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د پوهن３ وزارت



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغړوونکو رسه 

ي.    قانو چلندکی



ج

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي  خه يې برخمن ک له نعمت 

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله  ولو ته  رنگه چې 
ی،  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  به د گران هېواد 
ي، چې د هېواد  يز عنارص بلل کي گو بنس اداره او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
وونې او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د  د 
يزو بدلونونو  وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس پوهنې وزارت د مرشتابه مقام، د هېواد په 

ته ژمن دی.
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل  کو وک
ولنې متمدن  ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع ي، چې د نن ور ک

ور اوسېدونکي وي. او گ
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  په درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

او سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م
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لوم７ی ＇پرکى
 

دولت 

په د ې ＇پرکي ک３ الندې لو ستونه لولئ:

�tدولت ته اړتيا،

�tد دولت ډولونه،

�tد دولت جوړ＊ت،

�tقانون،

�tاساسي قانون،

�tزموږ اساسي قانون.
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د ＇پرکي موخ３

د دې ＇پرکي په لوستلو سره به په الندې پوهنيزو او مهارتي موخو باندې برالسي پيدا ک７ئ:

�tد دولت پر مفهموم باندې به وپوه８５ئ.

�tد دولت د موجوديت اړتيا به درک ک７ئ.

�tد دولت له دندو سره به بلدشئ.

�tد افغانستان د دولت پرجوړ＊ت باندې پوه شئ.

�tد درې گونو قواوو له مفهوم سره به آشناشئ.

�tاجرائيه قوا به وپ５ژنئ.

�tمقننه قوا به وپ５ژنئ.

�tقضائيه قوا وپ５ژني.

�tد قانون په مفهوم باندې به پوه شي.

�tد دولت مفهوم به توضيح ک７اى شئ.

�tد دولت موجوديت ته به اړتيا تشخيص او بيان ک７اى شي.

�tد دولت د ډولونو نومونه به واخيستی شئ.

�tد دولت دندې به تشخيص او فهرست ک７اى شئ.

�tد افغانستان د دولت جوړ＊ت به توضيح ک７اى شئ.

�tد دولت درې گون３ قوې سره ب５ل３ ک７اى شئ.

�tد اجراييه قوې دندې به توضيح ک７اى شئ.

�tد مشرانو او  ولسي جرگو دندې به فهرست ک７اى شئ.

�tقانون به تعريف ک７اى شئ.

�tد قانون ډولونه فهرست ک７اى شئ.

�tپه اساسي قانون ک３ به خپل３ دندې و＊ودلى شئ.

�tد اساسي او عادي قوانينو ترمن＃ به توپير وک７اى شئ.

�tد ！اکنو مفهوم  به بيان ک７اى شئ.
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دولت ته اړتيا

ت５ر کال مو د ！ولنيز نظم، ！ولنيزو بدلونونو، ！ولنيزې نابرابرۍ او ！ولنيزو ستونزو په هکله معلومات   
تر السه ک７ل. ＇رن／ه چ３ دولت له دغو ！ولو سره نژدې اړ４ک３ لري، لوم７ی درس په همدې عنوان 

پيل کوو. 
خبرې پرې وک７ئ

�tدولت ＇ه شى دى؟
ول３ دولت ته اړتيا لرو؟

که چ５رې له خپلو دوستانو سره يو ＄اى د م５ل３ لپاره کوم ＊کلي ＄اى ته د تفريح په خاطر والړ شئ، 
و به وينئ چ３ د دې پروگرام سرته رسول، د يول７ مقرراتو له رعايتولو پرته، ممکن نه دي، په دې 
معنا چ３: د دوستانو موخ３ بايد ＇رگندې وي، هغو ته د رس５دو الرې مشخص３ شي، ！ول وگ７ي 
بايد په منظمه او يو له بله سره په همغ８ۍ توگه کار وک７ي او له خپل سرۍ ＇خه ＄ان وژغوري. 
سرب５ره پر دې دغه کوچنی او ساده پروگرام به تاس３ ته دا درو＊يي چ３ يوازې مقررات او قوانين 
الزم نه دي، بلک３ داس３ يو ＇وک بايد ستاس３ په گروپ ک３ موجود وي چ３ د قوانينو د عملي 
کولو ＇ارنه وک７ي، د گروپ د الر＊وون３ او امر کولو مسؤوليت پر غاړه واخلي؛ چ３ د مخالفتونو 

د را＇رگند４دو او گ６وډۍ مخه ونيول شي.
کله چ３ دغه کوچنی او ساده سيل)تفريح( له قوانينو او مقرراتو، مشرتابه او الر＊ود پرته ب３ نظمه 
وي، ＇رنگه ک５داى شي چ３ ！ولنه له دومره لوى والي او پيچلتيا سره له قانون او الر＊ود پرته نظم او 
پاي＋ت ولري؟ له دې امله ويلى شو چ３ ！ولنه دولت ته اړتيا لري، له دې امله ده چ３  انساني ！ولنه 
ډ４ره  له پخوا ＇خه دغه ډ４رې مهم３ اړتيا ته متوجه وه، د کوچنيو او لويو دولتونو په جوړ４دو ي３ پيل 
ک７ى و. که چ５رې په ！ولنه ک３ دولت موجود نه وي، ！ول کارونه وران８５ي، خلک به د دې وس ونه 
لري چ３ خپل３ ور＄ن９ اړتياوې پوره ک７اى شي. اوس چ３ په دې پوه شو چ３ ！ولنه دولت ته اړتيا 
لري، نو دا هم ضروري ده وپوه８５و چ３ خپله دولت ＇ه شى دى؟ په عمومي مفهوم سره دولت د 

اجرايي سازمانونو هغه مجموعه ده چ３ د ！ولن３ د ادارې واک ورته ورک７ل شوى وي.

لوم７ی لوست
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د دولت کلمه دوه ډوله استعمال لري:
لوم７ی: د درې عناصرو: )＄مک３، خلکو او حکومت( مجموع３ ته دولت وايي چ３ په دغه استعمال 

ک３ د ه５واد له کلم３ سره مترادف دى او حکومت د هغه يو جز گ２ل ک８５ي. 
دويم: ديوه ه５واد د حاکمه ارگانونو او ادارو مجموعه )مقننه قوه او اجراييه قوه( ده چ３ دولت په دې 
استعمال ک３ د حکومت د کلم３ سره مترادف دى. البته د دې کلم３ مطلب په هر ＄اى ک３ د کالم 

له محتوا  ＇خه ترالسه ک５داى شي.
د دولت تشکيلوونکي عناصر په الندې ډول دي:

١- خلک يا ！ولنه
د دولت په تشکيلوونکو بنس＂يزو عنصرونو ک３ يو ي３ و－７ي يا انساني ！ولنه ده چ３ دولت تشکيلوي او 

پرته له هغه دولت ب３ معنا دى.
٢- خاوره يا ＄کمه:د خاورې ساحه يا ＄مکه د دولت يو بل عنصر دی. د يوه ه５واد خاوره هغه 

جغرافيايي ！اکل３ ساحه ده چ３ د هغ３ ه５واد خلک په ک３ ژوند او حکومت کوي.
٣- حکومت 

د سياست په علم ک３ حکومت د هغه وسايلو )ابزار( په توگه گ２ل ک８５ي چ３ د دولت له خوا په ！ولنه 
ک３ د نظم د ！ينگ＋ت، د کورني او بهرني امنيت د راوستلو، د خلکو د ژوند د ＊ه ک５دو او خير＊５گ３２ 

په خاطر من＃ ته را＄ي.
فرمانروايي: د دولت لوړ ترين قدرت، قانون ا４＋ودونکى او د قانون اجرا کوونکى دى. د قدرت 
د عملي ک５دو په خاطر د حاکميت حوزه تردې اندازې پورې ده چ３ د نورو دولتونو په حقوقو ک３ 
مداخله ونه ک７ي. نن ورځ دغه اصل منل شوى دى چ３ د دولت حاکميت د خلکو له غو＊تنو او 
ارادې ＇خه من％ته راغلی دى، په دې دليل سره سياسي رژيمونه خپل ＄انونه د خلکو استازي بولي. 
 فعاليت: خپل３ ډل３ سره د دولت د ډ４ر غوره او مهم عنصر په هکله چ３ دولت ته حقوقي او سياسي 

ماهيت  ورکوي، خبرې وک７ئ او د خپل بحث پايله نورو ته واوروئ.

دولت ته اړتيا
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 که چ５رې په يوه ！ولنه ک３ حکومت نه وي، هغه ！ولنه له کومو ستونزو سره 
مخامخ ک８５ي؟

＇رنگه مو چ３ د دولت د تشکيلوونکو عناصرو په دريمه ماده ک３ ولوستل چ３ حکومت د دولت 
دننه په ！ولنه ک３ د نظم د ！ينگ＋ت، د کورني اوبهرني امنيت د راوستو او د خلکو د ژوند د ＊ه ک５دو 
او خير ＊５گ３２ په خاطر رامن＃ ته شوى دى، نو له دې امله په هره ！ولنه ک３ بايد ＄ين３ ＇انگ７ي 
ارگانونه موجود وي چ３ د ！ولو مؤسسو کارونه و＇اري او الر＊وونه ورته وک７ي، تر＇و خپل کارونه 
ک３  واقعيت  په  ک７ي.  پوره  توگه  ＊ـه  په  اړتياوې  ډول  ډول،  د خلکو  او  ورسوي  سرته  په وخت 
حکومت په  خلکو پورې اړه لري. خلکو ته الر＊وونه کوي، اداره کوي ي３ او له کورنيو او بهرنيو 
ضررونو او زيانونو ＇خه ي３ ساتي. که چ５رې په يوه ！ولنه ک３ حکومت نه وي، په ！ولو ！ولنيزو، 
اقتصادي او سياسي چارو ک３ ي３ گ６وډي او ب３ نظمي رامن＃ ته ک８５ي او ！ولنه د گ６وډۍ، مطلق 
العنان９، ب３ قانون９، ب３ فرهنگ９، ظلم، خود سرۍ او ＄ان غو＊تن３ خوا ته ＄ي. د خلکو ＄ان، 

مال او ناموس په خطرک３ لو８４ي. انارشيزم ) گ６وډي( پر ！ولنه باندې واکمن９ پيدا کوي.
د دولت د دندو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

که ＇ه هم دولتونه په مختلفو ！ولنو ک３ يو شان نه دي، خو بيا هم سره ورته دندې لري چ３ دلته ي３ 
له ＄ينو ＇خه يادونه کوو:

�د دولت د ادارې لپاره د قوانينو او مقرراتو وضع کول. t
�د قوانينو د اجرا لپاره د مسؤولينو ！اکل. t

�د قانون پراجرا باندې ＇ارنه او له قانون ماتون３ ＇خه مخنيوی. t
�د ديني او ملي ارز＊تونو ساتنه له مختلفو الرو ＇خه ک８５ي، لکه: ＊وون％ي، پوهنتونونه او ډله  t

ييزې رسن９.
�د کورني امنيت ！ينگ＋ت. t

�د اساسي قانون او نورو قوانينو تطبيق، له خپلواک９، ملي حاکميت او له ＄مکن９ بشپ７تيا ＇خه  t
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دفاع کول.
لکه ＇رنگه چ３ مخک３ مو وويل چ３ دولتونه ＇و ډوله دندې لري امکان لري چ３ ＄ين３ دولتونه په ＊ه 
توگه هغه سرته ونه رسولى شي. ＄ين３ دولتونه چ３ سالمه اداره او کلکه ＇ارنه کوي او خپل ＄ان د خلکو 
په وړاندې مسؤول بولي، خپل３ ورسپارل شوې دندې د ولس د يوه ＊ه خدمتگار په توگه سرته رسوي او 

خپل ＄ان له خلکو ＇خه جال نه بولي.
فعاليت: د نوو دولتونو او پخوانيو دولتونو د دندو په هکله له خپل گروپ سره مذاکره وک７ئ او د خپل３ 

مذاکرې پايله نورو ته واوروئ.

 د لوست تکرار
.........................................................................................................................t
.........................................................................................................................t
.........................................................................................................................t
.........................................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د دولت د رامن＃ ته ک５دو اړتيا په ＇وکر＊وک３ وليکئ.

٢- دولت تعريف ک７ئ.
٣- که چ５رې په يوه ！ولنه ک３ دولت نه وي، ！ولنه له کومو ستونزو سره مخامخ ک８５ي؟

٤-  د ＄مک３ يعن３ خاورې د اهميت په هکله خپل نظر ＇رگند ک７ئ.
٥- د دولتونو اصلي موخ３ او دندې کوم３ موضوعگان３ تشکيلوي؟

 کورن９ دنده
د خپلو دوستانو په مرسته د دولتونو د دندو د زيات５دو د الملونو په هکله ＇وکر＊３ وليکئ.
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مخک３ مو زده ک７ل چ３ دولت د بشري ！ولن３ د افرادو له هغه گروپ ＇خه عبارت دى چ３ په يوه 
！اکل３ ＄مکه ک３ په منظم ډول سره ثابته او هم５شن９ استوگنه غوره ک７ي او له  يوه خپلواک سياسي 

قدرت ＇خه پيروي وک７ي. په دې لوست ک３ د هغه له شکلونو سره أشنا ک８５و.
خبرې پرې وک７ئ

د ن７ۍ خلک، د ژوند کولو لپاره مختلف３ طريق３ لري. امکان لري چ３ په ＄ينو برخو ک３ گ６ه او 
مشترکه عقيده ولري او په ＄ينو مواردو ک３ توپيرسره ولري. له دې توپيرونو ＇خه يو ي３ دا دى چ３ 

د ن７ۍ خلک ډول ډول دولتونه چ３ په ن７ۍ ک３ موجود دي، تجربه کوي.
 کوم الملونه د دولت د مختلفو شکلونو باعث شوي دي؟ په دې هکله په خپل 

！ولگي ک３ خبرې وک７ئ.
له ت５رو زمانو ＇خه تر اوسه پورې دولتونه يو )واحد( شکل نه لري، د سازمان، د خپلواک９ د درج３ 
او د ادارې د ډول  له مخ３ يو شان نه دي. بايد پوه شو چ３ دغه توپيرونه د تاريخي پ５＋و، جغرافيايي 
موقعيت، مذهبي او نژادي الملونو، د پرمختگ د کچ３ ، اقتصادي ＇رنگوالي او داس３ نورو په 

سبب من＃ ته راغلي دي، خو د دې توپيرونو سره سره دولتونه په دريو برخو و４شلى شو.
١- د خپلواک９ د درج３ له مخ３.

٢- د ترکيب له مخ３.
٣- د حکومت د شکل له مخ３.

د دولت و４ش د خپلواک９ له نظره:
د خپلواک９ له نظره دولت امکان لري چ３ خپلواک وي او يا د خپلواک９ ماتوونکی) ناقض االستقالل( 

وي.
خپلواک دولت: هغه دولت ته ويل ک８５ي چ３ په ن７يوالو اړيکو او کورنيو چارو ک３ د کوم بل دولت 

تابع نه وي، ＇رنگه چ３ وغواړي په کورنيو او بهرنيو چارو ک３ خپل قدرت او حاکميت پلى کوي. 
ناقض االستقالل دولت

 دا يو کمزورى دولت دى چ３ د ت７ون له مخ３ او يا پرته له ت７ون ＇خه د يوه پياوړي دولت تابع وي. که 
＇ه هم د پياوړي دولت د حاکميت حدود چ３ په کمزوري دولت ک３ ي３ عملي کوي، په هغه ت７ون 
ک３ چ３  د دواړو دولتونو ترمن＃ السليک ک８５ي ！اکل ک８５ي او يا هم پرته دکوم ت７ون له السليک 
＇خه، عملي ک８５ي، خو  په اصل ک３ ناقض االستقالل دولت د ن７يوالو اړيکو د لرلو د حق ＇خه 

د دولت ډولونه
دويم لوست 
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په بشپ７ه توگه ب３ برخ３ وي. د بهرن９ خپلواک９ د نه لرلو سر ب５ره ناقض االستقالل دولتونه د کورن９ 
خپلواک９ له مخ３ لکه: د وسله وال ＄واک او سياسي گوند نه درلودل. د فلزي سکو او کاغذي پيسو د 

نشر محدوديت، د پور له محدوديتونو، معامل３ او داس３ نورو بنديزونو سره مخامخ وي.
د ترکيب له مخ３ د دولتونو د و４ش په اړه ＇ومره پوه８５ئ؟

د دولتونو د و４ش په هکله دويمه طبقه بندي چ３ بايد وي３ منو، په بسيطو او مرکبو شکلونو باندې د 
دولتونو و４شل دي.

١-بسيط يا مرکزي دولت: هغه دولت ته ويل ک８５ي چ３ د اجراأتو لپاره يوازې يو سياسي مرکز 
هي）کله  برخ３  دغه  خو  وي،  شوی  جوړ  ＇خه  برخو  ＇و  له  چ３  لري  امکان  دولت  بسيط  ولري. 
د                           ک３  دولتونو  بسيطو  په  امله  دې  له  ياد８４ي.  نه  نوم  په  برخ３  واکمن３  يا  دولت  ＄انگ７ي  کوم  د  هم 
اوامرو، صالحيتونو او د واکمن９ عملي کول د مرکزي دولت دنده او مسؤوليت دى او د دولت نورې 
بسيط دولت  د  ترکيه  او  ايران  افغانستان،  متابعت کوي.  له مرکزي دولت ＇خه  برخ３  تشکيلوونک３ 

مثالونه دي.
 فعاليت: له خپل３ ډل３ سره له مشورې ＇خه وروسته د پن％و بسيطو دولتونو فهرست ترتيب ک７ئ.

Compositstates ٢-مرکب دولتونه
مرکب دولتونه يعن３ د يوه مرکزي قدرت پر محور باندې د ＇و حاکمو دولتونو يو ＄اى ک５دل او هغه 
مورد نظر شخص يا بنس ته چ３ د غ７و ه５وادونو ＇خه لوړ مقام اشغالوي د خپل سياسي قدرت او 

اختياراتو د يوې برخ３ سپارل.
د مرکبو دولتونو ډ４ر مهم ډولونه کوم دي؟

د مرکبو دولتونو ډولونه عبارت دي له:  کانفدراسيون او فدرال ه５وادونو ＇خه چ３ په لن６ه توگه معرفي 
ک８５ي. 

١- کانفدراسيونConfederation: هغه خپلواک ه５وادونه دي چ３ د خپل３ کورن９ او بهرن９ 
خپلواک９، سياسي او حقوقي بنس＂ونو په ساتلو سره، د يوه ت７ون له مخ３ يو له بله سره متحد ک８５ي. د 
يووالي د ت７ون سره سم د خپلو حاکمو صالحيتونو له جمل３ ＇خه ＄ين３ صالحيتونه ي３ يوه  مشترک 
او مرکزي بنس ته ورسپاري. دغه مرکزي  بنس د Diete په نامه سره يادي８ي چ３ د يوه اجرائيوي 
بنس حيثيت لري چ３ د خپلو غ７و ه５وادو په استازيتوب او يا کله چ３ د دوى گ＂３ وغواړي، تصميم 
نيسي. په داس３ دولتونو ک３ مهم３ موخ３ د سول３ ！ينگ＋ت، د امنيت ！ينگول او د غ７و ه５وادونو ＇خه 
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گ６ه دفاع ده. د کانفدارسيون غ７ي ه５وادونه معموًال يو غير ثابت او ناپايدار اتحاد شم５رل ک８５ي، 
＄که چ３ د ړنگ５دو خوا ته ＄ي او يا دا چ３ د يوه فدرال دولت ب２ه ＄انته غوره کوي، لکه: د سويس 

کانفدراسيون دولت چ３ له ړنگ５دو ＇خه وروسته ي３ د يوه فدرال دولت ب２ه ＄انته غوره ک７ه.   
د فدرال دولت په هکله ＇ومره پوه８５ئ؟

د فدرال اصطالح د التين د Feuds له کلم３ ＇خه اخيستل شوې ده او د قرارداد يا موافقت نام３ 
په معنا ده. د اساسي حقوقو په اصطالح ک３ هغو مرکبو دولتونو ته ويل ک８５ي چ３ يو شم５ر ه５وادونه، 
ايالتونه او يا خود مختاره سيم３ په ک３ شامل３ وي او دغه دولتونه د يوه فدرال اساسي قانون په وسيله 

سره ت７ل شوي دي او يو واحد دولت جوړوي.
فدرالي دولت د سياسي، اقتصادي او دفاعي موخو د السته راوړو په منظور من＃ ته راغلى دى، 
تر＇و  ＄ين３ مهم３ دندې، لکه: د بهرني سياست چارې، د نظامي ＄واک ساتل او تنظيمول، مالي 
مسايل او داس３ نور د مرکزي دولت له خوا طرحه او کن＂رول شي او نورې مسئل３ دې غ７و ه５وادونو 

ته پر４＋ودى شي. 
فعاليت: په پورتنيو مثالونو برس５ره د خپلو ！ولگيوالو په مرسته د دريو فدرالي ه５وادونو نومونه فهرست 

ک７ئ.
 د شکل له مخ３ د دولت په هکله ＇ومره پوه８５ئ؟

دولت د شکل له مخ３ په سلطنتي او جمهوري باندې و４شل ک８５ي
١- سلطنتي يا پاچاهي دولت: هغه دولت ته ويل ک８５ي چ３ سلطان يا پاچا ي３ په سر)رآس( 
ک３ قرار ولري، واک ي３ زيات وي او اکثره پاچاه９ په ميراثي توگه يو بل ته نقل ک８５ي. سلطنتي 

دولت هم مختلف شکلونه لري چ３ له مطلقه او مشروطه سلطنت ＇خه عبارت دي. 
الف: مطلقه سلطنت:  هغه دى چ３ په راس ک３ ي３ پاچا قرار لري د پالر نه زوی ته انتقال８５ي 
او ميراثي ب２ه لري. پاچا ！ول واک او اختيار په الس ک３ لري او د درې گونو قوو ) اجرائيه، مقننه او 

قضائيه( په سر ک３ ＄اى لري په ن７ۍ ک３ پخواني سلطنتونه اکثره مطلقه وو.
ب: مشروطه سلطنت: دا ډول دولت د اساسي قانون او پارلمان لرونکی دى. په دې ډول دولت 
ک３ د مطلقه سلطنت پر خالف د پاچا اختيارات د قانون له مخ３ محدود８４ي او تصميمونه د خلکو 
د استازو له خوا نيول ک８５ي. په دې سيستم ک３ پاچا په واقعيت ک３ يو سمبوليک حيثيت لري، 

عملي واکمني د صدراعظم په الس ک３ وي. 



10

فعاليت: د خپل３ ډل３ سره د مطلقه او مشروطه سلطنت ترمن＃ د توپيرونو په هکله د مشورې نه وروسته 
د خپل３ ډل３ نظريه نورو ته واوروئ.

 ٢- جمهوري دولت: هغه دولتونه چ３ واکمنان ي３ په ميراثي توگه نه، بلک３ د خلکو له خوا ！اکل 
ک８５ي، جمهوري دولتونه گ２ل ک８５ي او جمهوري دولتونه هم په دوه ډوله وي:  رياستي او صدارتي.

 الف: رياستي جمهوريت: هغه دولت ته وايي چ３ د اجراأتو صالحيت له جمهور رييس سره وي کوم چ３ د 
درې گونو قواوو ) اجرائيه، مقننه او قضائيه( په سر ک３ موقعيت لري. لکه د افغانستان جموري دولت. 

ب:صدارتي جمهوريت: هغه دولت ته ويل ک８５ي چ３ د چارو واک په ک３ له صدراعظم سره وي، 
د جمهور رييس واکونه په ک３ ل８ وي او يو سمبوليک حيثيت لري، لکه د پاکستان جمهوري دولت.

فعاليت: د خپلو ملگرو په مرسته لسو جمهوري ه５وادونو نومونه فهرست ک７ئ او په ！ولگي ک３ ي３ نوروته 
واوروئ.

 د لوست تکرار
..........................................................................................................t
..........................................................................................................t
..........................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د دولت د شکل اختالف بيان ک７ئ.

٢- مرکب دولت تعريف ک７ئ.
٣- د مرکبو دولتونو يوازې نومونه واخلئ.

٤- فدرال دولت تعريف ک７ئ.
٥- له الندې جملو ＇خه يوه ي３ د جمهور رييس د ！اکنو په هکله سمه ده هغه د )!( په عالمه په ن＋ه ک７ئ.

الف: د جمهور رييس ！اکنه د خلکو رايوته د مستقيم３ مراجع３ له الرې تر سره ک８５ي.
ب: د جمهور رييس ！اکنه د خلکو رايو ته د غير مستقيم３ مراجع３ له الرې ترسره ک８５ي.

ج: د جمهور رييس ！اکنه د خلکو د رايو د اخيستلو له الرې صورت مومي.
د: د جمهور رييس ！اکل دخلکو رايو ته د مستقيم３ او يا غير مستقيم３ مراجع３ له الرې تر سره ک８５ي.

 کورن９ دنده
مطلقه سلطنتي دولت له مشروطه شاهي دولت سره پرتله ک７ئ.
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＊زموږ د دولت جوړ
                         دريم لوست

له  د دولت  افغانستان  د  به  په دې لوست ک３  پيدا ک７ه.  أشنايي  له شکلونو سره   د دولت  د مخه مو 
جوړ＊ت سره بلدتيا پيدا ک７ئ.  

