د کومو موخو د سرته رسولو لپاره من％ته راغلي 

دي؟
٢.د ملگروملتونو اړوند د تخصصي سازمانونو فعاليتونه په ＇و برخو و４شل ک８５ي؟

٣.د يونسکو دندې  بيان ک７ئ.
ف ＇ه ډول سازمان دى؟ توضيح ي３ ک７ى.

٤.يونيس
٥.د ملگروملتونو د ک６والو د عالي کميشنري مرست３ ＇ه ډول خلکوته رس８５ي؟

ت:
                         فعالي

په دې باره ک３ چ３ د ملگروملتونو اړوند کوم سازمان ستاس３ د اوسيدو په ＄اى ک３ 
فعاليت کوي، معلومات ترالسه ک７ئ؛ بيا د هغو د فعاليت په هکله يو راپور ترتيب 

ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ ولولئ.



د ملگروملتونو  د ک７و وړو  شرحه(١)

نهم لوست

ئ:
ې وک７

ې پر
 خبر

په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ ملگري ملتونه د ＄انگ７و موخو د تر سره کولو لپاره 
جوړ شوي دي. ستاس３ په نظر:

١.ملگروملتونو هغه موخ３ ＇و مره تر سره ک７ي دي؟
٢.په افغانستان ک３ ＇ومره بريالي شوي دي؟

پوه８５و چ３ ملگري ملتونه د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې د پاى ته رسيدو نه وروسته، ن７يوال３ 
سول３ او امنيت ته د انسانانو د جدي اړتيا او غو＊تن３ له کبله جوړ شول. په ت５رو لوستونو ک３ 
د ملگروملتونو د موخو، پروگرامونو، ا請لى او فرعي ستنو ( ارکان) او تخصصي موسسو سره 
بلدشو. په دې لوست ک３ د ملگروملتونو کارنامه په الندې درو حوزو (سيمو ،ساحو) ک３ تر 

＇７５ن３ الندې نيسو.

(١) د تاريخ  يا د چا د حال د شر ح３ په معنا، يا هغه پا１ه چ３ په هغو ک３ د کوم کارگر او يا زده کوونکي د زده ک７ې جريان 
ليکل ک８５ي.د لته د ملگروملتونو ک７ه وړه چ３ په کومو برخو ک３ فعاليت کوي، بيانوي،يا د گاري کار،هغه لوى کار چ３ يا د پات３ شي.
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١.د جگ７ې مخنيوى او دسول３ من％ته راوړل.
٢.د کار دپيدا کيدو او د غريب９ او فقر سره د مبارزي کولو له الرې د ژوندانه د سطح３ لوړول.

٣.د ه５وادونوتر من＃ په سوله ييزه توگه د اختالفونو د حل کولو سره مرسته کول.
ي او د سول３ من％ته راوړل.

ې مخنيو
د جگ７

 ملگروملتونو په ډ４رو ＄ايونو ک３ د جگ７ې د مخنيوي او سول３ د من％ته راتلو لپاره خپل اقدامات  ک７ي 
دي. ＄ين３ مهمترين اقدامات چ３ ＇و- ＇و ＄له د ملگروملتونو له  خوا عملي شوي دي عبارت دى له:

١. د احتمالي جگ７ې د مخنيوي لپاره د ملگروملتونو د سوله ساتونکو ＄واکونو ＄اي په ＄اى کول.
٢.په جگ７ه ک３ د ＊ک５لو خوا وو ＇خه د وسلو را غون６ول.