خبرې پرې وک７ئ
د افغانستان دولت له حقوقي نظره رياستي نظام لري او د جوړ＊ت له نظره د اجرائيه قوې )حکومت( 
مقننه قوې ) ملي شورا( او قضائيه قوې ＇خه تشکيل شوى دى. د ！ولو په سر ک３ جمهور رييس چ３ 
د پن％وکلونو لپاره ！اکل ک８５ي، د نظام د الر＊وون３ ) رهبرۍ( په سر ک３ ＄اى لري او په ！ولو سياسي 
او اداري بنس＂ونو باندې د ناظر او اداره کوونکي حيثيت لري. دجمهور رييس ＄ين３ صالحيتونه او 

دندې په الندې ډول دي:
والو ＄واکونو           د وسله  ه５واد  د  ！اکل،  اساسي کر＊و  د سياست  ه５واد  تصويب،د  په  ملي شورا  د   
سرمشري؛ د ملي شورا په تصويب سره د جگ７ې اعالنول او ډزبندي، د وزيرانو ، لوى ＇ارنوال ، د 
مرکزي بانک، سرې مياشت３ او ملي امنيت د رييسانو ！اکل او د هغوى د لرې کولو او استعفا منل، 
په ه５واد ک３ د بهرنيو ه５وادونو د سياسي استازو د اعتماد نام３ منل، د قانون له حکمونو سره سم د 

مجازاتو بخ＋ل او کمول.
فعاليت: په پورتنيو صالحيتونو سرب５ره جمهور رييس نورې کوم３ دندې او صالحيتونه لري؟ د يوې 

ډل３ استازي دې موضوع زده کوونکو ته بيان ک７ي.
د اجرائيه قوې ) حکومت( سره آشنا شئ: ولس مشر د حکومت رياست پرغاړه لري او 
وزيران د هغ３ سياسي او اداري همکاران －２ل ک８５ي د اجرائيه او مجريه قوې په نامه هم ياد８４ي او هغه 
قوا ده چ３ د مقننه قوې د قوانينو او پ４７ک７و، د دولت د چارو د ادارې او د بهرني او کورني سياست د 
سرته رسولو او اجرا کولو مسؤوليت ور په غاړه دی. حکومت ډ４ره مهمه، فعاله او کاري قوا ده؛ په دې 
ترتيب  سره د يوه دولت پرمختگ مخک３ تردې چ３ په کومه بله خوا پورې اړه پيدا ک７ي، په دې قوا 
پورې اړه لري،  ＄که چ３ د پراختيا او پرمختگ د طرحو ！ول پالنونه د پيل ＇خه تر ختمه پورې په 
دې قوا پورې اړه لري، د پارلمان له خوا ډ４ر ＊ه تصويب شوی قانون او د قضايي محکم３ ډ４ره عادالنه 

پر４ک７ه که چ５رې د دې قوې له خوا عملي نه شي، ه５＆ اثر او گ＂ه به ونه لري.
آيا پوه８５ئ چ３ حکومت کوم３ دندې لري؟

د حکومت له مهمو دندو ＇خه ＄ين３ ي３ دا دي.
�tد اساسي قانون او نورو قوانينو د حکمونو او د محکمو د قطعي پر４ک７و عملي کول.

او  گ＂و  افغانستان د  د  ！ولنه ک３  ن７يواله  په  او  فاع  د  بشپ７تيا ＇خه  �tد خپلواک９ ساتنه، د ＄مکن９ 
حيثيت ساتل.
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...........................................................................................................................................
)١( قانون د ملي شورا د دواړو مجلسونو له هغ３ مصوب３ ＇خه عبارت دی چ３ د جمهور رئيس له خوا توشيح شوی وي. تقنيني فرامين 
له کلي او الزمي قواعدو ＇خه عبارت دي چ３ د ولسي جرگ３ د رخصت９ په وخت ک３ د حکومت له خوا وړانديز شوي او جمهور رئيس 

توشيح ک７ي وي.

�tد ！ولنيز امن او نظم تآمينول او د هر ډول اداري فساد له من％ه وړل.
�tد بوديج３ ترتيبول، د دولت د مالي وضع３ تنظيمول او د عامه شتمن９ ساتل.

�tد پرمختيايي، صحي، فرهنگي، تعليمي، اقتصادي او تکنالوژيکي پروگرامونو طرح او تطبيق.
فعاليت: د حکومت ＄ين３ دندې د خپل３ ډل３ په مرسته بيان ک７ئ.

ملي شورا
خبرې پرې وک７ئ

مخک３ له دې مو وويل چ３ زموږ دولت د دريو قوو يعن３ اجرائيه قوا ) حکومت( مقننه قوا )پارلمان( او 
قضائيه قوو ＇خه تشکيل شوی دی چ３ هره يوه ي３ ＄انته مشخص３ دندې لري.

آيا پوه８５ئ چ３ ملي شورا ＇ه شى ده؟
هغه ډله خلک چ３ په هر ه５واد ک３ د قوانينو د وضع ک５دو، تصويب او د هغو پر اجرا باندې د نظارت په 
خاطر د خلکو له خوا د مستقيمو، پ＂و او عمومي رآيو د اچون３ له الرې ！اکل ک８５ي، ملي شورا ورته و４ل 
ک８５ي. هغه ه５وادونه چ３ د درې گونو قوو د تفکيک يعن３ جال والي له اصل نه پيروي کوي، پارلمان 
تشکيلوي چ３ زموږ په ه５واد ک３ د ملي شورا، په ايران ک３ مجلس او د امريکا په متحده ايالتونو ک３ 
د کانگرس په نومونو سره ياد８４ي. ملي شورا يا د افغانستان قانون جوړوونکی مجلس د ه５واد يو خورا 
مهم ملي او سياسي بنس دى چ３ ډ４ره موده پس د ١٣٨٣ لمريز کال په اوړي ک３ ي３ يو ＄ل３ بيا د 
ملي حاکميت او د افغانستان د خلکو د ارادې ＇رگندوونکي تر عنوان الندې خپل سياسي ژوند پيل او 
د ه５واد د قانون گذارۍ پرگدۍ باندې ي３ ډډه ولگوله. ملي شورا له دوو مجلسونو يعن３ ولسي جرگ３ او 
مشرانو جرگ３ ＇خه جوړه شوې ده. د ولسي جرگ３ او مشرانو جرگ３ استازي د دې لپاره چ３ د مملکت 
په مسايلو ک３ ＊ه تصميمونه ونيسي او ＊３ پر４ک７ې وک７ي، هر مجلس له خپل من＃ ＇خه يو کس د 
رييس په توگه د يوې تقنيني دورې لپاره، دوه کسه د لوم７ي او دويم نايب په توگه، دوه کسه هم د منشي 

او د منشي د نايب په توگه د يوه کال لپاره ！اکي.
د ملي شورا ＄ين３ صالحيتونه دا دي:

� t)د قوانينواو يا تقنيني فرمانونو تصويب، تعديل او يا لغوه کول. )١
� د ！ولنيزو پرمختيايي، فرهنگي، اقتصادي او تکنالوژيکي پروگرامونو تصويبول. t

� د دولتي بوديج３ تصويب او د پور اخيستن３ او يا بخ＋ن３ د اجازې اخ５ستل. t
� د اداري واحدونو تشکيلول يا د هغو تعديل او لغوه کول.  t

� t.د ن７يوالو ت７ونونو تصديقول او يا له هغو سره د افغانستان د يو＄اى ک５دو فسخ کول
د ملي شورا اساسي دندې: د ملي شورا اساسي دندې په دريو برخو و４شلى شو، لکه: 

قانون جوړول، د مجريه قوې له ک７و وړو ＇خه نظارت او د خلکو استازيتوب.
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په  زيات شم５ر خلکو  د  قوانين  بنس دی.  قانون جوړولو  د  قوا  مقننه  قانون جوړول:   -١
ژوندانه باندې اغ５ز کوي، د ملي شورا غ７ي د خلکو د استازو په توگه د اساسي قانون له حکمونو 
سره سم د قوانينو د پيشنهادي طرحو د تصويب، رد او يا لغوه ک５دو او د خلکو د غو＊تنو او اړتياوو 

په پام ک３ نيولو سره، د استازو د قانوني طرح３ د وړاندې کولو صالحيتونه لري.
٢- د اجرائيه قوې د چارو ＇ارنه: د اجراييه قوې د ک７و وړو نه ＇ارنه کول، د هر ولسي 
تقنيني بنس د دندو بنس＂يز زړی )هسته( جوړوي. ＇ارنه يا نظارت اصًال د هغو ＄انگ７و طريقو 
او مشرحو حکمونو ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره چ３ په اساسي قانون او د جرگ３ د داخلي دندو 
په اصولو ک３ ＄اى ک７اى شوي دي لکه: استماع، استجواب، استيضاح، عمومي غون６ې، مالي 
＇ارنه ) نظارت( د موضوعگانو د ＇７５نو په خاطر د ＄انگ７ي کميسيون جوړول، د ！وليزو حسابونو 

＇７５نه، تقنيني نظارت، د مقرريو منل يا ردول، تر سره ک８５ي.
د خلکو استازيتوب: د ملي شورا غ７ي د افغانستان د خلکو د استازو په توگه دنده لري چ３ د 
خپلو موکلينو د غو＊تنو او اړتياوو ＇خه په ！ولو مجلسونو او غون６و ک３ استازيتوب وک７ي. د دوى 
شکايتونو ته پاملرنه وک７ي او د هغو په لرې کولو او تآمينولو ک３ ه）ه او هاند وک７ي. لکه ＇رنگه 
چ３ د مخه ولوستل شول، ملي  شورا  له دوو جرگو ＇خه جوړه شوې ده چ３ له مشرانو جرگ３ او 

ولسي جرگ３ ＇خه عبارت دي 
مشرانو جرگه: د غه جرگه ١٠٢ غ７ي لري چ３ په الندې ډول ！اکل ک８５ي.

�tد هرې واليتي شورا ＇خه يو کس د نوموړې شورا په ！اکنه د ＇لورو کلونو لپاره.
！اکنه د دريو  په  يو تن د نوموړو شورا گانو  له غ７و ＇خه  �tد هر واليت د ولسواليو د شورا گانو 

کلونو لپاره.
�tپات３ دريمه برخه ي３ د پوهو او تجربه لرونکو اشخاصو ＇خه چ３ په هغو ک３ دوه کسه د معلولينو او 
دوه کسه د کوچيانو استازي د جمهور رييس له خوا د پن％و کلونو لپاره ！اکل ک８５ي. جمهور رييس د دغو 

اشخاصو له جمل３ ＇خه پن％وس سلنه ) فيصده( له  ＊％و ＇خه ！اکي. 
ولسي جرگه

د ولسي جرگ３ غ７ي د ه５واد له ٣٤ واليتونو ＇خه د خلکو له خوا د مستقيمو، أزادو، پ＂و او 
عمومي رايو اچون３ په نتيجه ک３ ！اکل ک８５ي. ولسي جرگه ٢٤٩غ７ي لري چ３ ٦٨ ＇وک９ ي３ 

＊％وته ＄انگ７ې شوې دي.
 د ولسي جرگ３ ＄انگ７ي صالحيتونه: د هر يوه وزير د استيضاح په هکله تصميم نيول، 
يا ردولو  تاييدولو او  د پرمختيايي پروگرامونو او دولتي بودج３ په هکله تصميم نيولو، د مقرريو 

＇خه عبارت دي. 
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فعاليت: هره ډله دې له ＄ينو غ７و سره د استيضاح په هکله بحث وک７ي او د دوى استازي دې پايله 
نورو ته ووايي. 

په پايله ک３ ويالی شو چ３ د ملي شورا اهميت په دې ک３ دى چ３ زموږ د ملت د ارادې بيانوونک３ او د 
قانون جوړولو د صالحيت دندې لري، د خلکو استازيتوب او د اجرائيه قوې د ک７و وړو او فعاليتونو ＇ارنه 
کوي. د حکومت د قدرت د محدودولو لپاره ډ４ره مهمه وسيله ده. د ملي شورا له خوا په وخت او موقع 
سره د صالحيتونو عملي کول او د طرحه شوو وسايلو او دندو په ＊ه او باکيفيته توگه اجرا کول په سياسي 

！ولنيزو او فرهنگي چارو باندې د خلکو ر＊تينی حاکميت ！ينگوي. 
قضائيه قوه

په ！ولنه ک３ ＄ين３ داس３ خلک شته چ３ د هغ３ ！ولن３ د خلکو په حقونو باندې ت５رى کوي. 
فعاليت: ستاس３ په نظر، که چ５رې په ！ولنه ک３ ＇وک د چا په حقونو باندې ت５رى وک７ي، ＇ه حالت 

را من＃ ته ک８５ي؟
 د دغه حقونو ب５رته تر السه کول د کوم ارگان له خوا عملي ک８５ي؟ 

ته  ＊５گ３２  خير  ！ولنيزې  او  ن５کمرغ９  خلک  ！ولن３  د  او  ک７ي  اداره  ه５واد  غواړي  چ３  دولت  هر 
ورسوي، که چ５رې  دغه دولت د عدالت د ！ينگ＋ت او له قانون ماتون３ سره د مبارزې کولو لپاره يو 
پياوړی ＄واک ونه لري، نو نه يوازې دا چ３ نيمگ７ى به وي، بلک３ پاي＋ت به هم و نه ک７ي. د عدالت 
د اجرا کولو مسؤوليت او له قانون ماتون３ سره مبارزه په هر دولت ک３ د قضائيه قوې په غاړه ده. د دې 
قوې شته والى د قوانينو د اجرا ضامن دى. قضائيه قوا د دولت دريم رکن دى چ３ د دوو کسانو ترمن＃ 
د شخ７ې د مسايلو په هکله په ！ولنه ک３ د عدالت د ！ينگ＋ت په خاطر د قوانينو د تفسير او تطبيق 
دنده په غاړه لري. يعن３ کله چ３ په ！ولنه ک３ د ه５وادوالو پر حقونو باندې ت５رى ک８５ي، د دغو حقوقو 
بيا ترالسه کول د قوانينو د تطبيق په وسيله د قضائيه قوې له خوا تر سره ک８５ي. په داس３ حالتونو ک３ 
د قانون د تطبيق ＇خه موخه په ＊ه ډول سره د حق تثبيتول او د عدالت تآمينول دي. په بله ژبه قضائيه 
قوا او محکم３ د ！ولن３ په يوه ＄انگ７ي سيستم ک３ د عدالت ساتندويان او د حق او باطل تر من＃ د 
تشخيص وسيله بلل ک８５ي. په قضائيه قوا او د قوانينو په عادالنه تطبيق کولو باندې په ډډه لگولو سره 
ده چ３ د يوه دولت اتباع خپل حقوق د قوانينو او مقرراتو د تطبيق له مخ３ چ３ د ！ولن３ د نظم ساتلو 
لپاره جوړ شوي دي، ډاډمن واوسي او په سياسي او ولسواکي سيستم باندې خاص اعتماد کوي. که 
چ５رې په ！ولنه ک３ عدل او انصاف او امنيت حاکم نه وي ه５＆ ！ولنيز، اقتصادي، فرهنگي او سياسي 

پروگرام به په ！ولنه ک３ بريالی نه شي. 
 فعاليت: د خپل３ ډل３ سره په مشوره  باندې د قضائيه قوې دندې خالصه ک７ئ او بيا ي３ د خپل استازي 

په واسطه نورو ته بيان ک７ئ.
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د ه５واد له قضائيه قوې سره آشنا شئ
د  محکم３،  سترې  له  چ３  دى  رکن  خپلواک  يو  جمهوريت  اسالمي  د  افغانستان  د  قوا  قضائيه 
استيناف محکمو او ابتدايي محکمو ＇خه تشکيل شوې ده. ستره محکمه د افغانستان د قضائيه 
قوې په سر ک３ د قضائيه قوې د عالي ترين ارگان په توگه ＄اى لري او ه）ه کوي چ３ عدالت په ！ولنه 
ک３ پلى ک７ي او ه５）وک ونک７اى شي چ３ د نورو حقوق تر پ＋و الندې ک７ي. ستره محکمه له نهو 
غ７و ＇خه ترکيب شوې ده چ３ د جمهور رييس له خوا د ولسي جرگ３ له تصويب وروسته ！اکل 
ک８５ي. جمهور رييس د نهو غ７و له جمل３ ＇خه يو ي３ د سترې محکم３ د رييس په توگه مقرروي.

له کومو ستونزو سره مخامخ  نه وي ، خلک ي３  په کوم ه５واد ک３ قضائيه قوا موجوده  که چ５رې 
ک８５ي؟

ستره محکمه له الند４نيو ديوانونو ＇خه 
تشکيل شوې ده؟

١- د عمومي جزا ديوان.
٢- د عامه امنيت ديوان.

٣-د مدني او عامه حقوقو ديوان
٤- سوداگريز يا تجارتي ديوان.

کوم  محکمه  ستره  چ３  پوه８５ئ  آيا 
صالحيتونه او دندې لري؟

ستره محکمه د قوانينو د تفسير او قضايي چارو په برخه ک３ صالحيتونه او دندې لري چ３ ＄ين３ 
ي３ عبارت دي له: 

١- د قانون مطابق د حکومت يا محکمو د غو＊تن３ پر اساس، له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني 
فرمانونو، ن７يوالو ت７ونونو او ن７يوالو ميثاقونو د مطابقت ＇７５ل او د هغو تفسيرول. 

٢-  د حکومت له الرې ملي شورا ته د قضائي چارو د تنظيم په ساحه ک３ د قانون د طرح３ وړانديز.
٣- د قضايي روي３)١( د يووالي تآمينول.

ک３  صالحيتونو  او  دندو  په  محکم３  سترې  د  مطالب  کوم  نور  سرب５ره  موضوعگانو  پورتنيو  په   
شامل８５ي؟

او انصاف کول، د  لپاره قضاوت  او کين３ له من％ه وړلو  د جگ７ې  د قضائيه قوې اهميت: 
ضرورت په صورت ک３ د خلکو د مالونو او أن چ３ د هغوی د ＄انونو د تصرف حق لري. له دې 
.........................................................................................................................................

)١( قضاييه رويه: د هغو رايو مجموعه چ３ د ه５واد د سترې محکم３ د عمومي هئيت له خوا صادره شي او د محکمو لپاره په ＄ينو 
مواردو  ک３ د عمل کولو معيار وي.                         
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امله ده چ３ قضاوت د اسالم په سپي）لي دين ک３ ستر اهميت لري. 
په دې اساس قضائيه قوا خطرناک رسالت او درندې دندې لري. له داس３ ！ولنيزو او فردي حقوقو مالت７، 
پر افرادو او عامه حقوقو باندې د ت５ري او د هغوی د الملونو پ５ژندل، د مجرمانو او ت５ري کوونکو محاکمه 
او سزا ورکول د دې ارگان د دوامداره ه）و  ＇خه دي. له دې امله ويلی شو چ３ قضائيه قوا د ！ولن３ د 
ادارې په چارو او د حکومت د سياسي اقتدار د تثبيت د ستنو او د نظم او امنيت په ！ينگ＋ت ک３ ب３ مثله 
او ！اکونکی ＄ای لري. له دې کبله بايد دولت د قاضيانو امنيت او معاش ته پاملرنه وک７ي؛ د هغوى مادي 
او معنوي ستونزې ورحل ک７ي، ＄که چ３ غريبي س７ي ته د ب３ الرې ک５دو شرايط برابروي او د قاضيانو 
د عدالت کولو په مخ ک３ خن６ گر＄ي. په داس３ صورت ک３ چ３ دغه قوا له سالمو او روغو اشخاصو 
＇خه نه وي جوړه شوي او يا دا چ３ د هغ３ چارې ناپاکو او غير مسلکي اشخاصو ته وسپارل شي، په 
！ولنه ک３ ظلم او فساد رواج مومي او د خلکو حقه حقوق تر پ＋ـوالندې ک８５ي چ３ په پايله ک３ دولت د 

کمزورتيا خوا ته ＄ي. 
فعاليت:د ه５واد د قضاييه قوې په اړه ک３ خپل نظر ＇رگند ک７ئ.

 د لوست تکرار
..........................................................................................................t
..........................................................................................................t
..........................................................................................................t
..........................................................................................................t
.........................................................................................................t

 پو＊تن３
١- قضائيه قوا ＇ه شی ده؟

٢- ستره محکمه له ＇و غ７و ＇خه جوړه شوې ده؟
٣- د سترې محکم３ ديوانونه کوم دي؟

٤- د قضائيه قوې له صالحيتونو ＇خه د پن％و موادو نومونه واخلئ.
٥-  که چ５رې په ！ولنه ک３ امنيت حاکم نه وي، ！ولنه له کوموستونزو سره مخامخ ک８５ي؟

 کورن９ دنده
د قضائيه قوې د اهميت او ضرورت په هکله ＇و کر＊３ وليکئ.
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قانون
＇لورم لوست 

له دې مخک３ مو وويل چ３ ！ولنه دولت ته اړتيا لري. د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د دريو 
د  چ３  سره  قانون  له  ک３  لوست  اوسني  په  دى.  شوى  جوړ  ＇خه  قوو  قضائيه(  او  مقننه  )اجرائيه، 

اړيکو  د  ترمن＃  مؤسسو  دولتي 
تنظيموونکى دى، أشنا ک８５ئ.

خبرې پرې وک７ئ
دولت د مؤسسو او ارگانونو ترمن＃ 
الزمه همغ８ي رامن＃ ته کوي او د 
تآمينوي.  حقونه  خلکو  د  ملت 
دغه همغ８ي او د حقونو تآمينول 
دولتي  چ３  ک８５ي  المل  دې  د 
او مؤسس３ خپل３ دندې  ارگانونه 

په ＊ه توگه سرته ورسوي او خلک خوندي او هوسا ژوند وک７ي. په دې برخه ک３ پو＊تنه ک８５ي 
چ３ دولت دغه همغ８ي او د حقونو تآمينول د ＇ه شي په وسيله سره سرته رسوي؟ په دې هکله په 

！ولگي ک３ له خپلو ！ولگيوالو سره خبرې وک７ئ. 
ستاس３ په ＊وون％ي ک３ ＄ين３ خلک شته چ３ هر يو ي３ ＄انگ７ې دنده سرته رسوي، د ب５لگ３ په 
توگه: ＊وونکي د ＄انگ７و مقرراتو له مخ３ درس ورکوي. د ليس３ مدير، مرستياالن  او ＊وونکي 
د خپلو دندو له اليحو  سره سم３ خپل３ چارې سرته رسوي. که چ５رې د مدير، مرستياالنو او سر 
＊ـوونکو ＇خه پو＊تنه وک７ئ، ！ول به ＄واب درک７ي چ３ موږ د هغو قوانينو، مقرراتو او اليحو 
راوړو.  رال８５ل شوي دي، دغه همغ８ي من％ته  له خوا  او روزن３ وزارت  د ＊وون３  سره سم چ３ 
دولت د دولتي ارگانونو او مؤسسو د مختلفو کارونو د همغ８ کولو لپاره قوانين جوړ ک７ي دي او د 
دغو قوانينو په وسيل３ سره د دولت او خلکو ترمن＃ اړيک３ او همدارنگه په خپله د خلکو ترمن＃ 
اړيک３ تنظيموي. دلته پو＊تنه ک８５ي چ３ قانون ＇ه شى دى؟ قانون يو له ډ４رو تاريخي او پ５ژندل 
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شوو مفاهيمو ＇خه دى چ３ په هر ＄اى ک３ ترې کار اخيستل ک８５ي. خلک او د ！ولن３ مختلف３ ډل３ 
د دوى له ！ولنيز موقف سره سم د خپلو ارز＊تونو، عقيدو او نظريو د ساتلو لپاره له دغه مفهوم ＇خه 
کار اخلي. تاس３ په خپل ور＄ني ژوندانه ک３ د دې لپاره چ３ ＇ه بايد وک７ئ او ＇ه ونه ک７ئ، د ديني، 
اخالقي او ！ولنيزو دودونو او الر＊وونو پر بنس چ３ د قواعدو په نوم ياد８４ي، عمل کوئ. ＄ين３ قواعد 
اسالمي الر＊وون３ دي، لکه دا چ３ رشوت حرام دى، نو مسلمان س７ى بايد چ３ رشوت وانخلي. يا دا 
چ３ پر هر مسلمان که نر وي او که ＊％ه د علم طلب فرض دى، بايد چ３ ！ول مسلمانان علم زده ک７ي؛ 
اسالمي ！ولنه بايد د پاکوالي رعايت وک７ي. ＄ين３ قواعد ورو، ورو د انسانانو په ！ولنيز ژوند ک３ رامن＃ 
ته شوي او تثبيت شوي دي، د ب５ل／３ په توگه: د جامو اغوستلو، ډوډۍ خوړلو، روغب７ کولو او دخبرو 
کولو ډولونه. د دې قواعدو بل ډول د دولت له خوا را من＃ ته ک８５ي چ３ د مقننه قوې او نورو الرو ＇خه 
！اکل ک８５ي چ３ د هغ３ د اجرا او رعايتولو الر＊وون３ د ！ولن３ خلکو او دولتي ارگانونو ته ابالغي８ي، 
قانون ورته وايي. قانون يوناني کلمه ده چ３ د Canon له لغت ＇خه اخيستل شوې ده او د قاعدې په 
معنا له يوناني ژب３ ＇خه عربي ژب３ ته ورگ６ه شوې او عربي شوې ده. وروسته بيا له عربي ＇خه د پ＋تو 
او دري ژبو ته راغل３ ده، جمع ي３ قوانين ده. قانون د حقوقي قاعدې له هغ３ ！ولگ３ ＇خه عبارت 
دی چ３ د ه５واد د صالحيت لرونکي ارگان له خوا وضع او په دوامداره توگه په ！ولو باندې 

د تطبيق وړ وي. زموږ د ه５واد اساسي قانون، قانون دا رنگه تعريف ک７ى دى: قانون هغه مصوبه ده 

چ３ د ملي شورا د دواړو جرگو له خوا تصويب او د جمهور رييس له خوا توشيح شوې وي. 

له دې امله ويلى شو چ３ قانون هغه الزمي او صريح اوامر دي چ３ پر ليکلي ډول د صالحيت لرونکو 
مقاماتو له خوا وضع او تدوين شوي وي او منظور ترې د ！ولن３ د راتلونکي ژوند الر＊وونه وي؛ هغه 
قوانين چ３ زموږ په ه５واد ک３ نافذ دي، ＄ين３ ي３ عبارت دي له: مدني قانون، سوداگريز قانون، د 
قاچاقو د مخنيوي قانون، د ترافيکو قانون، د نشه يي توکو په خالف د مبارزې قانون، د مدني محکمو 
د اصولو قانون، د سوداگريزو محکمو د اصولو قانون، د گمرکونو قانون، د ناريه وسل３ قانون، د جزا 

قانون، د تروريستي جرمونو پر خالف د مبارزې قانون، نظامي قانون او...... 
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د قانون موخه ＇ه شى ده؟
په وسيله د خلکو د هوساين３  ！ينگ＋ت  تآمينولو، د نظم د  قانون موخه د ر＊تين３ ن５کمرغ９  د 
ضمانت، د گ６وډۍ له خطر ＇خه د ！ولن３ ساتل او هوسايي، د خلکو د حقوقو خونديتوب او د 
ظلم مخنيوى، د أزاديو د حدودو ساتنه، د خلکو، طبقاتو او دولتونو په خپل سر له مداخلو ＇خه 

مخنيوی او د ！ولينز نظم ساتل دي.
فکر وک７ئ او ＄وب ورک７ئ

 داس３ فکر وک７ئ چ３ په ！ولنه ک３ ه５＆ قانون حاکميت نه لري. په داس３ حالت ک３ ممکن له 
ډ４رو ناوړو پ５＋و سره مخامخ شئ، د ب５لگ３ په توگه: 

�tد شپ３ په اوه بج３ غله ستاس３ د گاون６ي کور لو！وي او ＇و کسه ي３ هم  ژوبلوي.
�tد ډوډۍ اخيستلو په وخت ک３ د نانوايي مخ３ ته په ليکه والړ ي３، بل س７ى ب３ له دې

چ３ په ليکه ک３  ودري８ي، ب３ نوبتي کوي. کله چ３ هغه ته وايي چ３ په نوبت ک３ ودري８ي، تاس３ 
ته ب３ ＄ايه غوسه کوي او وهي مو، أيا کوالی شئ په هغه ！ولنه ک３ چ３ قانون موجود نه وي، ژوند 

وک７ئ؟ أيا له خپل３ راتلونک３ ＇خه ډاډمن ياست؟
د قانون په نشتوالي او يا له هغه ＇خه د نظارت په نه کولو سره، ！ولنه له زياتو ستونزو سره مخامخ 
ک８５ي. ！ولنه له نظم، همغ８ۍ او امنيت ＇خه محرومي８ي. له دې امله ويلى شو چ３ ！ولنه قانون ته 
اړتيا لري. هره ！ولنه چ３ وغواړي ！ينگه او دوامداره وي، بايد قوانين ولري، چ３ د هغ３ ！ول خلک 
خپل ＄انونه له هغو قوانينو ＇خه په پيروي کولو ملزم وگ２ي او هم بايد داس３ ＇وک موجود وي چ３ 
د قوانينو د وضع کولو او اجرا کولو مسؤوليت په غاړه واخلي. دغه پورته ياد شوي مطالب د دولت 
له دندو ＇خه شم５رل ک８５ي. د تاريخ په اوږدو ک３ داس３ ！ولنه نه ده ليدل شوې چ３ هغه دې قانون 
ونه لري، له دې امله ده چ３ خلکو له پيله په ！ولنه ک３ د ＄ان د ک７و وړو لپاره قوانين او مقررات 
وضع ک７ي دي او له هغه سره سم ي３ عمل ک７ى دى، نو د ！ولن３ ！ولو خلکو ته الزمه ده چ３ په 

قوانينو وپوه８５ي، پر هغو باندې عمل وک７ي او له قانون ＇خه ب３ خبري عذرنه بلل ک８５ي.
فعاليت: ستاس３ په نظر، د دې لپاره چ３ خلک له قانون ＇خه خبر شي، کوم کارونه بايد په ！ولنه 

ک３ سرته ورسول شي؟
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د قانون له ډولونو سره آشنا شئ
قوانين  په عام، خاص، داخلي او خارجي باندې و４شل شوي دي. قوانين د عادي خلکو او دولت ترمن＃ 

اړيک３ تنظيموي. 
عام قانون: د قانوني قواعدو هغه ！ول／ه چ３ يوې خواته او يا دواړوته ي３ دولت وي، عام قانون ويل 

ک８５ي لکه: اساسي قانون د جزا قانون، مالي قانون، ن７يوال عمومي قانون او داس３ نور.
خاص قانون: د قانوني قواعدو هغه ！ولگه چ３ د خلکو ترمن＃ اړيک３ تنظيموي، خاص قوانين ي３ 

بولي لکه: مدني قانون، سوداگريز قانون او ن７يوال خصوصي قانون.
د قوانينو دغه و４ش د هغو د اطرافو په اعتبار شوی دی. قوانين د تطبيق د ساح３ په ارتباط هم و４شل 
ک８５ي. هغه قوانين چ３ په يوه مشخص اقليم يعن３ ه５واد ک３ تطبيق شي، هغو ته داخلي قوانين ويل ک８５ي 

لکه: اساسي قانون او مدني قانون.
 هغه قوانين چ３ د يو ه５واد په مشخص اقليم يا تر پولو پورې ت７ل３ نه وي يعن３ له ه５واد ＇خه بهر تطبيق 

شي، هغو ته بهرني )بين المللي قوانين و４ل ک８５ي، لکه: ن７يوال عمومي او خصوصي قوانين.(
فعاليت: د خپلو ！ول／يوالو په مرسته دوه ب５ل／３ د عام قانون او دوه ب５ل／３ د خاص قانون بيان ک７ئ.

 د لوست تکرار
..........................................................................................................t
..........................................................................................................t
..........................................................................................................t

 پو＊تن３
١- قانون تعريف ک７ئ.

٢- د قانون موخه ＇ه ده؟
٣- د قانون د قسمونو نومونه واخلئ.

٤- عام قانون تعريف او له مثاله سره ي３ واضح ک７ئ.
٥- خاص قانون تعريف ک７ئ. 

 کورن９ دنده
په ！ولنه ک３ د قانون د اهميت په هکله ＇و کر＊３ وليکئ.
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Constitution اساسي قانون          
پن％م لوست

د مخه مو زده ک７ل چ３ دولت د خپلو ارگانونو د مختلفو چارو د سرته رسولو لپاره قوانين جوړوي، 
چ３ د دې قوانينو په وسيله د خلکو حقونه او مکلفيتونه تعيين او د دولتي مؤسسو ترمن＃ اړيک３ تنظيم 
ک７ي. د قوانينو له جوړ４دو ＇خه موخه په ！ولنه ک３ د نظم ！ينگ＋ت د ډاډ پيدا کول او د خلکو د گ＂و 
تضمينول دي. په دي مورد ک３ اساسي قانون ستر رول لري. په دې لوست ک３ د قانون او د ه５واد له 

اساسي قانون سره أشنا ک８５ئ.
خبرې پرې وک７ئ

ليکل شوى قانون د حقوقي منابعو په سر ک３ قرار لري چ３ حقوقي قواعد جوړوي. د قوانينو په من＃ 
ک３ هم د اهميت او ارز＊ت له نظره سلسله مراتب ليدل ک８５ي؛ لکه: اساسي قانون او عادي قانون.   

دلته پو＊تنه مطرح ک８５ي چ３:
اساسي قانون ＇ه شى دى؟

اساسي قانون د هر ه５واد د سياسي او حقوقي جوړ＊ت معرفي کوونکی دى چ３ د قوانينو د مور په 
توگه په ！ولنه ک３ د ！ولو قوانينو لورى ！اکي. اساسي قانون هغه قانون ته ويل ک８５ي چ３ د حکومت 
＇رنگوالى، د واکمن９ حدود او د خلکو غوره حقوق او دندې ！اکي. د اساسي قانون مهمه موضوع 
او محتويات د حکومتي چارواکو او رعيت ترمن＃ د اړيکو مطالعه کول او د دې دوو ډلو دحقوقو، 
امتيازاتو، واکمن９ او د صالحيتونو د حدودو ！اکل دي. په پخوا زمانو ک３ اساسي قانون په لويو ！ولنو 
ک３ لکه: په پخواني مصر، لويه أريانا او چين ک３ په تيت او پرک ډول تدوين شوی و او ياد دې ډولونو 
د ترکيب په شکل ک３ ي３ په دوديز )عرفي( ډول وجود درلود. خو د اتلسم３ پ７５ۍ نه را وروسته ي３ 
＄انته نوې ب２ه غوره ک７ې ده او د يوه داس３ سند شکل ي３ اختيار ک７ى دى چ３ اساسي ترين اصول او 
حاکم قواعد ي３ په خپل ＄ان ک３ را غون６ ک７ي دي. د هر ه５واد اساسي قانون له نورو سره توپيرلري. 
په دې معنا چ３ هر دولت د خپلو سياسي شرايطو له غو＊تنو سره سم په خپل اساسي قانون ک３ د درج 
شوو موضوعگانو حجم تعينوي، نو ＄که ＄ين３ اساسي قوانين مختصر او ＄ين３ ي３ مفصل وي. 
اساسي قوانين د هغوى د متن، شکل او ماهيت له مخ３ په مختلفو ډولونو و４شل ک８５ي، لکه: مدون 

)راغون６ شوی(اساسي قانون او غير مدون يا تعاملي اساسي قانون.
له غ７و سره د  له کومو مطالبو ＇خه تشکيل８５ي؟ د خپل３ ډل３  قانون محتويات  د اساسي  فعاليت: 

مشورې نه وروسته يي و＊ياست.
مدون يا ليکل شوی اساسی قانون

او د  په ＄اى شوي وي  يوه راغون６ شوي متن ک３  په  او مقرراتو هغه مجموعه ده چ３  د دستورونو 
يوه ＄انگ７ي طرز العمل او تشريفاتو په ترڅ ک３ د يوه خاص ارگان له خوا تصويب８５ي. د ن７ۍ زياتره 
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ه５وادونه د يوه ليکلي سند لرونکي وي چ３ د مدون اساسي قانون په نوم ياد８４ي، لکه د امريکا د 
متحده ايالتونو، سويزرلن６، ناروې، بلجيم او افغانستان اساسي قوانين.

غير مدون يا غير مکتوب اساسي قانون
دغه قانون لکه ＇رنگه چ３ له نامه ＇خه ي３ ＇رگند８４ي په غير مکتوبي ب２ه وي. ب５له دې چ３ په يوه 
مجموعه ک３ سره را غون６ او ＄اى ک７ای شي. قواعد، دستورونه، قوانين، قضايي طريق３ د دولت 
د رياست فرمانونه او د ！ولن３ دود او دستورونه پک３ شامل دي. ＄ين３ ه５وادونه، لکه: انگلستان او 

بهوتان د دغه ډول ملي وثيق３ او يا اساسي قانون لرونکي دي. 
فعاليت: مدون او غير مدون اساسي قوانين سره پرتله ک７ئ او بيا دې د هرې ډل３ استازي د خپل３ 

اړوندې ډل３ نظر خپلو ！ولگيوالو ته واوروي.
په افغانستان ک３ د اساسي قانون مخينه ) تاريخچه(

د افغانستان لوم７نی اساسي قانون د نظام نام３ )نظام نامﾢ اساسي( په نامه د امان اهلل خان پاچا په همت 
د ١٣٠٣ لمريز کال په لويه جرگه ک３ چ３  په پغمان ک３ راغون６ه شوې وه او ١٥٠٤ استازو پک３ 
گ６ون ک７ى و، تدوين او تصويب شو. د دې نظام نام３ ＄ين３ حقوق او أزادۍ، لکه: د ！ولو ه５وادوالو 
لپاره د تابعيت دمساوي حق، د شخصي حقوقو أزادي، شخصي خونديتوب ) مصئونيت(، د مريي 
توب او د يرغمل په توگه د افرادو گمارلو لغوه کول، د ＊وون３ او روزن３ حق، د ＊وون％يو او خصوصي 
مدرسو أزادي، د لوم７نيو زده ک７و اجباري کول، د شتمن９ خونديتوب او د ＄ورون３ د منع کولو له 

حقونو ＇خه عبارت دي. 
د محمد نادر خان په سلطنت )١٣٠٩هـ . ل. کال(ک３ د افغانستان د دولت اساسي اصولنامه

 دويم اساسي قانون د ١٣٠٩ لمريز کال د لوي３ جرگ３ له خوا چ３ ٥٢٥ استازو په ک３ گ６ون ک７ی و، 
د افغانستان د اصولنام３ په نامه سره تصويب شو. په دې اصولنامه ک３ يوازې يوه موضوع نوې ده چ３ 
هغ３ ته دموکراتيک او ولسي  رنگ ورکوي او هغه د افغانستان د لوم７ني پارلمان له تاسيس ＇خه 
عبارت ده چ３ د ) ملي شورا او اعيان( دوه جرگ３ ) مجلسونه( ي３ درلودل. د دې اصولنام３ له مخ３ 

کابين３ د پارلمان په وړاندې مسؤوليت درلود. 
د محمد ظاهر شاه د سلطنت اساسي قانون چ３ په ١٣٤٣ لمريز کال يا په ١٩٦٤م. ک３ تصويب شو

 دريم اساسي قانون د محمد ظاهر شاه په واکمن９ ک３ وروسته له هغ３ چ３ د دې نوي اساسي قانون 
په متن باندې ډ４ر غور او بحث وشو، د ٤٥٩ استازو له خوا السليک ک７ای شو او د پاچا له توشيح 
وروسته نافذ او د اجرا وړ وگر＄５د. په دې قانون ک３ د افغانستان خلکو ته د دوى په سياسي، اداري، 

فرهنگي او عدلي ژوندانه ک３ د زياتو بدلونونو وعدې ورک７ای شوې وې: 
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د محمد داوود خان د جمهوريت د  ١٣٥٥ لمريز کال د سلواغ３ د ١٣ م３ ن５＂３ تصويب شوی 

اساسي قانون:

 ＇لورم اساسي قانون د سردار محمدداوود خان په جمهوريت ک３ تدوين شو. د جمهوريت په پيل ک３ 
محمد داوود  خان د هغ３ بياني３ په ترڅ ک３ چ３ په ١٣٥٢ لمريز کال  د چنگاښ په ٢٦ مه ن５＂ه ي３ 
واوروله، د دموکراس９ پر بنس والړ اساسي قانون د تصويب５دو ژمنه ک７ې وه. دغه ژمنه دکوم دليل له 
يادولو پرته، ＇لور کاله و＄ن４６ده. وروسته په ١٣٥٥ لمريز کال ک３ د اساسي قانون مسوده په جريدو 
ک３ خپره شوه. د افغانستان په تاريخ ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره د لوي３ جرگ３ له خوا د جمهور رييس 
！اکل، د دولت رييس  د جرم کولو، ملي خيانت، د ولسي جرگ３ له خوا د تهمتي ک５دو او د لوي３ 

جرگ３ له خوا محاکمه ک５دل ، د دې اساسي قانون مثبت ！کي دي.

 د افغانستان دموکراتيک جمهوريت اساسي اصول د ١٣٥٩ لمريز کال د ثور لوم７ۍ ن５＂ه:
په  نامه  په  افغانستان د دموکراتيک جمهوريت د اساسي اصولو  قانون، د  افغانستان پن％م اساسي  د 
١٣٥٩ لمريز کال ک３ د افغانستان جمهوري دولت د انقالبي شورا له خوا په )١٠ ( فصلونو او  ٦٨ 

مادو ک３ په موقتي ډول تصويب شو او د اجرا وړ وگر＄５ده.
 شپ８م اساسي قانون د ډاکتر نجيب اهلل د جمهوري رياست په زمانه ک３ وضع شو.

 د ١٣٦٦ لمريز کال په لويه جرگه ک３ په ١٣ فصلونو او ١٤٩ مادو ک３ تصويب او د ډاکتر نجيب اهلل 
له خوا توشيح شو.

 اووم اساسي قانون ه５）کله نه تصويب او نه توشيح شو
 د افغانستان د نوي اساسي اصولو د متن وړانديز په ١١٤ مادو ک３ د )٥٠( کسيز کميسيون په واسطه 

تدوين شو. خو د جهادي  په زمانه ک３  رباني  الدين  برهان  استاد  د 
تنظيمونو او د ملت د مختلفو قشرونو د نيوکو له امله چ３ د متن 

په مسوده باندې ي３ لرل３، توشيح ته ونه رس５د.
زموږ د ه５واد اوسنی اساسي قانون

 د اتم اساسي قانون مسوده د اساسي قانون  په لويه جرگه ک３ چ３ 
د ١٣٨٢ لمريز کال د ليندۍ د مياشت３ په ٢٣مه او د  ٢٠٠٣م. 
بحث   تر  وه،   شوې  دايره  ن５＂ه  ١٤مه  په  مياشتي  د  دسامبر  د  کال 
الندې ونيول شوه او  د ١٣٨٢ لمريز کال د مرغومي په ١٤ ن５＂ه ي３ 

تصويب ک７ه او د جمهور رييس له توشيح وروسته نافذه شوه.
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د اساسي قانون محتويات
 زموږ اساسي قانون د يوې مقدم３، دولسو فصلونو او له ١٦٢ مادو ＇خه تشکيل شوى دى. لوم７ى 
فصل د دولت، دويم فصل د ه５واد د اتباعو د اساسي حقوقو او دندو، دريم فصل د جمهور رييس، 
＇لورم فصل د حکومت، پن％م فصل د ملي شورا، شپ８م فصل د لوي３ جرگ３، اووم فصل د قضا، اتم 
فصل د ادارې، نهم فصل د اضطرار د حالت، لسم فصل د تعديل، يوولسم فصل د متفرقه حکمونو او 

دولسم فصل د انتقالي حکمونو په اړه بحث کوي.
آيا پوه８５ئ چ３ د اسالم د سپي）لي دين په اړه زموږ د اوسني اساسي قانون موقف ＇ه شى دى؟

باندې  دين  سپي）لي  په  اسالم  د  ک３  پ７５ۍ  قمري  لوم７ۍ هجري  په  افغانستان شريف خلک چ３  د 
مشرف شول او دغه الهی وروستی قانون ي３ په خپله خو＊ه ومانه، نه يوازې دا چ３ تر اوسه پورې ي３ 
د يوه ملت په تو－ه د هغه له حکمونو ＇خه سرغ７ونه، نه ده ک７ې، بلک３ د تاريخ په اوږدوک３ ي３ د دې 
مقدس دين د مفاهيمو په ！ين／＋ت، خپرولو او منلو ک３ ي３ هم ستر خدمتونه ک７ي دي. زموږ د ه５واد 
اوسني اساسي قانون هم د دې حقيقت په پام ک３ لرلو سره د ه５واد نوم د افغانستان اسالمي جمهوريت او 
د دولت رسمي دين ي３ د اسالم مقدس دين  منلى دى او همدارنگه د هغه په دريمه ماده ک３ راغلي دي: 
په افغانستان ک３ ه５＆ قانون نه شي کوالى چ３ د اسالم د سپي）لي دين د معتقداتو او احکامو 
مخالف وي. چ３ د دغه صراحت له مخ３ د ه５واد د نظام اسالمي والی په مختلفو حقوقی برخو ک３ 

شتون لري چ３ د دې ه５واد ！ولو غو＊تنو ته ي３ هر وخت لبيک ويلی دی. 
آيا پوه８５ئ چ３ زموږ ه５وادوال په اساسي قانون ک３ کوم حقونه لري؟

د ！ولنيز ژوند اړيک３ نظم، قوانينو او مقرراتو ته اړتيا لري. که چ５رې په يوه ！ولنه ک３ نظم او قانون نه 
وي، ！ولنه －６ه وډه او پاشل ک８５ي. له دې امله ده چ３ په ！ولنه ک３ د نظم او قانون ！ينگ＋ت او د گ６وډۍ 
له من％ه وړلو په خاطر، دولت من＃ ته را＄ي. د مهمو مسايلو ＇خه يوه ي３ د دولت او ه５وادوالو تر من＃ 
اړيکو ته پاملرنه او د ه５وادوالو د أزادۍ اندازه ده. له همدې امله ده چ３ د افغانستان په اساسي قانون ک３ 

دغ３ موضوع ته زياته پاملرنه شوې ده.
الف- د خلکو سياسي حقوق

د افغانستان د ملت لوړترين سياسي حقوق د هغوى په خپل ！ولنيز تقدير) سرنوشت( باندې حاکميت 
دى. د ملت د سياسي حقوقو ＄ين３ برخ３، لکه: د تابعيت حق، د ه５واد په عمومي چارو ک３ د گ６ون 
کولو حق، په ！ول ！اکنو ک３ د گ６ون او د راي３ ورکولو حق، د گوندونو او غون６و د جوړيدو حق او ب３ له 

وسل３ د مظاهرو او غون６و جوړ４دو حق او داس３ نور.... 
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ب- د خلکو مدني حقوق او آزادۍ
له مدني حقونو ＇خه موخه هغه حقوق دي چ３ س７ی په دې  خاطر چ３ د ！ولن３ غ７ى دى، له هغو 
＇خه برخمن ک８５ي. ＄ين３ مدني أزادۍ او حقونه، لکه: د ژوندانه حق، د أزادۍ حق، شخصي 
داستوگن％ي  حق،  ！اکن３  وکيل  او  غو＊تن３  عدالت  د  حق،  برابرۍ  د  وړاندې  په  قانون  د  امنيت، 
د  ک５دل،  برخمن  روغتيايي خدمتونو ＇خه  له  د جوړ４دوحق،  کورن９  او  کولو  واده  د  خونديتوب، 

کوچني پالن３ حقونه، د نورو د حقونو رعايتولو او له داس３ نورو ＇خه عبارت دي.
ج- د خلکو فرهنگي حقوق او آزادۍ

په فرهنگي أزاديو ک３ ＄ين３ ي３ عبارت دي: د نر او ＊％３ لپاره په دولتي تحصيلي مؤسسو ک３ په وړيا 
ډول د ليسانس تر کچ３ زده ک７و حق، په جبري تو－ه د من％نيو زده ک７و ترسره کول، د گ＂ورو پروگرامونو 
طرح کول او په مورن９ ژبه د هغو د تطبيق او د زده ک７ې حق. دولت دنده او مسؤوليت لري چ３ د ＊％و 
لپاره د زده ک７و د پرمخت， او توازن د رامن＃ ته کولو حق، د کوچيانو د زده ک７و او په ه５واد ک３ د ب３ 

سوادۍ د له من％ه وړلو په خاطر، واحد تعليمي نصاب طرح او عملي ک７ي.
د- د خلکو اقتصادي حقوق

＄ين３ اقتصادي حقوق، لکه: هر افغان ملکف دى چ３ د قانون له حکمونو سره سم دولت ته ماليه 
او محصول ورک７ي، د مالکيت حق له ت５ري نه خوندي دى. هر ＇وک د خپل کسب مشروع کار د 
السته راوړن３ مالک دى، د کسب او کار د ！اکلو حق، د أزادانه کارکولو حق، د مساوي کا رپه بدل 
ک３ د مساوي مزد اخيستلو حق، او داس３ نور. د اساسي قانون او په ＄انگ７ي توگه د اساسي حقونو په 
ر１ا ک３ د ه５وادوالو دنده او وجيبه ده چ３ په اساسي قانون باندې په ＊ه توگه ＄ان پوه ک７ي، د هغه له 

حکمونو سره سم عمل وک７ي او چا ته اجازه ورنه ک７ي چ３ له هغه ＇خه سرغ７ونه وک７ي.
اقتصادي حقونو ک３  او  فرهنگي  مدني،  سياسي،  په  موضوعات  کوم  نور  نظر  په  ستاس３  فعاليت: 

شامل８５ي؟ ل５ست ي３ ک７ئ.
 د لوست تکرار

..................................................................................................t

..................................................................................................t
 پو＊تن３

١- اساسي قانون تعريف ک７ئ.
٢-  عادي قانون ＇ه شى دى؟

٣- د افغانستان د١٣٠٩ لمريز کال د اصولنام３ ولسي او دموکراتيک اړخونه بيان ک７ئ.
٤- زموږ د ه５واد اوسنی اساسي قانون ＇و فصله او ＇و مادې لري؟ او په کومه ن５＂ه نافذ شوى دى؟



26

 
٥- دولت ملکف دى چ３ په ه５واد ک３ د ＊％و، د ماشومانو د زده ک７ې، د ب３ سوادۍ د له من％ه وړلو په خاطر  گ＂ور 
پروگرامونه طرحه او عملي ک７ي،  دا د اساسي قانون په کومه ماده ک３ راغلي دي، سم ＄واب ي３ ) !( په 

عالمه سره په ن＋ه ک７ئ.
الف- ٤٣، ب- ٤٤، ج- ٤٥، د- ٤٦ .

 کورن９ دنده
د افغانستان  د خلکو د سياسي حقوقو په هکله  ＇و کر＊３ وليکئ.

د ＇پرکي لن６يز
درې  پلوه  حقوقي  له  چ３  دى  قدرت  کوونکى  رهبري  او  سياسي  ک３  حقيقت  په  دولت  �t

گوني قوې يعن３ اجرائيه، مقننه او قضائيه قواوې په بر ک３ نيسي.
�tدولتونه د شکل له مخ３ په درې ډوله و４شل شوي دي. ١- د واکمن９) استقالل( له مخ３. 

٢- د ترکيب له مخ３. ٣- د حکومت د شکل له مخ３.
�tد افغانستان دولت د حقوقي جوړ＊ت له نظره د رياستي نظام لرونکی دى چ３ د افغانستان 
اسالمي جمهوريت په نامه ياد８４ي. جمهور رييس د اسالمي جمهوري دولت په سر ک３ ＄اى 

لري، دوه، لوم７ی او دويم مرستياالن لري.
قانون  بله ژبه  په  انسان ک７و وړو ته د نظم ورکولو د يوشان قواعدو سيستم دی؛  �tقانون د 
قانون،  قانون، مدني  لکه: د جزا  بولي  تنظيم５دو محور  اړيکو د  تر من＃ د  ！ولن３ د وگ７و  د 

سوداگريز قانون او داس３ نور.
�tاساسي قانون هغه قانون ته ويل ک８５ي چ３ د حکومت ＇رنگوالى او د هغه د اختياراتو 
يا  جمهوري   ( شکل  دولت  د  توگه:  په  ب５لگ３  د  ！اکي.  دندې  او  حقوق  خلکو  د  او  حدود 

سلطنتي، د پاچايا جمهور رييس ( د قدرت حدود او داس３ نور.
�tد افغانستان لوم７نى اساسي قانون د نظام نامي ) نظامنامه اساسي ( په نامه يادي８ي چ３ د 

شاه امان اهلل خان په همت په ١٣٠٣ لمريز کال ک３ تدوين او تصويب شو.
قانون هم  اساسي  اوسنى  زموږ  نو ＄که  اسالمي ه５واد دى،  يو  ه５واد  زموږ  ＇رنگه چ３  �t
دغ３ حقيقت ته په پام سره د ه５واد نوم د افغانستان اسالمي جمهوريت او د دولت رسمي 
دين ي３ د اسالم سپي）لی دين قبول ک７ ى دى. زموږ د ه５واد د اساسي قانون په دريمه ماده 
ک３ راغلي دى: په افغانستان ک３ ه５＆ قانون نه شي کوالى چ３ د اسالم د سپي）لي دين د 

معتقداتو او احکامو مخالف وي.
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دويم ＇پرکی

سياسي مشارکت

په دې ＇پرکي ک３ الندې مطالب لولئ:

�سياسي مشارکت ＇ه شی دی؟ t

�د سياسي مشارکت الرې t

� tد ＊％و －６ون
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مهارتي  او  پوهنيزو  الندې  په  تاسو  سره  لوستلو  په  ＇پرکي  دې  د 
موخو باندې برالسي ک８５ئ:

�tد سياسي مشارکت په تعريف به پوه شئ؛
�tد سياسي مشارکت له اهميت سره به آشنا شئ؛

�tد سياسي مشارکت الرې او طريق３ به وپ５ژنئ؛
له طريقو ＇خه يوه طريقه  ！اکن３ د سياسي مشارکت  به پوه شئ چ３  �tپه دې 

ده؛
�tپه دې به پوه شئ چ３ سوله ييزې مظاهرې د سياسي مشارکت له طريقو ＇خه 

يوه طريقه ده؛
يو  نظر ورکول د سياسي مشارکت،  په سياسي چاروک３  به شئ چ３  �tپوه 

ډول دى؛
�tد ＊％و د سياسي مشارکت د اهميت په هکله به معلومات السته راوړئ؛

tد ＊％و د سياسي مشارکت په ډولونو باندې به وپوه８５ئ؛

�tد نظام په سالمتيا ک３ به د سياسي مشارکت رول درک ک７اى شئ؛

�tسياسي مشارکت به تحليل ک７اى شئ.