٣.د ملگروملتونو د سرمنشى په من％گ７يتوب  په جگ７ه ک３ د ＊ک５ل غاړو خبرو اتروته ه）ول.
د دې ！ولو اقداماتو سره، سره ملگري ملتونه په ＄ينو ＄ايونو ک３ د خپلو موخو په تر سره کولو، 
نه دي بريالي شوي ، په همدې دليل، موږ د ملگروملتونو د جوړيدو ＇خه تر اوسه پورې د ن７ۍ 
په ډ４رو ＄ايونو ک３ زيات３ جگ７ې په سترگووليدې. د ب５لگ３ په توگه په ت５رو د４رشو کلونو ک３ زموږ 
په ه５واد ک３ د جگ７ې، زموږ په گاون６ک３ د عراق  اوايران جگ７ه، په ختي％ه اروپا ک３ د بوسنى 

هرزگوينا او يو گوسالو يا بحرانونه ياد ولى شو.
د ملگروملتونو د سول３ د من％ته راوړو په الره ک３ ستره ناکامي، د فلسطين مسئاله ده چ３ دوى 
ونه ک７اي شول د فلسطين خلکوته د هغوى حقوق بيرته ورک７ي او همدارنگه د هغوى خاوره تر 

اوسه پورې د اسرائيلو تر ولک３ او اشغال الندې ده.
９ سره مبارزه:

د کار پيدا کول او د غريب
 په ！وله ن７ۍ، په ＄انگ７ي توگه په خوارو ه５وادونو ک３، د ژوندانه د سطح３ لوړول، دکارپيداکول 
او د غريب９ سره مبارزه کول، د ملگروملتونو نورې موخ３ دي. د ملگروملتونو هغه ا請لى رکن چ３ 
د دغه ډول پروگرامونو د سمبالولو دنده ي３ په غاړه ده، د اقتصادي او اجتماعي شورا ＇خه عبارت 
ک او د 

ک، د خوړواو کرن３ ن７يوال سازمان (فاؤ) د کرن３ د پراختيا بان
دى.همدارنگه ن７يوال بان

ک د ملگروملتونو اړوند هغه موسس３ دي چ３ په دې برخه ک３ کار 
بيارغون３ او پراختيا ن７يوال بان

ک وورسته پات３ ه５وادونوته  د دې په خاطر پور ورکوي چ３ هغوي وک７اى 
او فعاليت کوي. ن７يوال بان

گ وک７ي. د دې سره سره نن سبا په ن７ۍ ک３ اقتصادي 
شي د کرن３ او 請نعت په چارو ک３ پرمخت

او ！ولنيزې نا برابرۍ ډ４رې زيات３ دي. ＄ين３ ه５وادونه سخت د غريب９ او ن５ست９ سره الس او گر４وان 
ک په دې ه５وادونو ک３ د غريب９ او لوږې له السه مري. ملگروملتونو 

دي او هر کال يو زيات شم５رخل
گ او غوڅ 

د مختلفو داليلو له کبله پدې ه５وادونو ک３ د غريب９ او لوږې له من％ه وړلو په خاطر، ！ين
گامونه ندي پورته ک７ي.                          
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د اختالفونو سوله ييز حل:
 د ملگروملتونو د مهمو کارونو ＇خه يو ي３ هم دعدالت دن７يوال３ محکم３ جوړيدل دي چ３  د ن７يوالواختالفونو د حل 

کولو په خاطر جوړه شوي ده. د هغو د وسيو شم５رچ３ د عدالت ن７يوال３ محکم３ ته راجع ک８５ي ورځ په ور ځ زيات８５ي.
ي ملتونه:

افغانستان او ملگر
په دې پوه８５و چ３ زموږ ه５واد د ملگرو ملتونو د غ７و ه５وادونو ＇خه، يو ه５واد دى. ملگري ملتونه په فعاله توگه په افغانستان ک３ بوخت 
دي. دغه سا زمان په مختلفو برخو لکه: ب３ وسل３ کول، د مخدره توکو کنترول،توليد او قاچاق مخنيوي، بيارغونه او په ！ول ه５واد ک３ د 

امنيت ساتلو په چاروک３ د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي.
په دې هکله، د امنيت شورا ن７يوالو سوله ساتو ＄واکونو ( ISAF) ته اجازه ورک７ه چ３ د کابل ＇خه بهر هم  فعاليت وک７ي.