�tد سياسي مشارکت اهميت به بيان ک７اى شئ.

�tد سياسي مشارکت مختلف３ الرې به توضيح ک７ای شئ.

�tله رسينو ＇خه به د خپلو نظريو د ＇رگندولو لپاره گ＂ه واخيستالى شئ.

�tد ＊％و د سياسي مشارکت اهميت به توضيح ک７ای شئ.

�tپه سياسي مسايلو ک３ به له مشروع الرو ＇خه گ＂ه وک７اى شئ.

�tد سياسي نظام په سالمتيا ک３ به د سياسي مشارکت رول بيان ک７ای شئ.

د ＇پرکي موخ３
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  سياسي مشارکت ＇ه شى دی؟
شپ８م لوست

 مخک３ مو زده ک７ل، هغه اصول او مقررات چ３ حکومتي نظام د ه５واد د اداره کوونک３ قوې بنس
！ولو مقرراتو د ！ولگ３ ) مجموع３( ＇خه  ياد８４ي. اساسي قانون د  نوم  په  ！اکلى دى، د اساسي قانون 
تشکيل شوى دى چ３ د دولت شکل او د ه５واد درې گونو قوو عالي سازمان او يو له بله سره د هغو 
سياسي  د  ک３  ＇پرکي  دې  په  مشخصوي.  أزادۍ  او  حقوق  خلکو  د  وړاندې  په  دولت  د  او  اړيک３ 

مشارکت، ډولونو او د ＊％و له مشارکت سره أشنا ک８５ئ. 
خبرې پرې وک７ئ

خلک کوالی شي چ３ له مختلفو الرو ＇خه په سياسي فعاليت الس پورې ک７ي او په سياسي چارو 
ک３ گ６ون وک７ي. دلته دا پو＊تنه پيدا ک８５ي چي:

فعاليت: ول３ موږ د  خپل ＄ان او ه５واد د سرنوشت په ！اکلو ک３ د مداخل３ حق لرو؟

انسانان د خپل مادي او معنوي ژوند د بشپ４７دو او ＊ه ک５دو په الره ک３ د يو بل مرست３ ته اړتيا لري. 
يوازې د مشارکت له الرې کوالی شي چ３ خپل３ اړتياوې پوره ک７ي. مشارکت په کومه خاصه طبقه 
پورې اړه نه لري، بلک３ د ！ولن３ په ！ولو خلکو پورې اړه لري، له دې امله  ده چ３ مشارکت ته د 
خلکو را جلبولو له ډ４رو پخوا زمانو ＇خه په مختلفو ！ولنو ک３ د خلکو پام ＄انته را گر＄ولى و. 
د مشارکت لغوي معنا يوبل ته د خير ＊５گ３２ او مرست３ رسولو، يو له بل سره مرسته، دوستي او 
په چارو ک３ له گ６ون کولو ＇خه عبارت دى. تاس３ په خپل ور＄ني ژوند ک３ په ډ４رو کارونو ک３ 
مشارکت ک７ى دى، د ب５لگ３ په توگه: تاس３ له مور او پالر سره د کور په چارو ک３، په ！ولگي ک３ له 
خپلو ！ولگيوالو سره، په درسونو، د کتاب په تمرينونو او ستاس３ دِ ＊وون％ي په ورزشي ！يم ک３ گ６ون 
ک７ى دى.  تردې ＄ايه پورې تاس３  د مشارکت له لغوي معنا سره أشنا شوئ. دلته پو＊تنه ک８５ي چ３ 
سياسي فعاليت ＇ه  شى دى؟ د هغو فعاليتونو مجموع３ ته چ３ د ！ولو سرنوشت سره اړيکه لري، 
په ！ولنه ک３ د حاکميت بهيرته شکل ورکوي، سياسي فعاليت ويل ک８５ي. د سياسي مشارکت تر ！ولو 
ساده ب２ه گوندونو، خلکو او سياستونو ته د خلکو له رايي ورکولو ＇خه عبارت ده. خلک د خپلو 
دنيوي او اخروي ＊５گ２و پر بنس خپل استازي او مشران ！اکي، ＇اري او لرې کوي ي３ هر ＇وک 
د خپل３ پوه３ او ايماندارۍ په بنس مهمو دولتي  ＇وکيو ته الر پيدا کوي د سياسي مشارکت تر 
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！ولو ساده شکل، گوندونو، خلکو او سياستونو ته د خلکو رايه ورکول دي. د سياسي مشارکت نور ډولونه 
د انتخاباتي مبارزو، د سياستمدارانو تر خپل نفوذ الندې راوستلو، د اغ５زمنو ډلو او سياسي گوندونو له 

تشکيل ＇خه عبارت دي.
د سياسي مشارکت د مراتبو  له سلسل３ سره آشنا شئ 

د سياسي مشارکت د مراتبو سلسله عبارت ده له:
�tد سياسي يا اداري مقام درلودل.

�tد سياسي يا اداري مقام ل＂ون.
�tپه يوه سياسي سازمان ک３ فعال غ７يتوب.

ک３  نورو  او  مظاهرو  غون６و،  عمومي  په  �t
گ６ون.

)موثر(  فعال  ک３  سازمان  سياسي  يوه  په  �t
غ７يتوب.

فعال  ک３  برخو  سياسي  رسمي  غير  په  �t
غ７يتوب.

�tپه غير رسمي سياسي برخو ک３ مشارکت.
�tرايه ورکول.

په مختلفو ！ولنو ک３ د مشارکت او سياسي نفوذ اندازه متفاوته وي. ！ولنپوهانو او ارواپوهانو په سياسي بهير 
ک３ د خلکو د مشارکت کولو او مشارکت نه کولو په اړوند په خپلو ＇７５نو ک３ متفاوتو الملو نو ته لکه: 
کورن９، ！ولنيز اقتصادي وضعيت، ＊وون％يو، ！ولنيزو رسنيو، سازماني او گروپي هويت، مدني او سياسي 
فرهنگ او داس３ نورو ته اشاره ک７ې ده. ＇رنگه چ３ سياسي مسايل د انسان د ژوندانه پر مختلفو برخو 
،لکه: په ！ولنيز نظام، ارز＊تونو،اقتصادي نظامونو او پراختيا باندې مستقيم اغ５ز لري او د ！ولو سرنوشت 
ورپورې ت７لی دى، له همدې کبله ده چ３ د ملت ！ولو  خلکو ته بايد په هغه ک３ برابره برخه ورک７اى شي. 
په ！وليزه توگه ويالی شو  چ３ سياسي مشارکت د انسان د سرنوشت په ！اکلو ک３ د هغه له مداخل３ ＇خه 
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عبارت دى. واقعي مشارکت د ژوندانه په ！ولو پ７اوونو ک３ له تصميم نيولو ＇خه تر عمل کولو او له 
عمل کولو ＇خه تر ارزياب９ او بيا اصالح کولو پورې، په برک３ نيسي.

د سياسي مشارکت اهميت
�tخلکو ته زيات رول ورکوي.

�tد تصميم نيولو د قدرت د مرکزونو پراختيا.
�tد بورو کراسي د بارسپکول.

�tد زيات پيوستون السته راوړل.
د سياسي مشارکت په هکله د اسالم د سپي）لي دين هدايت:

اهلل  پاک د واقعي مومنانو د صفتونو په اړه فرمايي: )وَاْمُرُهْم شورى َبيَنُهْم( )الشورى:٣٨( ژباړه: او د 
دوى کار د دوى په من＃ ک３ په مشوره سره دى، نو په سياسي او مصلحتي چاروک３ د دوى برخليک 
د دوى په خپل الس ک３ دى او ه５）وک نه شي کوالى چ３ د دوى کارونه د دوى له خو＊９ پرته په 
زور او جبر سره په خپل الس ک３ واخلي. که چ５رې داس３  وک７ي، نو د اسالم له حکمونو سره ي３ 

مخالفت ک７ى دى.
فعاليت:  أيا د حضرت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم د  سپي）لي ژوندانه له خوى او عادت ＇خه 

داس３ مثال راوړى شئ چ３ د اصحابو سره د ده د مشورې کولو ＊کارندوى وي؟
دليل راوړئ

زياتره  په  واخلي؟  برخه  ک３  اداره  په  ه５واد  د  ي３  ه５وادوال  پر８４دي چ３  نه  ه５وادونه،  ＄ين３  ول３ 
ه５وادونو ک３ نه يوازې دا چ３ خلک په سياست ک３ گ６ون کولو ته نه ه）ول ک８５ٍي، بلک３  هغوى ته 
په سياست ک３ د برخه اخيستن３ اجازه هم نه ورکول ک８５ي. دغه موضوع دوه اساسي  عوامل لري. 
١- حکومت په سياست ک３ د مداخلي کولو د محدوديت قدرت لري. تر هغه وخته پورې چ３       
ب３ سوادي، عمومي ب３ خبري، ضعف، د تشکيل نشتوالی، د سياسي مسايلو په درک ک３ د خلکو 
ب３ خبري او د دوى کمزورتيا موجوده وي، د حکومت لپاره دا کار ＇ه نا＇ه أسان دى چ３ وک７اى 

شي په سياست ک３ مداخله محدوده ک７ي.
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٢- حاکمان اکثراً  و４ر８４ي، هس３ نه چ３ د دوى ارز＊تونه، گ＂３ او غو＊تن３ له من％ه والړې شي. په ！وليز 
ډول، مستبد دولتونه له مختلفو الرو ＇خه کار اخلي، چ３ خلک په سياست ک３ له گ６ون کولو ＇خه 

منع ک７ي. دا په دې معنا ده چ３ سياسي کسانو ته په سياسي بهير ک３ ل８ چانس ورکول ک８５ي.

 د لوست تکرار
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د مشارکت لغوي معنا ＇ه ده؟

٢- په ＊وون％ي ک３ د خپل مشارکت ＇و مثالونه بيان ک７ئ.
٣- په سياسي مشارکت ک３ کوم فعاليتونه شامل دي؟

٤-ستاس３ په نظر په مختلفو ！ولنو ک３ سياسي مشارکت ول３ متفاوت دى؟ 
لرې  مداخل３ ＇خه  له  ک３  سياست  په  غواړي چ３ خلک  الرو ＇خه  کومو  له  رژيمونه  مستبد   -٥

وساتي؟ په دې برخه ک３ خپل نظر ＇رگند ک７ئ.
 کورن９ دنده

د مشارکت د ＊５گ２و يا گ＂و په هکله ＇و کر＊３ وليکئ.
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د سياسي مشارکت طريق３
اووم لوست

په ت５ر درس ک３ مو زده ک７ل چ３ سياسي چارې د ！ولن３ د خلکو په ژوندانه باندې مستقيم اغ５ز 
لري. نو بايد د ！ولن３ هر غ７ي ته په سياسي فعاليتونو او د سر نوشت په ！اکلو ک３ له نورو سره برابر 
حق ورک７اى شي چ３ خلک وک７اى شي له مختلفو الرو ＇خه د خپلو استازو حاکمانو او مشرانو په 

！اکلو، ＇ارن３ او لرې کولو ک３ برخه واخلي.
خبرې پرې وک７ئ

�tأيا تاس３ تر اوسه پورې په ！اکنو ک３ گ６ون ک７ى دى؟
�tزموږ په دولت ک３ خلک له کومو الرو ＇خه کوالی شي په ！اکنو ک３ برخه واخلي؟

د ！ولن３ خلک کوالی شي چ３ په الندې طريقو د خپل ه５واد په سياسي فعاليتونو ک３ برخه واخلي.
١- ！اکن３

پوه８５ئ چ３ ！اکن３ ＇ه شى دی؟ ！اکن３ د خلکو مشروع حق دى؛ خلک په خپله اراده سره خپل 
مشر ！اکي؛ فشار، جبر او زور نه شي کوالی چ３ د خلکو غو＇ه اراده سلب ک７ي. ！اکن３ د ه５واد 
د چارو په اداره ک３ د خلکو د گ６ون او د خپل سياسي سر نوشت په ！اکلو ک３ مهمترينه وسيله ده. 
په بله ژبه ！اکن３ په ！ولنه ک３ د مقام، منصب او مسؤوليت لپاره د عمومي رايو له الرې د اشخاصو د 
！اکلو رسمي بهير دى. ！اکن３ په مختلفو  ه５وادونو ک３ د ولسواک９ د بهير يوه نه جال ک５دونک３ او د 
ن７يوالو منل شوو معيارونو لرونک３ برخه ده چ３ د هغ３ له رعايتولو پرته نه شو کوالی چ３ رژيم ته 
مشروعيت وروبخ＋و او د ولسواک９ ادعا وک７و. نن سبا د دې بحث په چوکاټ ک３ دوه ډوله ！اکن３ له 
＄انگ７ي اهميت ＇خه برخمن３ دي. يو ي３ په جمهوري رژيمونو ک３ د دولت د رييس ！اکن３ او بل 
ډول ي３ د مقننه مجلس ) پارلمان( لپاره د خلکو د استازو ！اکن３ دي. د دې دوو ډولو ！اکنو اهميت 
په دې ک３ دى چ３ هر ＇وک د يوه ه５وادوال په توگه کله چ３ رايه ورکوي، په واقعيت ک３ د خپل 

ه５واد په سر نوشت ک３ برخه اخلي.
د ！اکنو مهمترين اصول په الندې ډول دي

�t！ول ه５وادوال ＊％ه وي او که نر چ３ قانوني عمر ي３ پوره ک７ی وي، حق لري چ３ په ！اکنو ک３ 
گ６ون وک７ي.

�t！اکن３ د أزادو، عمومي، پ＂و او مستقيمو رايو اچونو له الرې ترسره ک８５ي.
په  په گ＂ه اخيستن３ سره  ！اکنو ک３ د مساوي حقوقو د درلودلو له حق ＇خه  په  �tرايه ورکوونکي 

！اکنو ک３ برخه اخلي.
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�tرايه ورکوونکي په ！اکنو ک３ د  يوې راي３ حق لري، يوازې د خپل ＄ان له خوا رايه ورکوي.
�tرايه ورکوونکي په أزاده اراده  په ！اکنو ک３ گ６ون کوي.

په رايه ورکوونکو او نوماندانو باندې د ژب３، مذهب، قوم، جنس، قبيل３، استوگن３ او ！ولنيز موقف په 
خاطر هر ډول مستقيم او غير مستقيم محدوديت منع دى. که چ５رې د ！اکنو په وخت ک３ له پورتنيو 

اصولو ＇خه کوم يو ي３ مات او يا تر پ＋و الندې شي، ！اکن３ تقلبي او غير قانوني شم５رل ک８５ي.
نوروته  نظر  خپل  وروسته  نه  مشورې  له  سره  ان６يواالنو  خپلو  له  هکله  په  ！اکنو  تقلبي  د  فعاليت: 

واوروئ.
د نوماندانو پ５ژندل

د نوماندانو د پ５ژندن３ لپاره مختلف３ الرې چارې موجودې دي. د پيژندن３ لوم７ن９ طريقه د هغو مهمو 
！کو ＇７５نه ده چ３ نوماندان ي３ په خپلو وينا وو او تبليغاتو ک３ په ＇رگنده توگه بيانوي. دويمه طريقه د 
هغو موضوعاتو بررسي ده چ３ د نوماندانو مخالفان ي３ د دوى په هکله په ور＄پا１و، مجلو، بيانيو او 
مختلفو محفلونو ک３ بيانوي. دريمه طريقه د دوى د پلويانو پ５ژندنه ده يعن３ دا چ３ کوم ډول خلک او 
گروپونه له کومو ＄انگ７نو سره له دوى ＇خه مالت７ کوي او تبليغ ورته کوي، پوسترونه ورته چاپوي او 
په هغو ＄ايونو باندې ي３ چ３ دولت اجازه ورکوي، ن＋لوي. ＇لورمه طريقه دا ده چ３ نوماندانو ته بايد 
په راديو او تلويزيون ک３ د مباحثو زمينه مساعده شي چ３ له دغ３ الرې خپل کاري پروگرامونه خلکو 
ته وړاندې او واوروي. خلک بايد د خپل نظر وړ نوماندانو ＇خه بشپ７ه پ５ژندنه ولري، که چ５رې هغه 
ونه پ５ژني او د نورو په تشويق د رای اچون３ صندوقونو ته والړ شي او رايه ورک７ي، د دوى دا ډول ！اکنه 

به يوه ړنده ！اکنه وي.
فعاليت: د پورته يادو شوو موادو ＇خه پرته د نوماندانو د پ５ژندن３ لپاره نورې کوم３ الرې موجودې دي؟ 

له خپل３ ډل３ سره د مشورې نه وروسته دې د ډل３ استازي د ډل３ نظر نورو ته واوروي.
د ！اکنو طريقه

＄انونه  لپاره  استازيتوب  د  جرگ３  ولسي  يا  او  رياست  جمهوري  د  کسه  ＇و  ک３  وخت  په  ！اکنو  د 
لپاره د الزمو شرطونو د درلودلو له نظره ＇７５ل ک８５ي.  نوماندوي. د دوي صالحيتونه د استازيتوب 

وروسته ！ول او يا ＄ين３ ي３ تاييد او خلکو ته ورپ５ژندل ک８５ي. له دې نه وروسته: 
�tنوماندان د خپل ＄ان او يا د جمهوري رياست او ملي شورا په مقامونو ک３ د خپل کاري پالن په 

معرفي کولو پيل کوي.
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�tخپل سوابق خلکوته ورپ５ژني.
�tخپل ＄ان خپلواک او يا د اړوند گروپ او گوند استازى معرفي کوي.

�tوايي چ３ که چ５رې جمهور رييس شوم او يا م３ پارلمان ته الر ومونده دا ډول کارونه به وک７م.
�tد اسالم له سپ５）لي دين ＇خه دفاع کوم.

له  انسانان د دوى  �tپه دولتي پُستونو ک３، پرهيز گار، تحصيل کرده او وطن دوست، تجربه کاره 
مسلک سره سم مقرروم.

�tد ه５واد پوهن３ ، د ＊وونکي د ژوندانه وضعيت او معاش ته کلکه پاملرنه کوم؛ ＄که چ３ د يوې  
！ولن３ لوړتيا او ترقي ديوه ه５واد په پوهنه پورې اړه لري.

�tکو＊（ کوم چ３ پخوان９ فابر４ک３ فعال３ ک７م، د ب３ کارانو لپاره کار پيدا ک７م؛ د دولت د کارمندانو معاش 
ته پاملرنه کوم؛ چ３ کارمندان هوسا ژوند وک７ي او د رشوت او اداري فساد نه ＄انونه لرې وساتي.

！اکنيز اخالق
！اکنيز نوماندان بايد ！اکنيز اخالق ولري. د ب５لگ３ په توگه ！اکنيز نوماندان بايد د ＄ان په معرفي ک５دو 
ک３ مبالغه ونه ک７ي؛ خلکوته د درواغو وعدې ورنه ک７ي؛ د نورو نوماندانو سپکاوى ونه ک７ي؛ له 
تحقير، تهمت او توهين ＇خه ډډه وک７ي؛ د خپل３ خو＊３ نوماند ته د زياتو رايو د ترالسه کولو لپاره 
په ناوړه کارونو الس پورې نه ک７ي؛ له دې امله ويلی شو چ３ ＊ه او سالم انتخابات هغه وخت تر 
سره ک５داى شي چ３ خلک د خپل３ خو＊３ استازي په أزاده توگه و！اکي او د خپلو مخالفينو نظري３ 
وزغمي او درناوى ي３ وک７ي. له خپل ！اکنيز مخالف سره د د＊من９ احساس ونه ک７ي او يو له بله 

سره د دوست９ په فضا ک３  راشه درشه وک７ي.
فعاليت: د ډلو غ７ي دې په خپلو من％و ک３ مشوره وک７ي. د ！اکنيزو د ＊و او بدو اخالقو فهرست دې 

ترتيب ک７ي او بيا دې د دوى استازي هغه نورو ته واوروي.
٢- رفران６وم يا د خلکو رايو ته مراجعه کول

د رفران６وم کلمه ) د خلکو رايوته د مراجع３( په معنا او د سياسي مشارکت له طريقو ＇خه يوه طريقه 
ده. رفران６وم هغه طريقه ده چ３ د هغ３ په وسيله د خلکو رايو ته په مستقيم３ مراجع３ سره، عمومي 
عقيده معلومولى شو. په بله ژبه رفران６وم ملت ته د يوې خاص３ سياسي مسئل３ د راجع کولو او د 
هغ３ په هکله د عمومي رای گيرۍ او مستقيم تصميم نيون３ ＇خه عبارت دی. په ＄ينو ه５وادونو 
ک３ لکه استراليا په اساسي قانون ک３ بدلون راوستل، فقط عمومي رايو ته د مراجع３ له الرې امکان 
لري. د اسالم په تاريخ ک３ لوم７نی رفران６وم د حضرت عمر فاروق / په زمانه ک３ ترسره شو. 
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 Uکله چ３ عمر /  زخمي شو، نو د ＄ان پر ＄اى د ＄اى ناستي په خاطر ي３ د حضرت پيغمبر
د پخوانيو يارانو ＇خه د شپ８و کسو وړانديز وک７ چ３ د ده له مرگ ＇خه وروسته له دوى ＇خه، يوي３ 
خليفه شي. عبدالرحمن بن عوف وظيفه واخيسته چ３ د مدين３ د خلکو په من＃ ک３ رفران６وم وک７ي 
او دا معلومه ک７ي چ３ د خلکو اکثريت د چا په خالفت باندې قناعت او رضايت لري، نو ويلى شو 
چ３ د بشر په سياسي تاريخ ک３ لوم７نی رفران６وم، همدغه  رفران６وم و. رفران６وم د لوم７ي ＄ل لپاره په 
شپاړسمه ميالدي پ７５ۍ ک３ د سويس په ه５واد ک３ د خلکو د نظر د معلومولو لپاره من％ته راغی. زموږ 
اساسي قانون په پن％ه شپ５تمه ماده ک３ جمهور رييس ته حق ورک７ل شوی چ３: جمهور رييس کوالی 
شي په مهمو ملي، سياسي، ！ولنيزو او يا اقتصادي چارو ک３ د افغانستان د خلکو ！ول پو＊تن３ ته مراجعه 

وک７ي، ！ول پو＊تنه بايد د دې اساسي قانون د حکمونو مخالفه او د هغه د تعديل مستلزمه نه وي.
فعاليت: د رفران６وم د منفي او مثبتو اړخونو په هکله ＇و کر＊３ وليکئ.

٣- مظاهرې يا الريونونه ＇ه شى دي او له هغو نه ＇ه گ＂ه اخيستل ک８５ي؟
په عامو الرو ک３ د  او  په سر کونو، ميدانونو  يوه طريقه ده چ３ خلک  د سياسي گ６ون ) مشارکت( 
غون６و او  الريون په وسيله، د ليکل شويو او شفاهي شعارونو په ورکولو سره، خپل３ غو＊تن３ د حاکمو 
مقاماتو د يو اقدام، تصميم او سياست  ＇خه د اعتراض په ترڅ ک３ ＇رگندوي چ３ دې عمل ته مظاهره 
يا الريون وايي. د اساسي قانون ٣٦ مادې د افغانستان اتباعو ته حق ورک７ى چ３ د روا او سوله ييزو 

غو＊تنو د تامين لپاره له قانون سره سم  ب３ وسل３ غون６ې او مظاهرې وک７ي.
فعاليت: د هغو مظاهرو ＇خه چ３ په تلويزيون ک３ مو ليدل３ دي يو ＇و مثالونه د ！ولگي د پالوي په 

واسطه نورو ته بيان ک７ئ.
٤-د گوندونو او انجمنونو همکاري

په يوه ！ولنه ک３ خلک په مختلفو غو＊تونو، مفهومونو او عقيدو ژوند کوي، ！ولنه بايد  داس３ الرې پيدا  
ک７ي چ３ هغوى وکوالی شي خپل３ عقيدې بيان ک７ي؛ له هغو نه دفاع وک７ي او د قانون په چوکاټ ک３ 
ي３ پل３ او عملي ک７ي. هغه الرې چ３ ！ولن３ د دې چارو لپاره د هغو وړاندوينه ک７ې ده، هغه د گوندونو 

او انجمنونو جوړول دي.
آيا پوه８５ئ گوند ＇ه شى دى؟

گوند هغو تشکيال تو ته وايي چ３ د هغ３ غ７ي د ！ولن３ د جوړ＊ت په واک باندې د کن＂رول، د خپلو او 
د ！ول３ ！ولن３ د غو＊تنو د الس ته راوړلو لپاره په هغ３ اغ５زه اچوي. د ه５واد د اساسي قانون په ٣٥ ماده 

ک３ د ！ولنو او غون６و او سياسي گوندونو د تشکيل５دو په اړه داس３ راغلي دې:



37

))د افغانستان ！ول خلک حق لري چ３ د خپلو مادي او يا معنوي غو＊تنو د تآمين کولو لپاره د قانون 
له حکمونو سره سم ！ولن３ جوړې ک７ي، د افغانستان خلک حق لري چ３ د قانون له حکمونو سره 

سم سياسي گوندونه جوړ ک７ي، په دې شرط چ３ :
١- د گوند مرامنامه او اساسنامه د اسالم د سپي）لي دين د احکامو او په دې اساسي قانون ک３ د راغلو 

نصوصو او ارز＊تونو مخالفه نه وي.
٢- د گوند تشکيالت او مالي سرچين３ ＇رگندې وي.

٣- نظامي او نظامي ډوله تشکيالت او هدفونه ونه لري.
٤- له بهرنيو سياسي  گوندونو يا نورو بهرنيو منابعو سره ت７لى نه وي.

٥- د قوم، سمت، ژب３ او فقهي مذهب په بنس د گوند جوړول او فعاليت کول جواز نه لري.
هغه جمعيت او گوند چ３ د قانون له حکمونو سره سم جوړ８４ي، د قانوني موجباتو او با صالحيته 

محکم３ له حکمه پرته نه منحل ک８５ي((.
گوندونه د ننني عصر په ولسواک９ ک３ ډ４ر مهم سازمانونه گ２ل ک８５ي. د ＄ينو نظر پوهانو په عقيده، 
ولسواکي د گوندونو له سيال９ ＇خه پرته بل شى نه دی. د گوندونو شتون په يوه ！ولنه ک３ ډ４رې پايل３ 

او اغ５زې لري، لکه: 
�tد خلکو غو＊تن３ اور４دل ک８５ي او د ستونزو د حل لپاره الرې ل＂ول ک８５ي.

tسياست کوونکي له هغه ＇ه نه چ３ په ！ولنه ک３ ت５ر８４ي، خبري８ي.
tگوندونه او انجمنونه  هغه اطالعات چ３ د سياست کوونکو د چارو او ک７و وړو نه ي３ په الس ک３ 

لري، د خلکو غوږونو ته ي３ رسوي او د ＊ه او وړ شخص په ！اکلو ک３ مرسته کوي.
فعاليت: له خپل３ ډل３ سره خبرې وک７ئ. د پن％و گوندونو نومونه چ３ پ５ژنئ بيان ي３ ک７ئ.

٥- رسن９
عامل  مهم  يو  د  تبليغاتو  د  خوا  يوې  له  رسن９ 
او له بل３ خوا په عمومي افکارو د يو اغيزمن 
！ولنيز عامل په حيث په ！ولنه ک３ له فوق العاده 
پر  هغه  ورځ  نن  دي.  برخمن３  ＇خه  اهميت 
برخه  په  تکنالوژۍ  د  اړيکو  د  چ３  مختگونه 
＇خه  دورې  هرې  له  رسنيو  دي،  راغلي  ک３ 
اوس ډ４ر اهميت موندلى دى، ＄که خلک د 
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پيغامونو د ابالغ او استولو ، د افکارو د بيانولو او د مفاهيمو د انتقال لپاره له رسنيو ＇خه －＂ه اخلي. 
همدارنگه، خلک، ډل３ او سياسي گوندونه له رسنيو ＇خه:

�tد خارجي او داخلي خبرونو او اطالعاتو له الرې د خلکو خبرتيا،
زمين３  د  نظرياتو  او  تفکر  د  ته  خلکو  الرې  له  تحليل  او  تفسير  د  مسئلو  ！ولنيزو  او  سياسي  د  �t

برابرولو،
tد خلکو د پوهاوي.

�tاو د ！ولنيزو موخو او اساسي پروگرامونو ＇خه د خبرتيا  او ودې په موخه له رسنيو استفاده کوي.
فعاليت: له خپل３ ډل３ سره په سياسي گ６ون د رسنيو د  ＊３ او بدې اغ５زې په اړه بحث وک７ئ.

 د لوست تکرار
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t

 پو＊تن３
١-  د ＊３ ！اکن３ په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.

٢- رفران６وم تعريف ک７ئ.
٣- له مظاهرو نه په کوم مقصد کار اخ５ستل ک８５ي؟
٤- له رسنيو نه  په کوم مقصد کار اخ５ستل ک８５ي؟

٥- د سياسي گ６ون طريق３ په گوته ک７ئ.
 کورن９ دنده

ک３  کر＊و  ＇و  په  نظر  خپل  لري،  اجازه  فعاليت  د  ک３  ه５واد  په  زموږ  چ３  اړه  په  گوندونو  هغو  د 
وليکئ.
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د ＊％و گ６ون
 اتم لوست

پو＊تنو  ！ول  اچولو،  رايو  په  ！اکنو،  په  لکه:  سره،  شکلونو  مختلفو  په  گ６ون  چ３  شول  وويل  مخک３ 
)رفران６وم(، گوندونو، انجمنونو او الريونونو او داس３ نورو ک３ صورت نيسي. په دې لوست ک３ تاس３ په 

سياسي فرهنگي، اقتصادي او ！ولينزو چارو ک３ د ＊％و له گ６ون سره أشنا ک８５ئ.

خبرې پرې وک７ئ
＊％و د بشري ！ولن３ د بدن د نيمايي برخ３ په توگه د ！ول３  بشري ！ولن３ يو اساسي رکن جوړ 
ک７ى دى چ３ د  پ７５يو په اوږدو ک３ ي３ د هرې ！ولن３ په ！ولنيز جوړ＊ت ک３ خپل جوړونکی رول 
لوبولى دى او نن ورځ هم په ن７ۍ ک３ خپل جوړونکى رول لوبوي. په دې ＄اى ک３ پو＊تن３  پيدا 

ک８５ي چ３:
tپه فرهنگي، سياسي او اداري چارو ک３ له گ６ون نه د ＊％و محرومول ＇ه پايل３ لري؟
tپه سياسي سازمانونو او گوندونو ک３ د ＊％و گ６ون دوى له کومو  حقوقو برخمن３ کوي؟

�t＊％３ ＇نگه کوالى شي چ３ په ن７ۍ ک３ د راي３ او گ６ون حق الس ته راوړي؟
�tرايه ＇ه معنا لري؟

＊％و د بشريت د تاريخ په اوږدو ک３ په مختلفو وختونو او مرحلو ک３ د خپلو حقه حقونو ＇خه 
ب３ برخ３ شوې دي. د اسالم د ستر پيغمبر  له بعثت نه د مخه په عربي ！ولنه او حتي د هغه وخت 
په نورو ه５وادونو ک３ ＊％و ته د مناسبو حقونو په ورک７ه ＇وک قايل نه وو. له دوى سره د يوې مالي 
معامل３ په ＇５ر چلند ک５ده، خو د اسالم د دين په خپر４دو سره د قرأن د الر＊وونو او سنتو په ر１ا  
ک３ ＊％３ له ＄انگ７ي عزت او منزلت ＇خه برخمن３ شوې. د ژوندانه په ！ولو برخو ک３ ورته خپل 
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حقونه ورک７ل شول او د نارينه وو سره يو ＄اى اوږه په اوږه په سياست، اقتصاد او ＊وونه او روزنه ک３ 
برخمن３ شوې. 

 په اروپا ک３ د من％نيو پ７５يو نه وروسته د فرانس３ د انقالب په جريان ک３ او د رنسانس په پيل سره د 
＊％و د سياسي خو＄＋ت مخينه او د هغه اړوند نظريات من＃ ته راغلل د فرانس３ انقالب په ل７ ک３ 
＊％و د ＊％و انقالبي کميسيون په جوړولو اقدام وک７، د عمومي ！اکنو د الس ته راوړلو لپاره ي３ په ن７ۍ 
ک３ ډ４ره اوږده مبارزه وک７ه. د لوم７نيو خو＄＋تونو غ７و د ！اکنو يا د رای حق هم د سياسي أزادۍ ن＋３ 
بلل３ او هم ي３ اقتصادي او ！ولنيزې برابرۍ ته د رس５دو الره بلله. زياتره په انگليستان او امريکا ک３ د 
＊％و ه）３ د رايي د حق د السته راوړلو لپاره ب７５ن９ وې او نظر نورو ه５وادو ته ي３ زيات تاوتريخوالی 

راوپاراوه. د ＊％و د ډلو رهبرانو په دې الره ک３ ډ４رې ستونزې وليدل３.
آيا پوه８５ئ چ３ رايه ＇ه شى ده؟

رايه په لغت ک３ د نظر او عقيدې په معنا ده، خو په اصطالح ک３ د يوه شخص يا سيستم د ！اکلو په معنا 
ده. په اوسني سياسي سيستم ک３ د نوماند هغه چاپ شوې ورقه يا وړانديز دى چ３ له رايه ورکوونکو 
＇خه هيله ک８５ي، هغه قبوله او يا رد ک７ي. اصًالغربي ن７ۍ د ＊％و د سياسي مشارکت مسآله د اسالمي 
زده ک７و ＇خه تر السه ک７ې ده، ＄که د اسالم په تاريخ ک３ دا ثابته ده چ３ ＊％و په سياسي، اقتصادي او 
！ولنيزو فعاليتونو ک３ گ６ون ک７ى دى، د ب５لگ３ په توگه: حضرت عايشه )ض( د صحابه کرامو د دوران يوه 
ستره علمي ＇５ره او سياستمداره ＊％ه وه، خو په لويدي＃ ک３ د ＊％و سياسي ووټ حق د شلم３ پ７５ۍ 
په لوم７يو ک３ د اروپا په ډ４رو ＊ارونو ک３ وپ５ژندل شو. په انگليستان ک３ په ١٩٨١ م.کال، په امريکا 
ک３ په ١٩٢٠ م، په اي＂اليا ک３ په ١٩٢٥م.کال، په فرانسه ک３ په ١٩٤٤م.کال ک３، د سويس ه５واد له 
！ولو ه５وادونو نه زيات ＊％و ته د ووټ د حق په ورکولو ک３ اقدام وک７ او باالخره په ١٩٧١ کال ک３ 
د فدرال دولت د ！اکنو په يوه عمومي ووټ اچونه ک３ ＊％و ته د رای ورکولو حق تصويب شو. له دې 
تاريخ نه وروسته د ن７ۍ معاصر ه５وادونه د هغوى د پرمختگونو او بشري تمدن ته د الس رسي ال امله 
د دې حقيقت ته تسليم شول چ３ ＊％３ هم له نارينه وو سره په مساوي ډول له حقونو او شخصيت 
＇خه برخمن３ دي، يو جنس له بل جنس نه اوچت نه دى.  په شلمه پ７５ۍ ک３ ＇و ＇و ＄له د حکومت 
رييسان ＊％３ ！اکل شوې او هغو خپله ！ولنه رهبري کوله. له هغوی ＇خه کوالی شو د اندراگاندي او 
مارگريت تاچر نومونه واخلو. د اروپا په سياسي سازمانونو  ک３ د ＊％و غ７يتوب کم و. همدارنگه د ＊％و 
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دندې په گوندونو ک３ په فرهنگي او عمومي روابطو ک３ محدودې وې. د ＊％و استازيتوب په پارلمانونو 
ک３ هم کم و. په امريکا ک３ د کارتر د حکومت په  مهال په يوولس کسيزه کابينه ک３ دوه ＊％３ وې.

 د سکاندنياوي ه５وادونه په عمل ک３ يواز４ني ه５وادونه دي چ３ په هغو ک３ د ＊％و رول ډ４ر اوچت 
دی. د فنلن６، سوي６ن او ناروې په کابينو ک３ زياتره غ７ي ＊％３ وې.

د اسالم په تاريخ ک３ هم داس３ ＊％３ وې چ３ د حکومتونو رياستونو ته رس５دل３ وې او په سياسي 
ډگر ک３ ي３ ستر رول درلوده. له هغو ＇خه کوالى شو چ３ د هارون الرشيد د م５رمن３ زبيدې او 

گوهرشادبيگم  نومونه ياد ک７و.
فعاليت: زموږ د ه５واد په کابينه ک３ ＇و ＊％３  وزيران３ موجودې دي؟

د ＊％و نه گ６ون به د ！ولن３ لپاره ＇ه پايله ولري؟
په عمومي توگه د ＊％و نه گ６ون په سياسي تصميم نيولو ک３ ！ولن３ ته مهم３ پايل３ لري، لکه:

�t＊％３ د حقونو  او مسؤوليتونو نه محروموي.
�tد هغوى نظريات له تگ الرو او قوانينو له جوړولو نه لرې ساتي.

�tهغوى په ملي بودجه ک３ له برخه اخيستن３ او د سرچينو له تخصيص ＇خه، ب３ برخ３ کوي.
�t！ولنه له پوه３، وړتيا  او نظرياتو نه ب３ برخ３ کوي.

فعاليت: ستاس３ په فکر پرته له ذکر شويو مطالبو نه د ＊％و نه گ６ون به نورې کوم３ پايل３ ولري؟
د ＊％و گ６ون زموږ په ه５واد ک３

 د ＊％و گ６ون زموږ د ه５واد په سياسي بهير ک３ له ډ４ره وخته راهيس３ پيل شوى دى، ＊％و د امان 
اهلل خان د سلطنت په وخت ک３ په سياسي فعاليت ک３ ون６ه واخيسته او د محمد ظاهر شاه د پاچاه９ 
او شاه محمود خان د صدارت په وخت ک３، يو شم５ر ＊％و ملي شورا ته الر پيدا ک７ه. د محمد 
ظاهر شاه له وخته وروسته د ＊％و رول زيات شو او له هغه نه په را وروسته وختونو ک３ داس３ ＊３％ 
موجودې وې چ３ د سفارت او وزارت پوستونو ته رس５دل３ وې، خو د بن د پر４ک７ه ليک نه وروسته 
د ＊％و لپاره په ！ولو برخو ک３ د گ６ون کولو الره هواره شوه. ＊％و د ه５واد د اساسي قانون پر بنس د 
نوماندۍ او راي３ ورکولو حقوق تر السه ک７ل. پس له هغ３ ＊％و وک７اى شول چ３ د ه５واد په سياسي 
فعاليتونو ک３ فعاله ون６ه واخلي. همدا اوس زموږ په ه５واد ک３ ＊％３ فعال رول لري او په ！ولو چارو 
ک３ برخه اخلي. د دوى له من＃ ＇خه د ه５واد په سياسي بهير ک３ يو شم５ر ي３ د وزيرانو او وکيالنو 

په حيث مهم رول لوبوي.
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 د لوست تکرار 
.....................................................................................................t
.....................................................................................................t
.....................................................................................................t
.....................................................................................................t

.......................................................................................................t
 پو＊تن３

١-  د اسالم السته راوړن３ د ＊％و لپاره ＇ه شى دي؟
٢- په اروپا ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره ＊％３ ＇ه وخت د خپلو حقونو د ترالسه کولو په ل＂ه ک３ شوې؟

٣- رايه او رايه اچونه ＇ه شى دي؟
٤- أيا د اسالم په تاريخ ک３ ＊％و سياسي نقش درلود؟ د مطلب د اثبات لپاره د دوو دولتونو نومونه 

واخلئ. 
٥- همدا اوس د ه５واد په سياسي بهير ک３ د ＊％و گ６ون ＇ه رنگه وينئ.

 کورن９ دنده
په فردي او ！ولنيز ژوند ک３ د ＊％３ د رول په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.

د ＇پرکي لن６يز
�tمشارکت په اصطالح ک３ د تصميم نيولو نه د مخه د يو ＇ه په هکله مشوره کولو ته ويل 
په دې  امکان  او ＇ارن３ عملي کولو  مراقبت  او د  په داس３ ډول چ３ د شخص ＇رگندونه  ک８５ي. 

تصميم نيولو ک３ موجود او د هغه د پايلو بدلون امکان ولري.
�t！اکل د خلکو مشروع حق دى. خلک په خپله خو＊ه خپل مشر ！اکي. فشار، جبر او زور نشي کولى 
چ３ د خلکو کلکه اراده له من％ه يوسي. ！اکن３ په ه５وادنيو چارو ک３ د گ６ون او برخ３ اخيستن３ او د 

دوى د سياسي راتلونکي په ！اکلو ک３ يوه د ډ４رو مهمو وسايلو ＇خه شم５رل ک８５ي.
�t＊３ او په زړه پورې ！اکن３ هغه وخت تر سره ک８５ي چ３ خلک د خپل３ خو＊３ استازي په خپله 
خو＊ه و！اکي. د مقابل لوري نظريو ته غوږ ونيسي او وي３ زغمي، يو له بله سره د د＊من９ احساس و 

نه لري او يو له بله سره ＊ه راشه درشه وک７ي.
�t＊％３ د ！ولن３ د نيمايي برخ３ په توگه کله چ３ د ！ولن３ په سياسي ډگر ک３ فعال رول ولوبوي، 
په ！ولنيز پرمختگ ک３ مهم رول لري. که چ５رې د دوى د  گ６ون کولو لپاره مناسب شرايط برابر نه 

شي، ！ولنه به د خپل پرمختگ نيمايي سرچ５ن３ له السه ورک７ي.
عزته  با  د   ３％＊ ک３  ر１ا  په  سنتو  نبوي  او  الر＊وونو  د  قرآنکريم  د  سره،  خپر４دو  په  دين  اسالم  د  �t
او باحرمته مقام ＇خه برخمن３ شوې او د ژوندانه په ！ولو برخو ک３ ورته حقونه ورک７ل شول او په 

سياست، اقتصاد، ＊وونه او روزنه ک３ ي３ له نارينه و سره اوږه په اوږه برخه واخيسته.
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دريم ＇پرکى

ن７يوال３ اړيک３

په د ې ＇پرکي ک３ الندې لو ستونه لولئ:

�tد ن７يوالو اړيکو وسيل３

�tاقتصادي اړيک３

�tسياسي اړيک３

�tفرهنگي اړيک３  

�tن７يوال ک５دل
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د دې ＇پرکي په لوستلو سره الندې پوهنيزو او مهارتي موخوته رسي８ئ:

�tد ن７يوالو اړيکو په مفهوم به پوه شئ.

tد ن７يوالو اړيکو په اړتيا او اهميت به پوه شئ.

�tد ن７يوالو سياسي اړيکو په اصولو باندې به پوه شئ.

�tد ن７يوالو اقتصادي اړيکو په اصولو باندې به پوه شئ.

�tد ن７يوالو فرهنگي اړيکو اصول به وپ５ژنئ.

�tن７يوال ک５دل به تعريف ک７اى شئ.

�tد ن７يوالو اړيکو مفهوم به تعريف ک７اى شئ.

�tد ن７يوالو اړيکو اړتيا او مفهوم به تشريح ک７اى شئ.

�tد ن７يوالو سياسي اړيکو ＇خه ＄ين３ مهم به ي３ توضيح ک７اى شئ.

�tد فرهنگي اړيکو اهميت او زيان به توضيح ک７اى شئ.

�tن７يوال ک５دل به تحليل ک７اى شئ.

د ＇پرکي موخ３
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د ن７يوالو اړيکو وسيل３
    نهم لوست

برخه  نيمايي  د وجود  ！ولن３  د  پرمختگ ک３  په  ！ولن３  د  ولوستل چ３ ＊３％  مو  ت５رو درسونو ک３  په 
جوړوي.په حکومت او تصميم نيولو ک３ د ＊％و سياسي گ６ون ک５داى شي چ３ د هغوی فعاليت د 
نورو ساحو لپاره يو مالت７ وي. نن ورځ تاس３ په سياسي، اقتصادي او اجتماعي برخو ک３ د ＊％و د ک７نو 

شاهدان ياست. په دې لوست ک３ تاس３ د ن７يوالو اړيکو له وسيلو سره بلد８４ئ.
خبرې پرې وک７ئ

که د ！ولنو پخواني تاريخ ته وگورو، په پخوانيو زمانو ک３ هم د ！ولنو ترمن＃ اړيک３ موجودې وې، 
خو، نه د نن ور＄３ په شان. په دې هکله پو＊تنه پيدا ک８５ي چ３:

ن７يوال３ اړيک３ ＇نگه را پيدا شوې؟
د لرغوني يونان د سياسي تاريخ په مطالع３ سره له قراردادونو او اتحاديو سره مخامخ ک８５و چ３ د يو 
ډول ن７يوال ساده و４ش د شتون او لرغون３ زمان３ د سياسي واحدونو تر من＃ د منظم３ همکارۍ دليل 
ک５دلى شي.  پس له هغ３ په لوم７نيو پ７５يو ک３ ن７يوال３ اړيک３ د هغه وخت د مطرح شوو ＇لورو 
امپراتوريو يعن３ روم، فارس، هند او چين ترمن＃ د سوداگريزې راک７ې ورک７ې او کله به هم د سول３ 
او جگ７و پر اړيکو باندې والړې وې. د اتم３ زي８د４زې پ７５ۍ نه وروسته کله چ３ هغه وخت د ن７ۍ 
پرمخ اسالمي لوى ه５واد را ＇رگند شو، د ن７يوالو اړيکو د تاريخ پا１ه بدله شوه او د ه５وادونو ترمن＃ 
په عاليقو ک３ پر سوداگرۍ او ＄مکنيو شخ７و سرب５ره د ارز＊تونو او اخالقو پر بنس يو نوى ور 
پرانيستل شو. مسلمانانو د ن７يوالو سره خپل３ اړيک３ د برابرۍ او ورورول９ او مرييتوب د جغ ＇خه د 
ملتونو أزادولو په بنس، ！ينگ３ ک７ې. لوم７نی س７ى چ３ د ن７يوالو اړيکو په هکله ي３ يو غ کتاب 
وليکه او تر اوسه پورې د ＇７５ونکو په الس ک３  دى امام محمد بن حسن شيباني د امام ابوحنيفه 
)رحمت اهلل عليه( شاگرد و چ３ دوه عنوانه کتابونه ي３ د کتاب السير الصغير او کتاب السير الکبير په 
نومونو ليکلي دي، خو د ن７يوالو اړيکو اساسي ستن３ د ه５وادونو د نوي سيستم تر پيدا ک５دو وروسته 
د نننيو دولتونو په واسطه په اوولسمه پ７５ۍ ک３ د ١٦٤٨ م د )وستفالي( قرارداد  نه وروسته ک５＋ـودل 
شوې. چ３ د فرانس３ انقالب ١٧٨٩ م. او د کنگرې ١٨١٥ م. سره ي３ وده وک７ه. ＄که د نن 
ور＄３ د ن７يوالو اړيکو نظم چ３ بنس ي３ اي＋ودل شوی دى، په دوو اساسي اصولو د مختلفو او 
خپلواکو ه５وادونو شتون ، په ن７يواله صحنه ک３ د ه５وادونو د برابرۍ پر اصل منلو باندې والړ دی. 

چ３ د وستفالي له قرارداد او د فرانس３ له انقالب نه وروسته د دولتونو د منلو وړ وگر＄５د.
له دويم３ ن７يوال３ جگ７ې نه وروسته، په ن７يوالو اړيکو ک３ د اغ５زمنو پديدو او عواملو په اړه تحقيق 
او همدارنگه علمي مطالع３ په ن７يوالو اړيکو او بهرني سياست ک３ پيل او د نن ور＄３ په شان ي３ 
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دود پيدا ک７.
ن７يوال３ اړيک３ په عامه معنا د اړيکو له هغو ！ولو ډولونو نه عبارت دي چ３ د ن７ۍ په کچه ي３ ن７يوال 

دولتونه، ن７يوال سازمانونه او نور لوبغاړي يو له بل سره لري.
اوس مهال )١٩٣( ه５وادونه وجود لري چ３ يو له بل سره او همدارنگه د ن７يوالو سازمانونو او نورو 
ډول، ډول لوبغاړو سره يو اړخيزې او ＇و اړخيزې سياسي، اقتصادي، فرهنگي او سودا－ريزې اړيک３ 
لري، د ب５لگ３ په توگه: زموږ ه５واد افغانستان د شمال له خوا د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان له 
جمهوريتونو سره، د جنوب او جنوب شرق له خوا د پاکستان له اسالمي جمهوريت سره هم سرحده 
او سياسي، اقتصادي، ！ولنيز او فرهنگي اړيک３ لري. همدارنگه په لرې وا！ن ک３ افغانستان له افريقا، 
امريکا  او استراليا له لويو وچو سره  اړيک３ لري. د ه５وادونو تر من＃ اړيک３ او د هغوى ثبات د ه５وادونو 
ترمن＃  نورې اړيک３ پيدا کوي چ３ د ن７يوالو اړيکو په نامه ياد８４ي. دا اړيک３ له دې امله ن７يوال３ بولي 

چ３ د دې اړيکو تشکيلوونکي ！ولن３ او ه５وادونه دي.
پوه８５ئ د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې تر پايه پورې ن７يوال３ اړيک３ ＇نگه ＇７５ل ک５دل３؟ 

تفکراتو  اړيکو مطالعات، د سياسي  ن７يوالو  د  نه مخک３ ١٩٣٩م. کال  ن７يوال３ جگ７ې  له دويم３ 
په چوکاټ او همدارنگه د ن７يوالو پ５＋و تحليل او تجزيه د ور＄پا１و او تاريخ ليکن３ په اساس ＇７５ل 
ک５دل؛ معموالً يو منظم  بهير ي３ نه درلود. هر يوه پوه د خپلو ＇７５نيزو او ذهني شرايطو په بنس د 
ن７يوال سياست د موضوع په باره ک３ خپل３ ＇７５ن３ او تحقيقات سرته رسول. د پاملرن３ وړ ！کى دا دى 
چ３ ＇７５ونکو د هغو پ５＋و او پر مختگونو تر اغ５ز الندې چ３ د ن７يوالو اړيکو په ډ－ر ک３ پ５＋５دل３ په 
اغ５زناکه توگه به ي３ خپل نظر ＇رگنداوه. په بل عبارت، د ن７يوالو اړيکو د ＇７５ونکو ليدلورى او تحليل 

به له سياسي پ５＋و نه اغ５زمن وه.
له دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ＇خه وروسته د ن７يوالو اړيکو ＇７５ونکي دې  نتيج３ ته ورس５دل چ３ د يول７ 
！ينگو او تکراري چارو )رفتارونو( ب５ل／３ الس ته راوړي چ３ د عمومي قوانينو او اصولو په ر１ا ک３ 
وکوالی شي د سياسي واحدونو ک７ه وړه بيان او وړاندوينه ي３ وک７ي. په دې ډول په ن７يوالو اړيکو ک３ 
)د علمي ＇７５نو اساس( رونق پيدا ک７ او د ن７يوالو اړيکو ＇７５ونکو کو＊（ کاوه چ３ په خپلو ＇７５نو 

ک３ له علمي طريقو ＇خه کار واخلي.
په دې ډول کوالی شو ووايو چ３ ن７يوال３ اړيک３ د انساني علومو له جمل３ ＇خه دي چ３ له پخوا زمانو 
＇خه ي３ له نورو رشتو نه توپير پيدا ک７ی او خپلواکه ب２ه لري. تر دې حده پورې چ３ د دې رشت３ د 
＇７５ن３ لپاره په ！وله ن７ۍ ک３ ＇７５نيزې او علمي برخ３ او مرکزونه من＃ ته راغلي دي، خو دا په دې 
معنا نه ده چ３ دا رشته ！ولو علومو ته اړتيا نه لري، برعکس د ن７يوالو اړيکو او سياست په اړه ＇７５ن３ 
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او مطالعه ک５داى شي، د نورو ！ولنيزو علومو د رشتو نه له گ＂３ اخ５ستلو پرته ناشون３ وي.
د ن７يوالو اړيکو اصول ＇ه شى دي؟

ن７يوالو  د  يوه رشته ده چ３  ！ولنيزو علومو  د  تعريف ک７و:  اړيکو اصول کولى شو داس３  ن７يوالو  د 
لوبغاړو د پ５ژندلو چارې سرته رسوي.