 د ملگروملتونو دزده ک７ې، علمي او فرهنگي سازمان (يونسکو) ه）ه کوي چ３ د فرهنگي ميراث په ساتلو ک３ د 
ف) د ＄ينو خطر ناکو او د مخنيوي وړ ناروغيو 

افغانانو سره ملتيا وک７ي. د ملگروملتونو د ماشومانو請ندوق (يونيس
لکه تيتانوس، پوليو او شري په وړاندې  د ＊％و او ماشومانو د واکسين په برخه ک３ مرسته کوي.

ت تکرار:
                           د لوس

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

                             پو＊تن３:
١.أيا ملگري ملتونه په ن７ۍ ک３ د جگ７ې په مخنيوي ک３ بريالي شوي دي؟

（ کوي؟
٢.ملگري ملتونه د کومو موسسو پواسطه په ن７ۍ ک３ د غريب９د له من％ه وړلو لپاره ه）ه او کو＊

٣.د ملگرو ملتونو کوم３ برخ３ د افغانستان د بيا رغون３ په چاروک３ زموږ د خلکو سره مرسته کوي؟

ت:
                             فعالي

 له لسو کسانو سره مصاحب３ وک７ئ او له هغو ＇خه وغواړئ چ３ الندې پو＊تن３ ته ＄واب ورک７ي:
ملگري ملتونه په افغانستان ک３ د سول３ او امنيت په راوستوک３ ＇ومره بريالى دي؟

ډ４ر                                         من％نى                                           ل８
＄وابونه په ن＋ه ک７ئ. په پاى ک３ ي３ جمع ک７ئ او وي３ گورئ چ３ ＇وتنو ډ４ر په ن＋ه ک７ي دي. ＇و تنو 

من％نى په ن＋ه ک７ي دي او ＇وتنو ل８ په ن＋ه ک７ي دي. پايله ي３ په ！ولگي ک３ ولولئ.

نهم  لوست

-------------
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 د＇پرکي لن６يز

ې ＇خه وروسته دن７يوالو غو＊تنو 
ي ملتونه د دويم３  ن７يوال３ جگ７

ملگر
ت د رامن％ته کيدو ＇خه 

ت او امني
ب ک３ چ３ د سول３ د ！ينگ＋

په ＄وا
ي چ３ د عمومي 

ي ملتونه ا請لى ارکان لر
ت وه، جوړشول،ملگر

عبار
ت ن７يواله 

ي- اجتماعي شورا، د عدال
ت شورا، اقتصاد

！ولن３، د امني
ي.

ت د
محکمه او داراالنشا ＇خه عبار

ې 
ي د د

ف او د ک６والو په چارو ک３ د ملگروملتونو عالي کميشنر
يونيس

ي. يونسکو په ملگروملتونو 
سازمان د فرعي ارکانو له جمل３ ＇خه د

ې 
ى. د ملگروملتونو اړوند سازمانونه په در

ې ت７لى سازمان د
پور

ي.
ي ډلو و４شل ک８５

کار
ي) موسس３. 

ت،پولي، بانکي (اقتصاد
١.د کرن３ د پراختيا،請نع

٢.خدماتي او ارتباطي موسس３.
ي،فرهنگي او روغتيايي موسس３. 

٣.تولنيز
ي:

ې دريو حوزو ک３ ＇７５ل ک８５
د ملگروملتونو کارنامه په الند

  ９
گ ＇خه مخنيوي ٢- د ژوندانه د سطح３ لوړيدل او د غريب

١- د جن
کمول،٣- د ه５وادونو تر من＃ په عادالنه توگه د اختالفونو حل کول. 
９ ليدلي 

د دې حاالتو په هر يوه ک３ ملگروملتونو برياليتوبونه او ناکام
دي. د ملگروملتونو مهم ناکامي د فلسطين ناکامي ده. ＄که ويي نک７اى 
شول چ３ هغوى ته د دوى حقونه بيرته ورپه برخه ک７ي. ملگري ملتونه 

په افغانستان ک３ پراخ او فعال شتون ( حضور) لري.
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  ＇لورم ＇پرکى 

د بشر حقونه

ې درسونه لولو.
ې ＇پرکي ک３ الند

په د
د بشر د حقونو سره آشنا کيدل.

 په افغانستان ک３ د بشر حقونه.



 

  د ＇پرکي موخ３

د دې ＇پرکي په ختميدو سره زده کوونکي بايد وکولى شي چ３:
ى شي.

ف ک７
د بشر حقونه تعري

د بشر له حقونو ＇خه ＄ين３ مهم ي３ وپيژني.

ې محتوا سره أشنا شي.
ت او ！ولنيز

د بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ د اهمي

د اسالم سپي）لي دين سره د بشر د حقونوپه اړيکو پوه شي.

ي وپ５ژني؟
زموږ په اساسي قانون ک３ د بشر د حقونو ＄ا

ي.
ک کميسيون سره أشنا ش

د افغانستان د بشر د حقونو د خپلوا



د بشر د حقونو سره آشنا کيدل.

ئ:
ې وک７

ې پر
 خبر

الندې پو＊تنو ته  ＄وابونه ورک７ئ:
د بشر د حقونو د معنا سره ＇ومره بلدتيا لرئ؟

آيا کولى شئ چ３ د ＄ينو نومونه واخلئ؟
تاس３ هرو مرو (د بشردحقونو) ا請طالح د مختلفو کسانو او يا هم له رسنيو ＇خه اوريدلي ده. په دې  درس 

ک３ د بشر د حقونو د مفهوم سره زياته آشنايي پيداکوئ.
د بشر حقونه ＇ه شى دي؟

د بشر حقونه د( بشر) او (حقونو) د دوو کلموله يو ＄اي کيدو ＇خه جوړشويدي. حقونه د حق 
جمع ده او ( حق) د طلب او استحقاق  په معنا دى. بشر د هغه ！ولو انسانانو په معنا دى کوم چ３ 
د ＄مک３ پر مخ ژوند کوي. د بشر حقونه د يو شم５ر هغو حقونو او ارز＊تونو ＇خه عبارت دي  
چ３ هر انسان بايد پخپل ژوندانه ک３ له هغو ＇خه برخمن وي لکه: د آزادى حق. د ژوندانه 
حق، د برابري او عدالت حق. ！ول انسانان بايد له دغو حقونو ＇خه برخمن وي او د نژادي، 
جنسيتي، فرهنگي، ديني او جغرافيايي توپيرونوپه خاطر، بايد له هغو ＇خه ب３ برخ３ نه شي.د 
اسالم په سپي）لي دين ک３، انسان د ＄انگ７ي درناوي ＇خه برخمن دى او زيات حقونه لري 

لسم لوست
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چ３ ه５）وک د دې حق نه لري چ３ په خپل  سر هغه له ده ＇خه واخلي.
 کله کله زورورکسان د خپل جسمي او ！ولنيز زور ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره، د نورو خلکو 
انساني حقونه تر پ＋و الندې کوي. د تاريخ په اوږدو ک３ دغه راز ډ４رې پ５＋３ د دې المل شوي 

چ３ پوهان او د ！ولنيزې روغ３ جوړې غو＊تنونکي د هغه لپاره د حل الره ول＂وي.
د انساني ارز＊تنونو تبليغول او رواجول د انساني ضد عادتونو او ب３ عدالتيو پر خالف مبارزه کول 
، په دې الره ک３ د سوله غو＊تونکو د ه）و ＇خه عبارت  دي. د دې ه）و په ر１ا ک３ د بشر د 
حقونوتر پ＋والندې کول کم شول. د بشر د حقونو موخه د ！ولن３ او ولسونو دحقونو دامنيت او 
د ژوندانه د کچ３ د لوړتيا ضمانت کول دي. بشري حقونه نن ورځ د بشري ！ولنو د ډ４رو مهمو 
ارز＊تونو ＇خه شم５رل ک８５ي. د بشر د حقونو په باره ک３ خورا مهم ن７يوال سند(( د بشر د حقونو 