يا د ن７يوالو اړيکو اصول هغه علمي رشته ده چ３ د ！ولن３ او د ن７يوالو مسايلو پ５ژندل ور د غاړې دي.
د اوسنيو ن７يوالو اړيکو مسايل کوم موضوعات تشکيلوي؟

نن ورځ په ن７يوالو اړيکو ک３ ب３ شم５ره مسايل موجود دي چ３ ب５شکه د ن７ۍ راتلونکی د دې مسايلو 
په صحيح حل پورې اړه لري چ３ خورا مهم ي３ عبارت دي له: دجگ７ې په ＄ينو سيمو ک３ د أرام９ 
راوستل، په عمومي توگه د ن７يوال３ سول３ مسئله، د ＄واکمنو ه５وادونو تر من＃ اړيک３، د ک７ک５چ 
رامن＃ ته ک５دل، د دريم３ ن７ۍ استعمارول، خپلواک９ غو＊تونکي خو＄＋تونه او انقالبونه، سيمه ييز 

اختالفونه، سياسي سيال９، هسته يي وسل３، په فضا ک３ ن７يوال３ اړيک３ او داس３ نور.
خبرې  پرې  سره  غ７يو  له  ډل３  د  لري؟  ت７او  سره  اړيکو  ن７يوالو  له  گان３  موضوع  کوم３  فعاليت: 

وک７ئ.
ن７يوال لوبغاړي

 په عام３ معنا سره د لوبغاړي اصطالح هغو ！ولو مقاماتو، سازمانونو ډلو، حتي اشخاصو ته کارولی شو 
چ３ د يوه عمل سرته رسوونکي وي، يو رول يا نقش ي３ لوبولى وي. د ن７يوالو اړيکو په ت７او ک３ کوالی 
شو هغه ډله د لوبغاړو په توگه معرفي ک７و چ３ ک７ه ي３ د ه５واد له سرحدونو ＇خه أخوا غ％５دل３ وي 
او په ن７يوالو چارو ک３ فعاالنه گ６ون ولري. پر دې بنس  کوالی شو د ن７يوالو اړيکو ！ول لوبغاړي د 

دولتونو، ن７يوالو سازمانونو او د ！ولو نورو لوبغاړو تر سرليک الندې مطالعه ک７و.

دولت
دولت د ن７يوال３ ！ولن３ او ن７يوالو حقونو اصلي واحد دی. د ن７يوالو سياسي، حقوقي، اقتصادي، 
فرهنگي، نظامي او داس３ نورو واحدونو ترمن＃ د اړيکو مجموعه ده. د ن７يوالو اړ４کو په مطالعه 
او ＇７５نه ک３ لوم７نى گام د دولتونو ترمن＃ د اړيکو ＇رنگوالى دى. د ن７يوالو سازمانونو، ＇و مليتي 
شرکتونو او نورو لوبغاړو له من％ته راتلو نه مخک３ په ن７يواله کچه يوازينى لوبغاړى، دولت و. نن 
ورځ د نورو لوبغاړو له شتون سره سره بيا هم د ن７يوالو اړيکو اساسي رکن دولتونه دي چ３ د سياسي 

اړيکو په لوست ک３ به نور معلومات پيدا ک７ئ.
فعاليت: ول３ دولت د ن７يوالو اړيکو په اصولو ک３ مهم دی؟ د ډل３ له غ７و سره په دې اړه خبرې وک７ئ.
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د غير دولتي لوبغاړو په اړه په ＇ه پوه８５ئ؟
له دولتونو نه سرب５ره نور لوبغاړي هم شتون لري چ３ د بهرنيو اړيکو په ډگر ک３ ＊ـه رول لوبوي. په 
داس３ ډول چ３ يو په دريمه ن７يوال فعاليتونه ي３ د دولت سره ＇نگ په ＇نگ مطرح ک７ي دي. په 
اوسنيو شرايطو ک３ د لوبغاړو رول او د خپلواک９ غو＊تونکو خو＄＋تونو، انقالبي －روپونو او سازمانونو، 
ن７يوال３ اتحادي３ ＇و مليتي شرکتونه او په دې ډول نور اهميت لري چ３ حتی په ＄ينو چارو ک３ د دې 
غير دولتي لوبغاړو اغ５زه په ن７يوالو اړيکو ک３ د رسمي ) حکومتي( لوبغاړو له رول نه زياته وي. په 
داس３ حال ک３ چ３ د دولت ک７ه وړه کوالی شو، د حکومتي جوړ＊ت د نمون３ په تو－ه او همدارنگه 
د ملي گ＂و او حقوقي مسئلو په چوکاټ ک３ تجزيه او تحليل ک７و، خو دا ډول مشخص چوکاټ نه شو 

کوالی، غير حکومتي بازيگرانو ته په نظر ک３ ونيسو. 

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- ن７يوال３ اړيک３ تعريف ک７ئ.

٢- د ن７يوالو اړيکو اساسي بنس＂ونه ＇نگه اي＋ودل شوي؟ معلومات ورک７ئ.
٣- نن ورځ کوم موضوعات د ن７يوالو اړيکو له بحث سره ت７او لري؟ فهرست ي３ ک７ئ.

٤- ن７يوال３ اړيک３ پخوا وختونو ک３ ＇نگه ＇７５ل ک５دې؟
٥- د ن７يوال لوبغاړي اصطالح ＇ه معنا لري؟

 کورن９ دنده
د پن％و ن７يوالو سازمانونو نومونه وليکئ.
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اقتصادي اړيک３
  لسم لوست

په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ د ！ولنو ترمن＃ د اړيکو شتون او  د هغه دوام په تدريج سره د 
！ولنو ترمن＃ د پايدارو اړيکو شبکه پيدا کوي چ３ د ن７يوالو اړيکو په نامه ياد８４ي اوس به په اقتصادي 

اړيکو پوه شئ.
خبرې پرې وک７ئ

لري.  اړتيا  ته  لرلو  اړيکو  د  سره  بل  له  يو  ي３  لري  په خاطرچ３  اړتياوو  ډول  ډول  هغو  د  انسانان 
اقتصادي اړيکه هم د همدې اړتياوو په اساس شکل نيسي. دا اړيک３ کله ساده، د مبادل３ تر حده او 

کله  په پيچلي توگه په ن７يواله کچه صورت نيسي په دې ＄ای ک３ پِو＊تنه پيدا ک８５ي چ３:
اقتصادي فعاليت ＇ه شى دى؟

د  توليد  شيانو  وړ  اړيتاوو  د  ژوندانه  د   
نسل د توليد تر ＇نگه او له هغه وړاندې 
د ！ولنيز نظام د دوام لپاره ضروري دى. 
له همدې امله په هر نظام ک３ ＄ين３ سرته 
د  وسايلو  د  ژوند  د  فعاليتونه  رسيدلي 
الس ته راوړلو لپاره ＄انگ７ي شوي چ３ 
هغه د اقتصادي فعاليت په نوم ياد８４ي. دا 
فعاليتونه په دوو برخو ک３ سرته رس８５ي، 

د ب５ل／３ په توگه:
 - په کرنيزو ＄مکو ک３ د بزگرانو کو＊（ او ه）ه.

-په فابريکو ک３ د انجينرانو او کارگرانو فعاليت. دا د اقتصادي فعاليت ب５لگ３ دي چ３ د هغه په ترڅ  
ک３ توکي توليد８４ي.

- په ！ولگي ک３ د ＊وونکو فعاليت.
- په دولتي ادارو ک３ د کارمندانو فعاليت.

په نوم عرضه  په ترڅ ک３ يو شى، د خدمتونو  ب５لگ３ دي چ３ د هغه  دا د اقتصادي فعاليت هغه 
ک８５ي.

اقتصادي اړيک３ 
په ！ولنيز چاپ５ريال ک３ هغه اقتصادي فعاليت چ３ له نورو سره په اړيکو ک３ سرته رس８５ي د فرد او 

نورو تر من＃ د اړيکو دنيولو المل گر＄ي، اقتصادي اړيک３ نوم８５ي،
د ب５لگ３ په توگه:
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- د کارگرانو اړيکه يو له بل سره د کار په چاپ５ريال ک３.
- د کارگرانو اړيکه له انجينرانو سره.

- د کارگرانو اړيکه د فابريک３ له ＇＋تن سره.
- دا په فابريکه ک３ د اقتصادي اړيکو ب５لگ３ دي.

اړيکو  اقتصادي  د  مشوره  په  ډل３  خپل３  د  فعاليت: 
درې ب５لگ３ وليکئ.

د  چ３  مجموعه  اړيکو  هغو  نظام:د  اقتصادي 
！اکل  اړه د هغو  په  او خدمت  توليد، مبادل３  د  توکو 
شکل  خوا  له  ！ولن３  د  چ３  مخ３  له  قواعدو  شويو 

نيسي، اقتصادي نظام من＃ ته راوړي.
د سياسي اړيکو اغ５زه په اقتصادي اړيکو باندې

تجارت زياتره د سوداگرو او تجارتي شرکتونو او دولتونو ترمن＃ د هغو قوانينو او مقرراتو په اساس صورت نيسي 
چ３ د دولتونو له خوا وضع شوي دي او يا د هغو قراردادونو په اساس وي چ３ د دولتونو ترمن＃ ت７ل شوي 
وي. دولتونه هغه توکي او مواد چ３ صادرول او واردول ي３ منع نه وي، د هغو اندازه د صدور او ورود طريقه 
معلوموي او تجارت د دې  قوانينو او مقرراتو په حدودو ک３ مجاز گ２ل ک８５ي. د دې قوانينو او مقرراتو وضع 
ک５دل د هغه ه５واد د بهرني سياست تابع دي. دولتونه ه）ه کوي، سودا－ريز ت７ونونه په داس３ ډول تنظيم ک７ي 
چ３ هغوی ته ډ４ره گ＂ه ور په برخه او د بهرني سياست سره ي３ موافق وي. له دې امله دولتونه په خپل ه５واد ک３ 

د گمرک پرانيستلو ته اقدام کوي چ３ د غير قانوني توکو او موادو د صدور او ورود نه مخنيوى وشي. 
آيا پوه８５ئ قاچاقي مواد ＇ه شى دي؟

هغه توکي چ３ د مقرراتو له چوکاټ نه بهر وارد او يا صادرشي، قاچاقي مواد گ２ل ک８５ي او عامل ي３ مجرم 
گ２ل ک８５ي. له نورو ！ولنو سره اقتصادي اړيک３ د ！ولنو په داخلي جوړ＊ت اغ５زه لري او ممکنه ده د ！ولنيز نظام 
تعادل له ستونزو سره مخامخ ک７ي. له همدې امله د ！ولنو تر من％ه د اقتصادي اړيکو تنظيم او سمون صورت 
نيسي، د ب５ل／３ په توگه: کوالی شو په ＄ينو دورو ک３ د ＄ينو خوراکي توکو د صدور اجازه او په ＄ين３ دورو 
ک３ د دې موادو ممنوعيت په گوته ک７و. خوراکي توکي د بهرنيو پيسو د الس ته راوړلو په موخه د بهرنيو توکو 
پ５رودلو لپاره صادر８４ي، خو کله چ３ د موادو صدور په داخل ک３ د دې موادو د کم＋ت او د بيو د لوړوالي 
سبب شي، دولت د تعادل د ساتلو لپاره په ！ولنه ک３ د هغو صدور منع کوي، نو ويلى شو چ３ د ！ولنو ترمن＃ 

اقتصادي اړيک３ لوم７ی د هغوی له بهرني سياست ＇خه اغ５زمن３ ک８５ي. 
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د ！ولنو تر من＃ اقتصادي اړيک３ او د هغو د پايلو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟
 اقتصادي اړيک３، لکه د خلکو او ！ولنو د اړيکو په ＇５ر يوازې د دولت او خلکو د غو＊تنو تابع نه دي، 
بلک３ وروسته له ＇رگند４دو له ＄انه پايل３ لري، د ب５لگ３ په توگه: کله چ３ يو شخص کرايي کور ته اړتيا 
ولري، د کور موندلو لپاره د معامالتو الر＊ود دفتر ته مراجعه کوي، د دې شخص غو＊تنه  داده چ３ د کور 
کرايه ارزانه وي، خو د هغه مراجعه د يو تقاضا کوونکي په توگه د تقاضا د اندازې د زياتوالي المل او په غير 
مستقيمه تو－ه د بي３ د لوړ４دو سبب ک８５ي دا داس３ پايله ده چ３ د کرايه نيوونکي غو＊تنه نه ده، خو دا پايله 
د ده له ک７ن３ حاصلي８ي. د ！ولنو تر من＃ را پيدا شوي اقتصادي اړيک３ داس３ پايل３ له ＄انه سره لري چ３ 
شايد د هغو خو＊ه نه وي او په پايله ک３ د دوى پر ضرر تمام شي. د دې برخ３ اقتصادي اړيکو سره د أشنايي 

لپاره الزمه ده چ３ د ＇و مفهومونو توضيح ته ادامه ورک７و.
ما زاد )اضافه شوى ارز＊ت( ＇ه شى دى؟

 يوه کورن９ په نظر ک３ ونيسئ چ３ غ７ي ي３ په يوه کارخانه ک３ د قالينو په اوبدلو بوخت دي. د کورن９ 
مشر د يوې غال９ د اوبدلو لپاره د اړتيا وړ مواد چمتو کوي. وروسته له ＇لورو مياشتو اوبدل شوې 
غال９ په بازار ک３ دخر＇الو لپاره تيار８４ي. حتماً د غال９ د لوم７ۍ بي３ او د اوسن９ بي３ تر  من＃ توپير 
موجود دى. د کور سر پرست د هغ３ محاسب３ په بنس چ３ خپل ＄ان سره ي３ کوي، د کورن９ د 
غ７يو لگ＋ت چ３ په توليد بوخت وو، د موادو بيه د غال９ د پلورلو له بي３ )قيمت( ＇خه کموی او 
نورې پيس３ چ３ د غال９ د پلورلو له امله )له وجه３( الس ته راغل３ دي －＂ه －２ل ک８５ي. هغه مقدار 
پيس３ چ３ د غال９ د پلورلو له الرې السته راغل３ دي د کورن９ د غ７و د کار پايله ده، خو د هغوی د 
کار يوه برخه ده چ３ د کار د ＄واک د بيا توليد ) خواړه، پو＊اک او د کورن９ د اړيتا وړ توکو او شيانو( 
لپاره ترې کار نه دى اخيستل شوی. دې برخ３ عايد ته چ３ د کار د ＄واک د بيا توليد لپاره نه لگول 

ک８５ي، مازاد ) اضافه  شوی ارز＊ت( ويل ک８５ي.
د مازاد انتقال او نا برابره مبادله

اوس تاس３ داس３ ا！کل وک７ئ چ３ هماغه غال９ اوبدونک３ کورن９ غال９ له اوبدلو نه وروسته د پلورلو 
لپاره بازار ته راوړي په داس３ حال ک３ چ３ بازار کساد)١( لري، پ５ر４دونکي)خريداران( هغه په کمه 
بيه اخلي. نوموړې کورن９ پيسو ته اړتيا او خپلو اړتياوو د پوره کولو لپاره هغه خر＇وي، وروسته 
له خر＇５دو ＇خه وضعيت بدلون کوي او پ５ر４دونکي هغه غال９ په جگه بيه له هغه بي３ نه چ３ 
اخيست３ ي３ ده، خر＇وي. د خر＇وونکي د کار د گ＂３ يوه برخه، بله برخه په ارزانه بيه اخيستل، 
ته  توليد کوونکي  بايد  －＂ه چ３  برخه ک３ هغه  په دې  پيدا کوي،  اړه  پورې  بيه خر＇ولو  قيمته  په 
ورک７شي، د دې فرد او مؤسس３ په نصيب ک８５ي. دا هغه －＂ه ده چ３ د بيو د بدلون او د بازار د بدلون 

_____________________________________________________________________________

)١( کساد: ب３  رواجه ک５دل، يا د يوه شي له رواجه لو４دل او هغه ته د خريدار نه پيدا ک５دل.
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په پايله ک３ الس ته راغله، په دې جريان ک３ د مازاد يوه برخه، له توليد کوونکو ＇خه هغو خلکو ته 
چ３ په پلورلو او اخيستلو بوخت دي، انتقال پيدا کوي. دا کار د ！ولو توکو په اړه ک５داى شي، صدق 
پيدا ک７ي. د دې لپاره چ３ د راک７ې ورک７ې اړيکه د مازاد انتقال له پلورونکي ＇خه توليد کوونکي ته 
الړ نه شي، هغه ته ) نابرابره مبادله( وايي. که چ５رته په راک７ه ورک７ه ک３ د مازاد يوه برخه توليد کوونکي 
پلورونکي)خر＇وونکي( ته د بيو د توپير په دليل پ５ر４دونکي ته منتقل شي، دا اړيکه د نابرابرې مبادل３ 
په نامه ياد８４ي. هغه وضعيت چ３ د هغه په ترڅ ک３ د خلکو شرکتونو ته زياته گ＂ه رسي８ي، امکان لري 
！ولو هغو کسانو ته چ３ د پلورلو او پ５ر４دلو په کار بوخت دي، دا وضعيت مخ ته راشي. معموًال دې 

ډول وضع３ ته د ) ＊کار( نوم ورکوي .
 فعاليت: له خپل３ ډل３ سره د نابرابرې مبادل３ په اړه بحث وک７ئ. د اقتصادي مبادل３ ＇و ب５لگ３ وليکئ.

که چ５رته نابرابره مبادله د يوې اوږدې مودې لپاره د دوو جانبو ترمن＃ دوام پيدا ک７ي، په تدريج سره د 
مبادل３ يو طرف شتمن او بل ي３ نيستمن ک８５ي.

د ！ولنو په من＃ ک３ د نابرابرې مبادل３ په اړه کوالی شو، د ايران په وړاندې د انگليستان د دولت معامل３ 
په  ١٣٢٩ هـ.ش. ک３ د  نفتو له ملي ک５دو نه يادونه وک７و. د انگليستان د دولت اقدامونه د ايران په 
وړاندې چ３ د نفتي قراردادونو د ساتن３ په انگ５زه ي３ صورت نيوه د نابرابرې مبادل３ له ساتن３ نه د گ＂３ 
اخيستني يوه ب５ل／ه ده. د کيوبا او ايران اقتصادي تحريم د سترو ＄واکونو له خوا د نابرابرې مبادل３ د 

ساتلو ه）ه ده.

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- اقتصادي فعاليت ＇ه شى دى؟
٢- اقتصادي اړيک３ ＇ه شى دي؟

٣- اقتصادي نظام تعريف ک７ئ.
٤- د اقتصادي اړيکو په اړه لن６ معلومات ورک７ئ.

٥- د مازاد د انتقال او مبادل３ په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.
 کورن９ دنده

د مازاد )اضافه شوي ارز＊ت( په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.
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سياسي اړيک３
  يوولسم لوست

په دې لوست ک３ د  اړه معلومات ترالسه ک７ل، اوس  په  اړيکو  اقتصادي  ت５ر لوست ک３ مو د  په   
دولتونو ترمن＃ په سياسي اړيکو پوه８５ئ.

خبرې پرې وک７ئ
مطالعه  او  ＇７５نه  په  اړيکو  ن７يوالو  د 
دولت  د  دى.  دولت  عنصر  اصلي  ک３ 
چ３  خلک  شم５ر  يو  بنا  په  تعريف  د 
په  ک３  سيمه  جغرافيايي  ！اکل３  يوه  په 
يو  داس３  د  او  استوگن وي  توگه  دايمي 
قوي دولت لرونکی وي چ３ د قوانينو په 
وضع او اجرا اقدام کوي او له حاکميت 
عالي ＄واک  هغه  د  برخمن وي  ＇خه 
نه  ت５ري  بهرني  او  داخلي  له  هغوى 

ساتي. دلته يوه پو＊تنه پيدا ک８５ي چ３ بهرنی سياست ＇ه شى دى؟
بهرنی سياست: بهرنی سياست د يوه دولت له هغه سياست نه عبارت دى چ３ له نورو ه５وادونو 
سره ي３ په متقابل عمل ک３ لري. په بل عبارت، بهرنی سياست د يوه ه５واد د داخلي سياست، په 
＄انگ７ې توگه د اقتصادي، اجتماعي او فرهنگي نظام تابع وي. بهرنی سياست د يو ل７ موخو او ملي 

گ＂و اجرا کوونکى دى چ３ په ن７يوال ډگر ک３ د دولتونو له خوا سرته رس８５ي.
په ن７يوالو اړيکو ک３ د دولتونو موخ３

په  ن７يوالو اړيکو ک３ دولت د هرې ！ولن３ د سياسي نظام اصلي برخه شم５رل شوې ده.
د ！ولن３ استازى او د نورو ！ولنو په وړاندې د هغ３ د منافعو ساتونکى دى، نو په دې اساس په ن７يوالو 

اړيکو ک３ د ！ولنو موخ３ هم د دولت له خوا تعقيب８５ي.
لوم７ۍ درجه اساسي موخ３

مختلف３                   ساتنه  او  حفاظت  ！ولن３  د  ک３  اړيکو  ن７يوالو  په  ساتنه:  تماميت  د  خاورې  د   
معناوې لري. له ！ولن３ نه د ساتن３ ابتدايي شکل د نورو ه５وادو په وړاندې د ه５واد د سرحداتو ساتنه 
ده. دولتونه اجازه نه ورکوي چ３  نور ه５وادونه د هغوى په خاوره او يا سرحد باندې ت５رى وک７ي. دا 
د ！ولن３ د ساتن３ هغه شکل دى چ３ د خاورې تماميت ورته ويل ک８５ي. له سرحدونو نه ساتنه د هر 
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دولت د بحرونو او هوايي حريم ＇خه عبارت ده. له همدې امله له اجازې پرته د يوه ه５واد د الوتکو 
ننوتل، د بل ه５واد حريم ته د هغه ه５واد په هوايي حريم، ه５واد او سرحدونو باندې ت５ری گ２ل ک８５ي 

چ３ د هغه دولت له غبرگون سره مخامخ ک８５ي او حتی کله ناکله د جگ７ې المل هم گر＄ي.
National Interests ３＂ملي گ

د ！ولن３ ساتنه د سرحدونو او ＄مک３ په ساتنه پورې نه محدود８４ي، بلک３ ډ４ر پراخ اړخونه لري چ３ 
هغه بايد وپ５ژنو. په دې برخه ک３ د حياتي گ＂و او ملي گ＂و له مفهومونو ＇خه استفاده شوې ده. هرې 
！ولن３  هر هغه ＇ه چ３ د هغ３ د دوام او ساتن３ لپاره اړين دي، مشخص او ن＋ه ک７ي دي او هغه ي３ د 
ملي گ＂و- حياتي گ＂و او ملي امنيت په نامه ياد ک７ي دي. هر کله چ３ دغه گ＂３ او امنيت له خطر سره 

مخامخ شي، د دولت دنده ده چ３ له هغو ＇خه دفاع وک７ي.
 فعاليت: د خپل３  ډل３ سره له مشورې نه وروسته د حياتي －＂و يو بل مثال بيان ک７ئ.

دويمه درجه موخ３: ＄ين３ دويمه درجه موخ３ په الندې ډول بيان８５ي.
د وجه３ )آبرو، عزت او اعتبار( تر السه کول ＇ه شى دي؟

اړيکو ک３ د پرستيژاو وجه３ د زياتوالي          په سياسي  يو ډول ي３  نه  له ډولونو  د دويم３ درج３ موخو 
ترالسه کول دي. ！ول دولتونه ه）ه کوي چ３ په ن７يوالو اړيکو ک３ درناوى او مقام الس ته راوړي. دا 
مامول )ارزو او هيله(په ب５ال ب５لو ډولونو صورت نيسي، په هر دولت ک３ د نورو ه５وادونو د لوړپوړو ) 
ديپلوماتيکو( مقاماتو په وړاندې د تشريفاتو اجرا کول، د دولتونو تر من＃ د درناوي او منزلت د شتون 

ن＋３ ＇رگندوي.
فعاليت: د تلويزيوني رپو！ونو په پام کي نيولو سره نورو ه５وادوته د ه５واد د ولسمشر د سفر په وړاندې د 

هغو ه５وادونو رسمي مراسم پرتله او د افغانستان اهميت په مختلفو ！ولنو ک３ ارزيابي ک７ئ. 
پراخ سياسي او پرتمين مراسم د هغه اهميت ＇رگندوونکي دي چ３ کوربه ه５واد ي３ له م５لمه ه５واد 
سره د اړيکو په وړاندې لري. د نظامي ＄واک زياتوالى او د هغه ＊ودل د ملي وجه３ د زياتوالي او الس 

ته راوړلو لپاره د ه）３ يوه بله  نمونه شم５رل ک８５ي.
د عقيدو رواجول ) ترويج(: د ＄انگ７و ارز＊تونو او عقيدو رواجول له دويم３ درج３ موخو ＇خه 
شم５رل ک８５ي چ３ دولتونه د هغو د الس ته راوړلو لپاره ه）ه کوي. ！ول ه５وادونه نور دولتونه خپل３ 
عقيدې او باورونو ته رابولي. د بهر نيو راډيوگانو او تلو４زيون چمتو شوې خپرون３ او د هغه خپرول د 
دې غو＊تنو، ن＋３  او نمون３ دي. هر دولت ه）ه کوي چ３ د پروگرامونو له الرې د نورو ه５وادونو د 
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خلکو په افکارو او عقيدو اغ５زه وک７ي، هغه د خپلو موخو په بنس هدايت او رهنمايي ک７ي. ＄که 
د رسنيو له الرې د خپروشو نظرونو سره د نورو ！ولنو د خلکو د نظرونو يو ک５دل په ن７يوالو اړيکو ک３ 

د يوه دولت سره  موخوته په رسيدلو ک３ مرسته کوي.
پراختيا غو＊تنه ) توسعه طلبي(

پراختيا غو＊تنه يوه له هغو موخو ＇خه ده چ３ په ＄ينو ！ولنو ک３ د اهميت له پلوه دويمه درجه 
اهميت لري. ＄ينو ه５وادونو د نورو ه５وادونو د ＄مکو ولکه ک５دو ته سترگي نيول３ وي او په نورو 
په دې ډول دولتونو ک３ پراختيا غو＊تنه دويمه  په پراختيا غو＊تن３ الس پورې کوي.  ه５وادو ک３ 
درجه موخه بلل ک８５ي، لکه: په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد پو＄ي يرغل، د کوي په 
خاوره د عراق پو＄ي يرغل او همدارنگه د يهوديانو له خوا، د خپل３ ＄مک３ د پراختيا او －اون６يو 

＄مکو غصبول او  په ولکه ک３ راوستل د پراختيا غو＊تني نمون３ دي.
بحث وک７ئ

په ن７يوالو اړيکو ک３ موخو ته د الس رسي وسايل کوم دي؟
 دولتونه په ن７يوالو اړيکو ک３ د خپل بهرني سياست د مخته وړلو لپاره له ډول ډول وسايلو او وس５لو 
تبليغاتو  په  په ضد  دولتونو  او  ه５وادو  نورو  د  هم  کله  کوي،  گواښ  کله  دولتونه  اخلي.  کار  ＇خه 
الس پورې کوي. ＄ين３ وختونه د )بشر د حقونو( له وسيل３ ＇خه کار اخلي. هغه الرې او وسيل３ 
تبليغاتي، فرهنگي او  اقتصادي، نظامي  له  لپاره کاروي  ته د رس５دو  چ３ دولتونه ي３ خپلو موخو 

ديپلوماس９ ＇خه عبارت دي.
اقتصاد ＇ه شى دى او په ن７يوالو اړيکو ک３ ＇ه اهميت لري؟

د  کوالی شي  ه５وادونه  ک８５ي.  وسيله شم５رل  مهمه  ډ４ره  سياست  د  ه５وادونو  د  اقتصاد  ورځ  نن 
تکنالوژۍ او د توکو د مبادل３ په بهير ک３ ستونزې رامن＃ ته ک７ي او د نورو دولتونو اقتصادي بهير 
گ６وډ ک７ي. په اقتصاد ک３ گ６وډي دولتونه له ستونزو سره مخامخ کوي او دولتونه له دې ستونزو 

＇خه د خالصون لپاره اړ دي چ３ د مقابل لوري د دولت غو＊تن３ ومني.
فعاليت: ول３ اقتصادي وس５لو په پخوا وختونو ک３ دومره اهميت نه درلود؟ المل ي３ وليکئ.