ن７ۍ واله اعالميه )) ده.
د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه:

س               
د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه هغه ن７يوال سند دى چ３ د ملگروملتونو د عمومي مجل

( مجمع عمومي) له خوا تصويب شو. دغه اعالميه يوه د ن７يوالو خورا مهموسندونو له جمل３ 
＇خه ده چ３ موخه ي３ د ！ولو انسانانو لپاره د برابرو حقونو  او بنس＂يزو أزاديو تامينول دي. د 
دې حقونو تامينول کيداى شي چ３ د ن７يوال３ سول３ لپاره، يو ضمانت شي. په لوم７ن９ او دويمه 
ن７يوالو جگ７و ک３ د مليونونو انسانانو وژنه او ب３ کوره کيدل، په ن７ۍ  ک３ د بشر د حقونو ＇خه 
＊کاره سرغ７ونه وه.  د دا ډول سترو دردونکو پ５＋و د تکرار د مخنيوي په خاطر، د مختلفو 
ه５وادونو استازو د بشر د حقونو خورا مهم ا請ول او ارز＊تونه د بشرد حقونو په ن７يواله اعالميه 
کي سره را غون６ ( تدوين) ک７ل  او د هغو د عملي کولو په هکله ي３ خپله ژمنه اعالن ک７ه. ＄ين３ 

خورا مهم حقونه چ３ په دې اعالميه ک３ راغلي دي عبارت دي له:
١- د ژوند حق:

په دې معنا چ３ هر ＇وک د ژوند کولو حق لري او ه５）وک نشي کولى چ３ په خپل سر دغه 
حق له چا ＇خه واخلي.

ت:
ي امني

ي او ＄انگ７
٢- آزاد

د چاپه ＄انگ７ي ( شخصي) آزا دۍ او امنيت باندې بايد ت５رى ونشي.
ۍ حق:

ې د برابر
٣- د قانون په وړاند

ک د قانون په وړاندې يو شان دي . قانون د ！ولو په وړاندې بايد يو شان تطبيق شي.
 ！ول خل

ت: انسان يو با ارز＊ته او د درناوى وړ موجود دى. د هغه د دغه 
٤- د وگ７و انساني کرام

حق بايد ！ول درناوى وک７ي.
٥- د  واده کولو ( ازدواج) حق: هر ＇وک د دې حق لري چ３  پخپل اختيار او بشپ７ 

رضايت سره واده وک７ي. په واده کولو ک３ د ＊％３  او يا نارينه مجبورول منع دي.
ت ) حق: يعن３ دا چ３ د انسان شتمني او مالکيت د درناوى وړ دى 

９ ( مالکي
٦-  د شتمن

او ه５）وک نشي کولى چ３ پخپل سر دغه حق له چا ＇خه په زور واخلي.
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ي: په دې معنا  چ３ هر ＇وک کولى شي چ３ 
ې، بيان او مطبوعاتوآزاد

٧- د فکر، عقيد
آزاد فکر وک７ي او په آزاده توگه هغه بيان او خپور ک７ى شي.

٨- ＊وون３ او روزن３ حق: 
هر ＇وک د دې حق لري چ３ د مناسب３ ＊وون３ او روزن３ ＇خه برخمن شي. ل８ تر ل８ه  لوم７نى زده 
ک７ې  بايد وړ يا او جبري شي.هغه ارز＊تونه چ３ د بشر د حقونو په ن７ۍ واله اعالميه ک３ راغلي دي، 
ن７ۍ وال او ！ولنيز دي خو د هغو رواجول او پراختيا د کوچنيو چاپر يالونو لکه کورن９، ＊وون％ي، او 
！ولن３ ＇خه پيل ک８５ي او بيا د ملي او ن７ۍ وال３ ！ولن３ تر کچ３ پورې پراختيا مومي. ليکن کورن９ او 
＊وون％ي، هغه وخت دغه ارز＊تنونه رعايت کولى او يا ماشومانو او زده کوونکو ته ور انتقالوولى شي، 

چ３ دوى پخپله د بشر د حقونو ＇خه برخمن وي.                    

ت تکرار:
                                  د لوس

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

                                        پو＊تن３:
ف ک７ئ.

١.د بشر حقونه تعري
٢.أيا اسالم د بشر حقونه په رسميت پ５ژني؟ ＇رنگه؟

٣.د بشر د حقونو موخه ＇ه شى ده؟
٤د بشر د حقونو اعالميه ＇ه شى ده؟

٥د بشر د اساسي حقونو له جمل３ ＇خه چ３ د بشر د حقونو په ن７يواله اعالميه ک３ راوړل شوي دي، د درو حقونو 
نومونه ي３ واخلئ.

ت:
                                       فعالي

په ＇و ډلو وو４شل شئ؛ هره ډله د لويانو او ＊وونکو په مرسته د الندې مفهومونو په باره ک３ د قرآن کريم آيتونه پيدا 
ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ خپلو ملگروته ولولئ.

 ١- برابري، ٢- عدالت، ٣- آزادي، ٤- د ژوند حق.
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ئ
ې وک７

ې پر
 خبر

ان％ورته وگورئ او پو＊تنو ته ＄وابونه ورک７ئ.
١- ستاس３ له نظره د دغه وگ７و معلوليت د ＇ه شي ＇رگندوى دى؟

٢-- آيا کواللى شو چ３ د دغه ډول معلوليتونو مخنيوى وک７و؟ ＇ه ډول؟
په ت５ر لوست ک３ د بشر د حقونو د مفهوم او د هغه د ارز＊تونو سره آشنا شوئ اوس په 

افغانستان ک３ د بشر د حقونو ＄اى او مقام تر ＇７５ن３ الندې نيسو.
په افغانستان ک３ د بشر د حقونو شاليد(تاريخچه):

د بشر د حقونو ارز＊تونه د افغانستان د خلکو لپاره چ３ د اسالم په أزادى ب＋ونکي ＊وون％ي 
ک３ روزل شوي دي، کوم  نوى شى نه دى؛ خو په منظمه توگه د بشر حقونو ته د خپلواک９ 
د ترالسه کيدونه وروسته د ١٣٠٣ لمريز کال په لوم７نى اساسى قانون ک３، پاملرنه وشوه. 
د ب５لگ３ په توگه د يوه５وادوال په توگه د مساوى حقونو، ＄انگ７ي (شخصى) حقونو، د 
شخصيت ساتنه، د مري３ توب له من％ه وړل، د مطبوعاتو آزادي، د ＊وون３ او روزن３ حق، 
د قانون په وړاندې د خلکو برابر وال９، په دولتي دندوک３ د بوختيدو حق او د شتمن９ او 
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استوگن％ي مصئونيت، د لوم７ي ＄ل لپاره په دې قانون ک３ رسميت پيدا ک７.د ١٣٠٩ لمريز کال 
په اساسي قانون ک３، د پارلمان جوړيدل چ３ د ولسواک حکومت د ＄انگ７تياوو ＇خه شم５رل 
ک８５ي، وړاندوينه وشوه. د ١٣٤٣ لمريز کال په اساسي قانون ک３ دبشر د حقونو زيات شم５ر 
هغه مفهومونه چ３ د بشر دحقونو په ن７يواله اعالميه ک３ موجود وو، په پام ک３ ونيول  شول. ملت 
گ 

ته د حاکميت د حق سپارل، د دولت له خوا د آزادۍ او انساني کرامت درناوى کول ، د ت
گ حق، د بيان او فکر د آزادۍ حق، د مظاهرو او غون６و کولو حق، په ！اکنوک３ د برخ３ 

رات
اخيستوحق له هغو مهمو نو＊تونو ＇خه وو چ３  په دې اساسي قانون ک３ په رسيمت وپ５ژندل 
شول. د ١٣٥٥ لمريز کال په اساسي قانون ک３ پاچاهي  نظام په جمهوري نظام بدل شواو دا 