PROPAGANDA :تبليغات
  د سياسي، فلسفي او  مذهبي افکاروتوضيح، بيان رواجول او داس３ نور د خلکو په من＃ ک３ د 
جلسو، کتابونو، د علمي او تحقيقي رسالو او د هر ډول وسايلونه په گ＂ه اخيستلو سره د نورو د 
عقايدو  او افکارو تر اغ５زې الندې راوستلو ته تبليغ وايي. ه５وادونه د خپل بهرني سياست په ساحه 
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ک３ د خپلو موخو د پل３ کولو لپاره ه）ه کوي چ３ د ！ولنيزو رسنيو لکه: راډيو، ！لو４زيون، ور＄پا１و او 
مجلو نه په استفادې سره د مختلفو ！ولنو د خلکو او رهبرانو نظر د نورو ！ولنو په هکله په مطلو به توگه 

＇رگند او شکل ورک７ي.
فعاليت: د تبليغ د مثبتو اغ５زو په اړه په لن６ ډول توضيح ورک７ئ.

نظامي وسايل: دولتونه د خپلو موخو د عملي کولو لپاره له نظامي وسايلو نه په دوه ډوله گ＂ه اخلي.
١- نظامي وسايل په مستقميمه ！وگه استعمالوي.

٢- يا له هغه نه يوازې د يو مخه نيوونکي او گواښ ورکوونکي عامل په توگه کار اخلي.
 په اوسن９ پ７５ۍ ک３ ډ４رې ورانوونک３ وسل３ جوړې شوي دي، لکه: له لوي３ وچ３ ＇خه ت５ر４دونکي 
راک＂ونه )قاره پيما( د اتومي خوليو سره، اتومي ميکروبي، کيمياوي بمونه چ３ د هغو استعمال نه يوازې 
گ＂ه نه لري، بلک３ د وړونکو او بايلونکو دولتونو دواړو د تباه９ سبب ک８５ي. يعن３ دا چ３ د دې وسلو 
نه گ＂ه اخيستنه وړونکى او بايلونکی نه لري؛ دواړه تباه ک８５ي. له دې امله دولتونه د جگ７ې له ＊ک５ل 
ک５دو ＇خه ډډه کوي. له دې وسلونه د مقابل لوري له جگ７ې ＇خه ډډه کولو، ډارولو او د گواښ په توگه 
گ＂ه اخلي، د ب５لگ３ په توگه: په اتومي وسلو باندې د اسرائيلو مسلح ک５دل، له غربي ه５وادونو ＇خه د 

نظامي تجهيزاتو پ５رودل او اتومي وسلو ته د الس رسي په خاطر د هند او پاکستان رقابت.
فعاليت: له خپل３ ډل３ سره بحث وک７ئ، د ذکر شويو مطالبو نه عالوه نورې کوم３ نظامي وسيل３ پ５ژنئ؟

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- بهرنی سياست معرفي ک７ئ؟

٢- د خاورې تماميت ＇ه معنا افاده کوي؟ په ＇وکر＊و ک３ ي３ وليکئ.    
٣- ملي گ＂３ ＇ه شى دي؟    

٤- دويمه درجه موخ３ کوم３ دي؟ نوم ي３ واخلئ.   
٥- په ن７يوالو اړيکو ک３ هدف ته د رس５دو وسيل３ کوم３ دي؟ يوازې نوم ي３ واخلي.

 کورن９ دنده
د تبليغ يا پروپا－ن６ او پر دولتونو باندې د هغه د اغ５زو په باره ک３ پن％ه کر＊３ وليکئ.
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فرهنگي اړيک３
دولسم لوست

په ت５ر لوست ک３ مو د سياسي اړيکو په اړه پوهه حاصله ک７ه. په دې لوست ک３ به له فرهنگي اړيکو سره 
أشنايي پيدا ک７ئ.

خبرې پرې وک７ئ
د ور＄نيو چارو په بهير ک３ د خلکو ترمن＃ د فرهنگ اصطالح زياته اور４دل ک８５ي، أيا تاس３ کله د 

دې اصطالح د معنا په هکله فکر ک７ى دى؟ 
فرهنگ ＇ه شى دى؟

فرهنگ د پوه３، باورونو )عقايدو(، مهارتونو او فنونو هغه مجموع３ ته ويل ک８５ي چ３ د ！ولن３ د 
خلکو ترمن＃ شريک او له يوه نسل نه بل نسل ته انتقال８５ي. 

فرهنگي نظام ＇ه شى دى؟
په هره ！ولنه ک３ د گ６و عقيدو او ارز＊تونو يوه مجموعه موجوده ده چ３ د هغ３ ！ولن３ د ！ولنيز نظام 
بنس جوړوي او د ！ولن３ خلک د هغه په بنا عمل کوي. دغه مجموعه د فرهنگي نظام په نامه 

ياد８４ي. 
د ！ولنو ترمن％ه د فرهنگ د انتتقال له ډولونو سره آشنا شئ

    
 

                                 

        فرهنگي اشاعه )خپراوي(           فرهنگي مبادله        فرهنگي يرغل)تهاجم(
فرهنگي اشاعه ) خپراوی(

د  فرهنگ  ！ولنو  د  معموًال  دي چ３  بيانوونکي  واقعيت  دې  د  نظامونه  فرهنگي  او  تاريخ  ！ولنو  د 
！ولن３ د خلکوپه لوم７ي تماس ک３، لکه: جگ７ه، سوداگري او مهاجرت ک３ بدلون مومي. د ！ولن３ 
فرهنگ ته د نورو نظامونو د فرهنگ عناصر ورگ８４６ي؛ معنا گان３ او ن＋ي د انسانانو ترمن＃ د هر ډول 
تعامل، گ６ون او اړيکو وسيله ده. له دې امله ن＋３ په ب５الب５لو ！ولنو ک３ د خلکو په ب５ال ب５لو اړيکو 
ک３ شتون لري، ممکنه ده چ３ دا فرهنگي عناصر له يوې ！ولن３ نه بل３ ！ولن３ ته انتقال پيدا ک７ي. د 
ب５لگ３ په توگه: ستاس３ خپلوان د حج د فريض３ د ادا کولو لپاره بيت اهلل شريف ته ＄ي. کله چ３ د 
بيت اهلل شريف نه ب５رته راگر＄ي او تاس３ د هغو ليدو ته ور＄ئ، نو ＊کاره ده چ３ له هغه ＇ه نه چ３ 
ليدلي او اوريدلي ي３ دي او د نورو ه５وادونو له خلکو سره د ليدن３ کتن３ په اړه، خبرې کوي. نن ورځ 
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د ！ولنيزو رسنيو له شتون سره سره  چ３ دا عناصر له جغرافيايي سرحدونو نه اخوا انتقالوي، د فرهنگي 
عناصرو ل８５دول له يوې ！ولن３ نه بل３ ！ولن３ ته ډ４ر أسان شوي  او په ور＄نيو چارو او＊تي دي. علمي 
کشفيات، د ژونديو موجوداتو په اړه عقيدې او هغه مکتبونه چ３ نوي أندونه بيانوي، هغه مطالب دي 
چ３ هره ورځ د رسنيو له خوا انتقال８５ي او په مختلفو فرهنگي نظامونو اغ５زه اچوي. همدارنگه نوي 
افکار چ３ د فلمونو او نمايشنامو په چوکاټ ک３ خپر８４ي، ممکنه ده چ３ د يوې ！ولن３ فرهنگي عناصر 
بل فرهنگي نظام ته انتقال ک７ي. پوهان له يوې ！ولن３ نه بل３ ！ولن３ ته فرهنگي لي８د４دو ته چ３ خپله تر 
سره ک８５ي د فرهنگ رواج５دل) يااشاعه( وايي. د فرهنگ اشاعه د ！ولن３ د فرهنگي نظام د بدلون او 
تحول يو مهم عامل دى، ＄که چ３ د معنا گانو متقابل پيوستون او  نوې عقيدې، د نورو عناصرو او 

فرهنگي نظام د بدلون المل گر＄ي.
د فرهنگ بدلون په خپل وار سره د ！ولنيزو، سياسي او اقتصادي نظامونو ساحوته هم بدلون ورکوي. 
فرهنگي اشاعه، کله د فرهنگ د غوړيدو او کله هم  يوه فرهنگي نظام ته د بل فرهنگ د جذب ک５دو 
المل گر＄ي. د ب５لگ３ په توگه: کوالی شو د اسالم د فرهنگ له اشاع３ ＇خه په اروپا ک３ د صليبي 
جگ７و په مهال او له هغه نه وروسته يادونه وک７و. د اروپايانو او مسلمانانو د ليدو کتو په بهير ک３ په 
سوداگرۍ، جگ７و، اسالمي ه５وادو ته د سفر او همدارنگه د مسلمانانو علمي مرکزونو ته د محصالنو 
ل８５ل، مخصوصاً اسپانيا او د افريقا په شمال ک３ د دې المل شو چ３ د ابن رشد، ابن خلدون فلسفي 
او ！ولنيزې نظري３ او همدارنگه د مسلمانانو په ＊وون％يو ک３ د ابن سينا او ذکريا رازي د ＊وون３ او 
روزن３ پرو－رامونه، لکه: نظاميه اروپا ته انتقال شول چ３ له مسيحي فرهنگ سره په ترکيب ک３ د هغ３ 
فرهنگ په پرمختگ ک３ اغ５زمنه واقع شول. له دې کبله ويلی شو چ３ د فرهنگ په ساحه ک３ هم 
لکه، سياست او اقتصاد ک３ مختلف فرهنگونه سره مخامخ ک８５ي. عناصر يو له بل نه په پور اخلي، له 
يو بل سره يو ＄اى ک８５ي. د فرهنگونو نوي شکلونه را＇رگند８４ي، يو پر بل غالب８５ي، ＄ين３ فرهنگونه 

د زمان３ په ت５ر４دو سره له من％ه ＄ي او ＄ين３ فرهنگونه دوام پيدا کوي.
الرې  له  ！لويزيونونو  د  چ３  اثرات  فلمونو  او  سريالونو  د  وک７ئ،  بحث  سره  ډل３  خپل３  د  فعاليت: 

خپر８４ي د خلکو په فکرونو او فرهنگي عقيدو باندې ＇ه ډول اغ５زه لري؟
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Coltural exchange فرهنگي  راک７ه ورک７ه
！ولن３ د هغو عقايدو له ورود سره چ３ د فرهنگي نظام له اصلي عناصرو سره توپير ولري، مقاومت 
کوي؛ په داس３ حال ک３ چ３ د نورو عناصرو د بدلون مخه نه نيسي او حتا په ＄ينو ساحو ک３ د 
او فرهنگي  له عناصرو  ！ولن３  په داس３ ＄ايونو ک３  او عقيدو اخيستل ه）وي.  فرهنگي عناصرو 
نظامونو نه په ارادي ډول يا هم د يوه پالن په چوکاټ ک３ له نورو فرهنگونو نه عناصر مني. فرهنگي  
انتقال په ارادي او د پالن په بنس په هغو ساحو ک３ چ３ فرهنگي نظام اجازه ورک７ي، فرهنگي 
مبادله نوم８５ي. دا ډول فرهنگي انتقال دوه اړخيزه دى؛ په دې معنا چ３ په هغه ک３ عناصر اخ５ستل 
او ورکول ک８５ي ＊ايي چ３ فرهنگي مبادله نا برابره مبادله وي او له يوه فرهنگي نظام نه بل فرهنگي 
 Uنظام ته ډ４ر شم５ر عناصر انتقال شي؛ د ب５ل／３ په توگه ＇رنگه چ３ د اسالم پيغمبر حضرت  محمد
)ص( فرمايلي دي: )ُاْطُلبو الِعْلَم َو لَْو ِبالِصْين( ژباړه: ) د علم په ل＂ه ک３ اوسئ که ＇ه هم په چين 

ک３ وي( له نورو ！ولنو نه د فرهنگ اخيستل، مجاز بولي. خو دا په دې معنا نه ده چ３ خلک هغه 
عقايد چ３ د توحيد او د اسالم د فرهنگي نظام مغاير وي، له نورو ！ولنو نه دې واخلي.

فعاليت: د خپل３ ډل３ د غ７و په مشوره د فرهنگي مبادل３ ＇و ب５لگ３ بيان ک７ئ.

آيا پوه８５ئ فرهنگي يرغل ＇ه شى دى او د ！ولن３ په فرهنگ باندې ＇ه اغ５ز 
لري؟

په  انتقال هم５شه په أزاد چاپ５ريال دوه اړخيزه او  د فرهنگي نظامونو تر من＃ د فرهنگي عناصرو 
خپله خو＊ه نه وي. ＊ايي د عناصرو د انتقال بهير داس３ وي چ３ د هغ３ په ترڅ ک３ د يوه فرهنگي 
نظام په اصلي عناصرو ت５ري وشي. هر کله چ３ د فرهنگ انتقال يو اړخيزه، ب３ له خپل３ خو＊３ 
د  او  ک７ی  پرمختگ  مهال چ３ صنعت  اوس  ياد８４ي.  نامه  په  يرغل  فرهنگي   د  وي،  اوجبري 
عناصرو ل８５دول د ＇پو او تيليفون په ذريعه نوې ب２ه ＄انته غوره ک７ې ده، نو＄ينو ه５وادونو له دې 
عواملو نه په گ＂ه اخيستو سره په نورو فرهنگونو باندې په پراخه توگه د ت５ري او تهاجم امکانات 
الس ته راوړي دي. د فرهنگي راک７ې ورک７ې په خالف چ３ په هغه ک３ فرهنگي نظامونه پراختيا 
مومي او د هغو بدلونونه د زيات３ پراختيا المل گر＄ي، په فرهنگي ت５ري ک３ د فرهنگي نظامونو 
اصلي ارز＊تونه د گواښ الندې را＄ي او دا کار د نظام د له من％ه تللو په معنا دى. د من％ن９ أسيا 
له مسلمانانو او د قفقاز له منطق３ سره د پخواني شوروي د کمونستانو مقابله يو ډول فرهنگي ت５ری 
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و چ３ له ！ولو وسيلو، لکه: د نظامي ＄واک او تبيلغاتو ＇خه په استفادې سره ي３ غو＊تل په دې سيمه 
ک３ د دين ري＋３ له من％ه يوسي.

فعاليت: له خپل３ ډل３ سره بحث وک７ئ او پيا د فرهنگي ت５ري منفي اړخونه بيان ک７ئ.

د کن＂رول او هدايت فرهنگ ＇ه شى دى؟
 د ！ولنو ترمن＃ فرهنگي اړيک３ کله نا کله دا امکان هغه ته پيدا کوي چ３ د بل３ ！ولن３ فرهنگ ته الره 
او جهت ورک７ي او هغه د خپل３ خو＊３ خوا ته سوق ک７ي. په داس３ حالت ک３ ويل ک８５ي چ３ د يوې 
！ولن３ فرهنگ د بل３  له خوا کن＂رول او هدايت شوى دى، د يوې ！ولن３ د فرهنگ کن＂رول د نورو ！ولنو 
له خوا له دې امله د اهميت وړ دى چ３ ！ولن３ کوالی شي د فرهنگي اړيکو له الرې د بل ه５واد خلک 

د هغوی د خپل ه５واد له داخل نه په خپل خدمت ک３ وگوماري.
فعاليت: کن＂رول او هدايت په کومو شکلونو صورت نيسي؟

 د لوست تکرار
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t

 پو＊تن３
١- فرهنگي راک７ه ورک７ه تعريف ک７ئ.

٢- د فرهنگي راک７ې ورک７ې او فرهنگي يرغل توپير ＇رگند ک７ئ.
٣- أيا د اسالم سپي）لی دين له نورو ！ولنو ＇خه د فرهنگ اخيستل مجاز بولي؟ دليل راوړئ.

٤- د فرهنگي تهاجم مثال وليکئ.
٥- د کن＂رول او هدايت فرهنگ ＇ه شى دى؟

 کورن９ دنده
د فرهنگي تهاجم د مخنيوي د الرو چارو په اړه خپل نظريات په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.
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له دې مخک３ تاس３ د فرهنگي اړيکو په اړه معلومات حاصل ک７ل؛ په دې لوست ک３ به له ن７يوال ک５دلو 
سره أشنا شئ.

ن７يوال ک５دل ＇ه شى دی؟
 د ن７يوال ک５دلو اصطالح په دې ورستيو کلونو ک３  د اقتصادي، فرهنگي، سياسي، داخلي او ن７يوال 
سياست کولو په ساحه ک３ يو له  ډ４رو کار４دنکو اصطالحگانو ＇خه پ５ژندل ک８５ي. ن７يوال ک５دل په 
ب５الب５لو سياسي، اقتصادي، فرهنگي او ارتباطي برخو ک３ يو مو！ى ک５دل او د مصنوعي او قراردادي  

) منل شوو( سرحدونو له من％ه وړل دي.
ن７يوال ک５دل په الندې ډولونو سره تعريف شوي دي.

١- ن７يوال ک５دل د ن７يوال ک５دلو په معنا.
٢- ن７يوال ک５دل د أزادولو په معنا.

٣- ن７يوال ک５دل د پراخ５دلو په معنا.
٤- ن７يوال ک５دل د پول３ يا سرحد له من％ه وړل. 

په واقعيت ک３ ن７يوال ک５دل يو عمومي بهير دى چ３ د انساني ژوند مختلف３ برخ３ تر خپل اغ５ز 
ن＋و  ！ولنيزو  او  يزو  سيمه  تکنالوژيکي،  حقوقي،  اقتصادي،  فرهنگي،  سياسي،  راولي.د  الندې 
او عالمو سره ملگری دی. نوويالی شو چ３: ن７يوال ک５دل هغه ！ولنيز بهير دی چ３ په هغ３ ک３ 
جغرافيايي قيدونه او بندونه چ３ په ！ولنيزو او فرهن／ي اړيکو ي３ سيوری غوړولی دی، له من％ه ＄ي 

او خلک د يوې ！ولن３ او －６ فرهن， پر لورې مخک３ ＄ي.

                     ن７يوال ک５دل )جهانى کيدل(
د يارلسم لوست
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فعاليت: ستاس３ په فکر، أيا  ن７يوال ک５دل امکان لري او که نه؟

د ن７لوال ک５دو اړخونه
ن７يوال ک５دل مختلف اړخونه لري، لکه: اقتصاد، سياست، فرهنگ او ！ولنه.

 د ن７يوال ک５دلو د اقتصادي اړخ په اړه په ＇ه پوه８５ئ؟

د  سره سم چ３  پرمختگ  له  شبکو  د  اړيکو  د  او  وسايلو  د  رال８５د  ل８５د  د  ک５دل  ن７يوال  اقتصاد  د 
په  برتري  ک５دلو  ن７يوال  د   اقتصاد  د  شول.  پيل  شو،  سبب  انتقال  پراخ   د  پانگ３  د  او  سوداگرۍ 
شپاړسم３ م５الدي پ７５ۍ ک３ پيل او په نولسمه پ７５ۍ ک３ چ＂کوالى مومي. د تکنالوژۍ په ډ－ر ک３ د 
پرمختگ او اقتصادي فعاليتونو د ورځ په ورځ  پياوړتيا د ن７ۍ له اقتصادي شبکو سره ت７او لري. په 
شلمه پ７５ۍ ک３ مخصوصاً د ختي＃ بالک له ړنگ５دو ＇خه وروسته د ن７يوالو مالي بازارونو پراختيا 
او پرمختيا، د ＇و مليتي شرکتونو چ＂ک پرمختگ، د ن７يوالو مالي مرکزونو پراختيا او د کارگرانو 
مهاجرت دا ！ول د اقتصاد او د اقتصادي مسئلو په ن７يوال ک５دو داللت کوي.  ت５ره پ７５ۍ د اقتصاد 
د ن７يوال ک５دو او غوړ４دو پ７５ۍ وه، د ن７يوال３ سوداگرۍ کچ３ پراختيا پيدا ک７ه، پراخ３ فعاله او کم 
مصرفه ارتباطي شبک３ د ن７يوال ک５دو په پراختيا ک３ شکل ونيو، د کمپيو！ر او مخابراتو پرمختيا، 
ديجيتال او مصنوعي سپوږمکيو ډ４ر رول پيدا ک７، پخوا ډ４ر توکي د سوداگرۍ کولو وړ نه وو، خو 
نن ورځ هغه د ن７يوال３ سوداگرۍ په بهير ک３ قرار لري؛ اطالعات هم په سوداگرۍ ک３ شامل شوي 
دي، لکه: اداري او مديريتي مشورې، د نرم افزارو ليستونه، فلم، کست، ديسکونه، تلويزوني خبرونه 
او داس３ نور. په دې وروستيو کلونو ک３ د سوداگرۍ د ن７يوال３ شبک３ د غ＋تلتيا او پراختيا لپاره ستر 
گامونه اخيستل شوي دي. برقي )الکترونيک( سوداگرۍ خلکو ته توان ورک７ي دی چ３ د ن７ۍ له 
هرې سيم３ نه چ３ وغواړي د خپل３ خو＊３ توکي وپيري. د اقتصاد په ن７يوال ک５دو سره شرکتونو او 
＇وميلتي بانکونو هم په ن７يوال اقتصاد ک３ د پام وړ ون６ه درلوده. ملي دولتونه نور يوازې د سرحدونو 

د ساتن３ واکمن ＄واکونه دي.
د اقتصاد د ن７يوال ک５دو په پايله ک３، ستر صنعتي ه５وادونه په وروسته پات３ ه５وادو باندې له اقتصادي پلوه 

واکمن ک８５ي او هغه د تل لپاره پخپل ＄ان پورې ت７لي ساتي او صنعت ي３ ه５）کله هم وده نه کوي.



63

فعاليت: ستاس３ په فکر، شلم３ پ７５ۍ ته ول３ د ن７يوال ک５دو د اصلي لورو، پرمختگ او غوړ４دو 

پ７５ۍ  وايي؟ په هکله ي３ معلومات ورک７ئ.

د ن７يوال ک５دو د سياسي لوري په اړه په ！ولگي ک３ خبرې وک７ئ
د داخلي مسايلو په حل ک３ د غير فعالو دولتونو کمزورتيا، د کورنيو او بهرنيو مسايلو د پ５چلتيا او د 
سيمه ييزو او ن７يوالو ت７ونونو او اتحاديو پرمختگ او د ن７يوالو سازمانونو من＃ ته راتلل، ！ول په ن７ۍ 
ک３ د يوه نوي سياسي نظم په رامن＃ ته ک５دو باندې داللت کوي. نن ورځ ممکنه ده حتا د دولتونو د 
مالکيت حق، د هغو مسايلو په واسطه چ３ په ！وله ن７ۍ پورې اړه لري، يا د بشر حقونو ته د نه پاملرن３ 
له امله له من％ه والړ شي. د ملگروملتونو د امنيت شورا هم حق لري چ３ د ن７يوال３ سول３ او امنيت 
د مسايلو په اړوند د دولتونو واکمني له من％ه يوسي. په داس３ شرايطو ک３ دولتونه په عملي توگه اړ 
دي چ３ ن７يوال بنديزونه ومني. اصوًال په ن７يوال ک５دو سره  ملي گ＂３ او ن７يوال３ گ＂３ د گ４６دو په حال 
ک３ دي. عقيده پر دې ده چ３ په نوې ن７ۍ ک３ د سياسي قدرت  د و４ش له امله ه５＆ ه５واد په مطلق３ 
سياسي واکمن９ ک３ نه پات３ ک８５ي؛ خو د سياست د ن７يوال ک５دو په پايله ک３ سياست دا دې چ３ ＄ين３ 
ستر قدرتونه په هو＊يارانه توگه د ن７ۍ په ！وله سياسي وضعه باندې واکمن شوي دي او خپل３ غو＊تن３ 
د ملگرو ملتونو په سازمان باندې د خپل نفوذ د عملي ک５دو له الرې د ن７ۍ په ！ولو ه５وادونو باندې 

عملي کوي. 
فعاليت: د ن７يوال ک５دو په اړه خپل فکر د خپل３ ډل３ د غ７و په گ６ نظر يا يووالي سره بيان ک７ئ.