س دې د ！ول＂اکنو له الرې و！اکل شي.
وړاندوينه پک３ وشوه چ３ جمهور رئي

له دې سره، سره د بشر حقونه په افغانستان ک３ د تاريخ په اوږدوک３ سخت ترپ＋والندې کيدل 
او حاکمانو به پر خلکو باندې ډول،ډول ظلمونه کول. د ت５رو ＇و لسيزو په اوږدوک３ چ３ په ！ول 
گ او جگ７ې روان３ وې، د بشر دحقونو ＇خه ت５رى کول او ترپ＋والندې کول، 

ه５واد ک３ جن
ب５خي زيات شول.په دې موده ک３ زموږ زيات شم５ر ه５وادوال م７ه او ژوبل شول. کوچنيان او په 
＄انگ７ې توگه نجون３ له زده ک７ي ＇خه ب３ برخ３ شوې او زيات شم５ر کورن９ بهرنيو ه５وادونو 

ته ک６ه، تيت اوپرک شوې.
ئ:

ې وک７
ې پر

خبر
الندې پو＊تن３ په ＄ير سره وگورئ او په هکله ي３ يو له بله سره خبرې وک７ئ:

١- ده５واد په نوي اساسي قانون ک３، بشري حقونو ته په کوم نظر کتل شوي دي؟
٢- د افغانستان اسالمي جمهوري دولت، د بشر د حقونو ＇خه د ＇ارن３ په خاطر، کوم کارونه 

سرته رسولي دي؟ 
ي نظام ک３ د بشر حقونه

زموږ په نو
ک  او 

د خلکو بيداريدل او له اوږدو جگ７و ＇خه او＊تي زيانونه، د دې المل شول چ３ خل
په جگ７و ک３  د ＊ک５لو ډلو مشران، د هغ３ طرح３ په هکله چ３ د ملگروملتونو د سازمان له 
ک (توافقنامه) د يوه 

خوا برابره شوې وه، جوړې ته (موافق３) سره ورس８５ي. دغه پر４ک７ه لي
ک شو. په دې کنفراس 

س په ترڅ ک３ چ３ د ألمان د بن په ＊ارک３ جوړشوى وو، السلي
کنفران

ک３ د افغانستان د مختلفو ډلو استازو د ل２دمهال３ ادارې جوړيدل په داس３ ډول چ３ په هغه ک３ 
د مختلفو قومونو استازي په مساوى او عادالنه ډول برخه ولري، د موجوده ستونزې او النج３ د 
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حل لپاره معقوله الره وبلله. په نوي اساسي قانون ک３ د بشر د حقونو مختلف３ خوا وې  په پام ک３ 
نيول شوى دي. په دې ＄اى  ک３ يوازې هغه دوې مادې چ３  د بشر په حقونو پورې اړه لري، لولو.
په شپ８مه ماده ک３ راغلي دي: دولت د انساني کرامت د ساتلو، بشري حقونو د مالت７، د 
ولسواک９ د تحقق، د ملى وحدت تامين، د ！ولو قومونوو او قبايلو تر من＃ د برابرۍ او د ه５واد 
په ！ولو سيمو ک３ د متوازن３ پراختيا او ！ولنيز عدالت پر بنس د يوې هوسا او پر من＃ تلل３ ！ولن３ 

ف دى.
په جوړولو مکل

اوومه ماده وايي: دولت د ملگروملتونو د منشور، د دولتونو ترمن＃ ت７ونونو، د ن７يوالو ت７ونونوچ３ 
افغانستان د هغو سره ت７او لري او د بشرى حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ رعايت کوي.

ک کميسيون:
د افغانستان  د بشر د حقونو خپلوا

س ک３، په افغانستان ک３ د بشر د حقونو ＇خه د مالت７، ＇ارن３ او پراختيا په خاطر 
د بن په کنفران

س 
د بشر د حقوقو د خپلواک کميسيون وړاندوينه وشوه. د همغ３ لوزنامى پر بنس جمهور رئي

په ١٣٨١ لمريز کال په افغانستان ک３ د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون د جوړيدو فرمان 
ورک７. د اساسي قانون په (٢٥) ماده ک３ هم د دغه کميسيون  په جوړيدو باندې ！ينگار شوى دى. 
د اساسي قانون په همغ３ ماده ک３ راغلي دي: هرهغه ＇وک کولى شي چ３ بشري حقوق ي３ تر 
پ＋و الندې شوي وي، دغه کميسيون ته شکايت وک７ي. کميسيون کولى شي د خلکو د بشري 
حقونو د ترپ＋والندې ک５دو موارد قانوني مراجعوته ولي８ى او د هغو له حقونو ＇خه مالت７وک７ي.                          



د افغانستان  د بشر د حقوقو خپلواک کميسيون، د خلکو د پوه３ د کچ３ د لوړيدو او د بشر د 
حقونو ＇خه د مالت７ په خاطر د وزارتونو او نورو دولتي سازمانونو، د مدني ！ولن３ د جوړ＊تونو 
او رسنيو سره ن８دې اړيک３ ولري. سر ب５ره پردې د ورکشاپونو د دايريدو، مصاحبو، د فلمونو د 
جوړيدو، د کتابونو، مجلو، کوچنيو فصلونو، پوسترونو او بروشورونو له الرې د بشر د حقونو د 

پراختيا په الره ک３ ه）ه کوي.
ت تکرار:

                                 د لوس
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

                                       پو＊تن３:
 ١- په کوم اساسي قانون ک３ پاچاهى نظام په جمهورى واو＊ت؟

٢- درويشت کاله جگ７و د افغانستان خلکو ته کوم زيانونه ورسول؟
٣- د افغانستان خلکو په ه５واد ک３ د جگ７ې د ختميدو او د امنيت، سول３ اوثبات د ！ينگ＋ت لپاره کومه 

س ک３ معقوله وگ２له؟ ول３؟
د حل الره د بن په کنفران

٤- اساسي قانون د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کميسيون ته کوم３ دندې مطرح کوي؟
٥- د بشر د حقوقو خپلواک کميسيون په کومو برخو ک３ فعاليت کوي؟

ت:
                                      فعالي

 د هغو کارونو په باره ک３ چ３ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کميسيون ستاس３ د استوگن３ په ＄اى ک３ 
سرته رسولي دي، يو گزارش برابر ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ نوروته ولولئ.

  د ＇پرکي لن６يز
ي؛ لکه د 

ى نه برخمن و
ي چ３ هر انسان بايد په ژوند ک３ له هغو

د بشر حقوق هغه حقونه د
ت حق. د بشر د حقوقو ن７يواله اعالميه په 

ۍ او عدال
９ حق، د برابر

ژوند کولو حق، د خپلواک
ۍ د خلکو لپاره د برابرو حقوقو او بنس＂يزو خپلواکيو 

١٩٤٨ م کال ک３ د ملگرو ملتو له خوا د ن７
س ته راوړلو په موخه رامن＃ ته شوه. 

د ال
ي. د افغانستان په 

س دين ک３ وجود لر
د بشر د حقوقو مفاهيم او ارز＊تونه د اسالم په مقد

ى. په ورستيو لسيزو ک３ جگ７ه په 
ى د

ې ！ينگار شو
لوم７ني اساسي قانون ک３ د بشر په حقوقو باند

ه５واد ک３ د بشر له حقوقو نه د پراخ３ سرغ７ونى المل وگر＄５ده.
ى لپاره 

ى نظام کي، د بشر د حقوقو د مالت７او د بشر د حقوقو د سرغ７ونى د مخنيو
د ه５واد په نو

ک کميسيون )) جوړيدل له هغ３ جمل３ 
ت وشو چ３  (( د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا

بندوبس
ي.

ننه د
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