دن７يوال ک５دو فرهنگي  اړخ 
په فرهنگي اړخ ک３ هم د ن７يوال ک５دو اغ５زې فوق العاده ډ４رې او د پام وړ دي. د انسان په تاريخ ک３ 
تل فرهنگي راک７ې ورک７ې شتون لري، لوى مذهبونه، لکه: د اسالم سپ５）لی دين چ３ ن７يوال دين 

دی،  تل ي３ د يوې  فراملي، ن７يوال３ او واحدې ！ولن３ د جوړ４دو دعوت ک７ی دى.  
أيا پوه８５ئ! فراملي ＇ه معنا لري؟

 کله چ３ يوه مسئله په يوه ＄انگ７ي دولت پورې اړه نه پيدا کوي، بلک３ له يوه  نه په زياتو  ه５وادونو  
پورې اړه پيدا کوي، د فراملي په نوم ياد８４ي، خو هغه ＇ه چ３ نن ورځ مطرح دي، په عملي توگه د 
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ن７يوالو ارز＊تونو په نامه، د غربي فرهنگ او ارز＊تونو دودول او پراخول دي، ＄که چ３ الکترونيک 
انقالب، د اړيکو د وسايلو چ＂که وده ، ！ولنيزې رسن９ ، سپوږمک９، ان＂رن５ او همدارنگه د توريزم د 
وسايلو چ＂ک３ ودې د فرهنگ د ن７يوال ک５دو امکانات برابر ک７ي دي. خو په دې ترڅ ک３ غير غربي 
سنتي او کوچني فرهنگونه د غربي فرهنگونو په پرتله ډ４ر ل８ امکانات لري. همدا علت دى چ３ دوى 
د يوې نابرابرې جگ７ې په وړاندې شتون لري، د يوه نامعلوم برخليک په وړاندې ي３ درولي دي. ل２ده 
دا چ３ په فرهنگي ډگر ک３ تکنالوژيکي نو＊تونه او د ن７يوالو رسنيو را پيدا ک５دل د دې موجب شول، 
چ３ د فرهنگي سرحدونو نه ت５ر شي. الکترونيکي وسايل او وسيل３ د دې وس لري چ３ د ！ول３ ن７ۍ 
خلک د ن７ۍ له مختلفو فرهنگونو سره أشنا ک７ي، همدارنگه د ن７يوال ک５دو له امله امکان لري چ３ د 
ن７ۍ زيات شم５ر ه５وادونه خپل３ فرهنگي شتمن９ له السه ورک７ي او پر ＄اى ي３ د لويدي＃ غولوونکي 

فرهن， له مخ３ ژوند ته بدلون او غربي رنگ ورک７ي. 
فعاليت: ستاس３ په فکر، نور کوم موضوعات د ن７يوال ک５دو له فرهنگي اړخ سره ت７او ولري؟ معلومات 

ورک７ئ.

د ن７يوال ک５دو ！ولنيز اړخ
ژوره ن７يواله کتنه موږ ته د دې توان راکوي چ３ د يوې ！ولن３ ستونزې ک５داى شي په نورو ！ولنو ک３ 
ډ４رې زيات３ وي، مثًال: ب３ وزلي )فقر( د ن７يوالو ！ولنيزو ستونزو＇خه ده چ３ په اروپا او امريکا ک３ ليدل 
ک８５ي، خو د ن７يوال ک５دو له نظره دې ！کي ته متوجه ک８５و چ３ دا ستونزه په التين امريکا، افريقا او 
أسيا ک３ زياته تر سترگو ک８５ي. د ＊％و ！ولنيزې ستونزې، د قوميت او توکم پالن３ مسئله او نورې داس３ 

ب５لگ３ دي چ３ هغوی ته کوالی شو اشاره وک７و.
د ！ولنيز ن７يوال کيدو نور عناصر د مهاجرتونو چ＂که پراختيا، د توريزم صنعت، د ژوندانه د ب５لگو 

ن７يوال ک５دو او د ن７يوالو －６و مسايلو ＇خه عبارت دي. 

د ن７يوال ک５دو ＊５گ３２ 
بهير  د  اقتصادونو  د  لري:  خوندونه  او  ＊５گ３２  الندې  دا  ک５دل  ن７يوال  چ３  شو  ويلى  توگه  ل６２ه  په 

پيوستون، د اطالعاتو او خبرتيا وو د پراخ５دو په وړاندې د خن６ونو ل５رې کول. 
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د ن７يوال ک５دو زيانونه 
په ن７ۍ ک３ د شغلي امنيت له من％ه وړل؛ د شتمنو او خوارو خلکو د ژوند ترمن＃ د وا！ن زيات５دل، د 
گ＂３ زيات５دل، دولتي سود چ３ امکان لري د ماده پرست９ سبب شي او په ＄انگ７ې توگه هغه ه５وادونه 
چ３ ستر مادي قدرت لري او په نظامي، رسانه يي، تکنالوژيکي او اقتصادي ډگرونو ک３ اوچت الس 
لري. خوار ه５وادونه د خپلو هيلو موخه گر＄وي، د دوى شتمني په مختلفو ډولونو ترې اخلي )غصب 

کوي يي(، خپل فرهنگ ورباندې تحميلوي او ن７ۍ د نظامي شخ７و او النجو ډگر گر＄وي.
فعاليت: د ن７يوال ک５دو په هکله خپل３ ！ولنيزې ستونزې په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.

 د لوست تکرار
.....................................................................................................t
.....................................................................................................t
....................................................................................................t

.....................................................................................................t
 پو＊تن３

١- ن７يوال ک５دل تعريف ک７ئ.
٢- په شلمه پ７５ۍ ک３ کومو موضوعاتو له ن７يوال اقتصادسره ت７او درلود؟

٣- کوم موضوعات د ن７يوال ک５دو د شکل گيرۍ المل گر＄ي؟
٤- کومو موضوعاتو د فرهنگ د ن７يوال ک５دو امکانات برابر ک７ي دي؟

٥- يوازې د ن７يوال کيدو د ！ولنيزو ستونزو نوم واخلئ.
 کورن９ دنده
د ن７يوال ک５دو په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.
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د ＇پرکي لن６يز

او  توگه سياسي، حقوقي  په عمومي  برخه ده چ３  اړيک３ د سياست د علم هغه  �tن７يوال３ 

فرهنگي مسئل３ ＇７５ي.

�tپه ن７يوالو اړيکو ک３ هر ه５واد د خپل بهرني سياست د وړاندې بيولو لپاره له ډول، ډول  

وسيلو ＇خه گ＂ه اخلي. هغه وسيل３ چ３ دولت ي３ د خپلو موخو د وړاندې بيولو لپاره ترې 

کار اخلي، کوالی شو له اقتصاد، د فرهنگي تبليغاتو او د ديپلوماس９ او نظامي ＄واک نه 

يادونه وک７و.

�tد انسانانو ！ول کو＊＋ونه دا دي چ３ ژوندي پات３ شي او ژوند وک７ي؛ همدا وجهه ده چ３ 

په هر نظام ک３ د هغو کارونو چ３ سرته رس５دلي، لويه برخه ي３ د ژوند د اړينو وسايلو د پوره 

کولو لپاره ＄انگ７ې شوې ده چ３ هغه د اقتصادي فعاليت په نامه ياد８４ي.

�tپه ن７يوال چاپ５ريال ک３ يوازې ملي گ＂و او  يا ملي امنيت ته پاملرنه، نه ک８５ي؛ بلک３ نورې 

موخ３ هم مخ ته بيايي. د دولتونو خبرې او فداکارۍ زياتره د مرست３، د سوداگرۍ او د 

توکو د راک７ې ورک７ې، پانگه اچون３ او د فرهنگي مبادلو د پراختيا په مقصد صورت نيسي.

�tفرهنگ د پوه３، باورونو )عقيدو( وړتياوو )مهارتونو( او فنونو له مجموع３ ＇خه عبارت دى 

چ３ د ！ولن３ د خلکو تر من＃ گ６ او له يوه نسل نه بل نسل ته انتقال８５ي.

�tن７يوال ک５دل د ！ولنيز ک５دو د بهير په معنا دی چ３ له ډ４رې مودې را په دې خوا پيل او په 

پراختيا ک３ دی؛ په هغه ک３ هغه جغرافيايي پول３ چ３ په ！ولنيزو اړيکو ي３ سيوری اچولى 

دى، له من％ه ＄ي.
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＇لورم ＇پرکی

د بشر حقوق

په دې ＇پرکي ک３ الندې درسونه لولئ:

 د بشر د حقونو تاريخچه

�tد بشر د حقونو ن７يواله اعالميه

tپه افغانستان ک３ د بشر ي حقونو خپلواک کميسيون
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تاسو د دې ＇پرکي په لوستلو سره الندې پوهنيزو او مهارتي موخوته رس８５ئ:

�tد بشر د حقونو له تاريخچ３ سره آشنايي.

�tد بشري حقونو له ن７يوال３ اعالمي３ سره آشنايي.

�tد افغانستان د بشري حقونو د کميسيون له تاريخچ３ سره آشنايي

�tپه ژوند ک３ د بشر د حقونو اهميت بيان ک７اى شي.

�tد بشر د حقونو د اعالمي３ مهم مواد توضيح ک７اى شي.

�tپه افغانستان ک３ د بشر د حقونو وضعيت تحليل ک７اى شي.

�tد اتباعو د حقونو او دندو ترمن＃ يوه مقايسه وک７ای شي.

 

د ＇پرکي موخ３
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د بشر د حقونو تاريخچه

په ت５ر لوست ک３ د ن７يوالو اړيکو او د ن７يوالو )اقتصادي، سياسي، فرهنگي( اړيکو د الملونو او ن７يوال 
ک５دو سره أشنا شوئ، په دې لوست ک３ د بشر د حقونو له تاريخچ３ سره أشنا ک８５ئ.

بحث پرې وک７ئ
 حقوق ＇ه شى دي؟

حقوق د حق د جمع３ په معنا دی او زيات３ معنا گان３ لري چ３ له هغ３ جمل３ ＇خه ＄ين３ ي３ په 
الندې ډول دي:

١- حق د واقعيت سره د مطابقت په معنا دی، لکه: وينا ي３ حق ده يعن３ دا چ３ خبره ي３ ر＊تيا ده 
او د واقعيت سره مطابقت لري.

٢- حق د برخ３ په معنا دی لکه: دا زما حق دی.
٣- حق د يو چا لپاره د گ＂３ د ثبوت په معنا دی، لکه: پالر پر زوی حق لري؛ يا ＇＋تن پر خپل 

مال باندې حق لري.
اوس مو چ３ د حق معنا زده ک７ه، الزمه ده چ３ حقوق وپ５ژنئ. حقوق د حقوق پوهانو په اصطالح 

ک３ دوه معناوې  لري:
ته راتلو او عدالت د  الزامي قواعدو هغه مجموعه ده چ３ د نظم د من＃  او  ١- حقوق د عمومي 
له خوا  دولت  د  ي３  اجرا  او  باندې حکومت کوي  ژوندانه  په  ！ولن３  انساني  د  منظور  په  ！ينگ＋ت 
تضمين ک８５ي. دغه مجموع３ ته قانون وايي. دغه پورته وينا له حقونو سره د قانون د مترادفوالي په 

معنا ده، لکه: مدني حقونه، د جزا حقوق د سوداگرۍ حقونه او داس３ نور.
٢- د يوه چا د گ＂３ او برخ３ د ثبوت لپاره چ３ قانون له هغ３ نه مالت７ کوي؛ لکه: د ژوندانه حق چ３ 
هر ＇وک حق لري چ３ ژوندی پات３ شي او قانون د انسان په ژوندانه باندې ت５رى منع کوي. نورې 

ب５لگ３ ي３: د مالکيت حق، د واده کولو حق او داس３ نورې دي.
کله چ３ د حقوق کلمه د جمع３ په عنوان بيان يا ذکر ک８５ي، زياتره له هغه ＇خه مراد قانون وي، 
کله چ３ حق د مفرد په توگه ذکر ک８５ي له هغه ＇خه مراد د يوه چا يا د ＇و کسانو لپاره د گ＂３ اثباتول 

وي. 

＇وارلسم لوست
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آيا پوه８５ئ چ３ حقوق د گ＂３ د ثبوت په معنا په ＇و ډوله دي؟
حقوق د دې اعتبار له مخ３ چ３ اقتصادي قيمت لري کنه؟ په درې ډوله دي: غير مالي حقونه، مالي 

حقونه او ذهني حقونه.
١- غير مالي حقونه: له هغو اميتازاتو ＇خه عبارت دي چ３ خلکو ته ورکول ک８５ي او په مال سره نه 

قيمت گزاري ک８５ي او په درې ډوله دي:
لوم７ی- سياسي حقونه: چ３ يو ه５وادوال ته د هغه د ه５وادوال９ په خاطر د دولت له خوا ورکول ک８５ي 

لکه: دولتي دندو ته الس رسی، د نوماند ک５دو او بل ته د راي３ ورکولو حق.
ترمن＃  او ＊％و  م７５ونو  د  لکه:  را＄ي،  ته  من＃  کورن９ ＇خه  د  کورن９ حقونه: دغه حقونه  د  دويم- 

حقوق،  د پالر او اوالدونو حقونه او د واليت حقونه. 
در４يم- د شخصيت حقونه: دغه حقونه د انسان لپاره د هغه د شخصيت په بنس ثابت８５ي. قانون هغه 
د انسان د بدني او معنوي سالمتيا د ساتن３ لپاره من＃ ته راوړي دي، لکه: د ژوندانه حق، د اشخاصو 

د عزت او معنوي شرف د أزادۍ ساتل.
٢- مالي حقونه: له هغه شتمن９ ＇خه عبارت دي چ３ د پيسو په واسط اندازه ک８５ي او د خلکو تر من＃ 
د مالي معاملو د ＄اى په ＇５ر گ２ل ک８５ي، لکه: د مالونو سره د اشخاصو اړيکه چ３ عيني حقونه ورته 

ويل ک８５ي او د پور ورکوونکي او پور وړي ترمن＃ اړيکه چ３ شخصي حقونه ورته وايي.
٣- ذهني حقونه ) مختلط(: له هغه اميتاز ＇خه عبارت دی چ３ مالي او غير مالي دواړه اړخونه لري 
لکه: د يوه کتاب مؤلف چ３ د کتاب د تآليف وياړ ده ته راجع ک８５ي او دغه يو غير مالي حق دی او 
همدارنگه د مالي گ＂３ امتياز چ３ د کتاب د چاپ له کبله ي３ ترالسه کوي هم د ده خپل حق دى او 

دغه يو مالي حق دى.
فعاليت: غير مالي حقونه ＇و ډوله دي، بيان ي３ ک７ئ

آيا پوه８５ئ چ３ د بشر حقونه ＇ه شى دي؟
هغه حقونه چ３ انسان  ي３ د ژوند له پيل نه  په دې خاطر چ３ انسان دى، د هغه مستحق گ２ل ک８５ي؛ 
د بشر حقونه  ورته ويل ک８５ي. د بشر په حقونو ک３ ！ول حقونه که ذاتي حقونه دي چ３ له زي４８دو نه 
انسان ته ورک７ل شوي دي او هم کسبي حقونه چ３  ！ولنه ي３ ورکوي شامل دي. په بل عبارت د بشر 
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حقونه کوالی شو د بنس＂يزو معيارونو مجموعه تعريف ک７و. چ３ پرته له هغه به انسانان ونه شي 
کوالی چ３ د انسان او انساني کرامت ترنامه الندې ژوند وک７ي. د بشر د حقونو ＄ين３ ＄انگ７تياوې 

عبارت دي له:
�tد بشر حقونه د و４ش وړنه دي

�tد بشر حقونه ن７يوال دي.
�tد بشرحقونه د اهلل )َجلَّ َجَاللُه( له لورې يوه تحفه ده.

فعاليت:  د خپل３ ډل３ سره له خبرو اترو وروسته وواياست چ３ کوم نور مطالب د بشر د حقونو په 

＄انگ７تياوو ک３ شامل８５ي؟
آيا پوه８５ئ چ３ د بشر حقونه له کومو پ７اوونو ت５ر شوي دي؟

د بشر حقونه د تاريخي ودې په ل７ ک３ له الندې پ７اوونو نه ت５ر شوي دي.
لوم７ى پ７او د ١٧٨٩ م نه مخک３

دا پ７او د بشر د حقونو د الس ته راوړو ډ４ر اوږد پ７او شم５رل ک８５ي او د بشر د حقونو د الس ته راوړلو 
لپاره  ه）ه او هاند کول د دې پ７او ＄انگ７تيا ده. د انسان مقام، انسانيت او د بشر حقونه له ډ４ره وخته 
د پاملرن３ او د بحث وړ موضوع وه. د لرغوني دورې د پوهانو او فيلسوفانو په أثارو او د اسالمي 
پوهانو او علماوو په ليکنو ک３ په دې هکله بحث شوى دى؛ د انبيای کرام په ک７و وړو، خبرو او 
کردار ک３ د انساني کراماتو تاييد، خپلواک９ او د انسانانو په حقونو او د دې حقونو او خپلواکيو په پلي 
ک５دو باندې ！ينگار ＊کاره او ＇رگند و. چا چ３ په هر ډول او په هر مقام ک３ چ３ په دې حقونو تيرى 
ک７ى، د نيوک３ او سزا الندې راغلى دى چ３ دا ！ول، د انسان د اعتبار او د هغه د حقونو د اهميت 
ن＋ه ده. د بشرحقونو د تاريخ په اوږدو ک３ له ستونزو ډکه الره وهل３ ده چ３ ورو ورو ي３ د ظلم او 
تيري پر ضد د ＄مک３ د سر د وگ７و د گ６ې مبارزې او سر＊ندن３ له امله چ３ د تاريخ په بهير ک３ 

ي３ صورت ونيوه، له من％ه يووړ او اوسني حالت ته راورس５دل.
په لرغون３ دوره ک３ فيلسوفانو اومتفکرينو قوانين من＃ ته راوړل لکه: د حمورابي د بابل د پاچا قانون 
په )٢١٢٣- ٢٠٨٠ق.م. ک３(، د أتن اساسي قانون په )٥٠٧م. ک３(، د هخا منشي پاچا کورش 
د  الواح )٤٥٠ ق.م. ک３(، د روم  نه مخک３( د روم دولس گونه  له ميالد  پ７５ۍ  )پن％مه  منشور، 
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امپراطور ژوستي نين )اقدامات شپ８مه پ７５ۍ له ميالده مخک３(، د مگناکارتا لوزنامه چ３ د انگلستان 
د منشور کبير په نامه مشهوره ده) ١٢١٥م.(، د انگلستان د حقونو اعالميه )٨٦٦م.(، د امريکا د 
خپلواک９ اعالميه )١٧٧٦م.( د ويرجنيا د حقونو اليحه)١٧٧٦م.( او داس３ نور مواد چ３ د بشريت 
د تاريخ له لوم７ي سرنه تر )١٧٨٩م.( پورې ！ول３ ه）３ د بشر د ذاتي او طبيعي حقونو د الس ته 
راوړلو په موخو سرته رس５دلي، تر＇و بشر د خپلو حقونو، أزاديو او ارز＊تونو ＇＋تن شي او گ＂ه ترې 
واخلي. د دې پ７او په ترڅ ک３ د بشر د حقونو په اړه درې ډوله اړ４ک３ د پام وړوې. د انسان اړيک３ له 

انسان سره، د انسان اړيک３ له چاپ５ريال سره او د انسان اړيک３ له توليد سره. 
فعاليت: له ذکر شويو موضوعاتو نه سرب５ره کوم موضوعات د بشر له حقونو  سره ت７او لري؟ په ＇و 

کر＊و ک３ ي３ وليکئ او د ډل３ استازی دې نورو زده کوونکو ته ولولي.
د بشر د حقونو د تدوين )ليکن３( دويم پ７او) ١٧٨٩م.( 

د فرانس３ د ه５واد استازي د ١٧٨٩ ز８４ديز کال د أکست په ٢٨ مه د پاريس په ملي غون６ه ک３ سره 
را ！ول شول او د يوې رسمي اعالمي３ په ترڅ ک３ ي３ د بشر طبيعي او مقدس حقوق وړاندې ک７ل. هغو 
！ينگار وک７ چ３ بشر خپلواک ن７ۍ ته راغلی، بايد خپلواک ژوند ولري او ！ول انسانان د حقونو له پلوه 
سره برابر دي. دې اعالمي３ د ！ولو سياسي ډلو موخ３ د بشر د نه ب５لدونکو طبيعي حقونو ساتنه وبلله، 
لکه: د ملکيت أزادي، امنيت، د ظلم او ستم په وړاندې مقاومت. دا اعالميه ١٧ مادې لري چ３ په 

رسمي او تاريخي سند ک３ ＇رگندې شوې دي.
در４م پ７او د بشر د حقونو ＇رگند４دل )١٠ د سمبر ١٩٤٨م.(

له دوو ن７يوالو جگ７و )١٩١٤م -١٩١٨م ( او )١٩٣٩- ١٩٤٥ م ( نه وروسته، د ن７ۍ ه５وادونو 
په ＄انگ７ې توگه هغو ه５وادونو چ３ په جگ７ه ک３ ＊ک５ل وو، ډ４ر معنوي او مادي زيانونه وليدل. په 
ميليونه  له ٥٥  زيانونو سره سره  نورو  له  م.(  ن７يواله جگ７ه) ١٩٣٩ -١٩٤٥  توگه دويمه  ＄انگ７ې 
کسانو نه زيات له من％ه يووړل او په ميليونونو کسان معلول شول چ３ تر اوسه هم د هغو تالفي کول 
ډ４رو ه５وادونو ته زيات３ ستونزې پيدا ک７ي دي. په پايله ک３ ＄ينو ه５وادو د خپلو گ＂و تر السه کولو د 
اللچ )حرص( له امله له ميليونونو خلکو  ＇خه په ب３ رحمانه تو－ه د  ژوند حق واخيست. تردې چ３ 
د ١٩٤٨م. کال د دسمبر په لسمه د ملگرو ملتونو په ١٨٣ عمومي غون６ه ک３ د پاريس د شايلو په 
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قصر ک３ په ٣٠ مادو ک３ د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه په ٤٨ موافقو رايو – ه５＆ مخالفي رايي 
نه وې او په ٨ ممتنعو رآيو سره په تصويب ورس５ده. د هندو راس او يمن ه５وادونو په دې غون６ه 
ک３ گ６ون نه درلود. اته رآي３ چ３ ممتنع وې هغه پخوانی شوروي اتحاد، د جنوبي افريقا اتحاديه، 
پخوان９ چکسلواکيا، سعودي عربستان، پخوان９ يوگوسالويا او د پولين６ ه５وادونه وو. دې ه５وادونو 

！ينگار کاوه چ３ له اعالمي３ سره مخالفت نه لرو، بلک３ د ＄ينو موادو نه ي３ مالت７نه کوو. 
فعاليت: د اتو ه５وادونو د ممتنعو رآيو ورکولو موخه ＇ه وه؟ په ډلو ک３ پرې خبرې وک７ئ.

＇لورم پ７او د بشر د حقونو ！ينگ＋ت )١٩٦٦م.(
د بشر د حقونو د اعالمي３ په تعقيب د بشر د حقونو درې سنده نور هم د ١٩٦٦ م. کال په ترڅ 
ک３ په تصويب ورس５دل چ３ د ملگرو ملتونو د اعالمي３ بشپ７وونکي بلل ک８５ي. دا اساسي اسناد 

عبارت دي له: 
�tد سياسي او مدني حقونو ن７يوال کنوانسيون په ١٩٦٦م. کال ک３ تصويب. 

�tد سياسي او مدني حقونون７يوال کنوانسيون په اړوند په ١٩٦٦م ک３ اختياري پروتوکول.
�tد اقتصادي، فرهنگي او سياسي حقونو ن７يوال کنوانسيون په )١٩٦٦م. ک３ تصويب.

د يادولو وړ ده چ３ د بشر د حقونو له دې اسنادو نه وروسته تقريباً ٢٠ نورې لوزنام３ او ميثاقونه 
د بشر د حقونو په اړه په تصويب ورس５دل چ３ د تصويب کوونکو دولتونو لپاره د هغو اجرا کول 

الزمي دي. 
پن％م پ７او د بشر د حقونو معيار گ２ل)١٩٩٢م.(

د دې پ７او مهمه ＄انگ７تيا د بشر د حقونو د ن７يوال ک５دو ه）３ دي؛ د اتيايم３ لسيزې دويمه نيمايي 
د س７ې جگ７ې پاى را＊يي: هغه ايديولوژي گان３ چ３  هرې يوې به په خپل گومان د بشر حقونه 
زمزمه کول، په يو نه، يو ډول ب３ رن， ک７ل او الره ي３ د بشر د حقونو د ن７يوال ک５دلو لپاره هواره 
ک７ه. په دې پ７او ک３ پخوانی شوروي ړن， شو او د شوروي اتحاد په دننه ک３ ١٥ نور ه５وادونه من＃ 
ته راغلل. نوي أزادۍ ته رس５دلو ه５وادونو، هر يوه په خپل ه５واد ک３ د بشر د حقونو د اعالمي３ 
مالت７ وک７ او تر اجرا الندې ي３ ونيول. تر＇و چ３ د بشري ！ولن３ ه）و د بشر د حقونو د ن７يوال ک５دو 
په الره ک３ ادامه او عموميت پيدا ک７. نن سبا بشري حقونه معيار －２ل د اوسن９ زمان３ له ＄انگ７تياوو 
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په داس３ حال ک３ ده چ３  ＇خه شم５رل ک８５ي. بشري حقونه ورځ تر ور＄３ پراختيا پيدا کوي، دا 
د ن７ۍ دولتونه د بشر د حقونو اساسي ستن３ چ３ دولتونو ت７ونونو په منلو او په ت７ونونو او سازمانونو 
ک３ د دولتونو د غ７يتوب چ３ د اجرْا ضمانت له ＄ان سره لري، له کنوانسيونونو سره د ت７ون کوونکو 
ه５وادونو په قوانينو ک３، په ＄انگ７ې توگه په اساسي قانون ک３، په درجولو سره پراختيا ورکوي، د بشر 
د حقونو دويم ن７يوال کنفرانس په ١٩٩٣م. کال په وين ک３ چ３ د دې واقعيت ＇رگندونه ي３ کوله د 
١٧١ ه５وادونو په گ６ون سره جوړ شو، په داس３ حال ک３ چ３ په ١٩٤٨ م کال ک３ د هغو ه５وادونو 

شم５ر چ３ د بشري حقونو اعالميه ي３ السليک ک７ې وه، له ٤٨ ه５وادونو نه زيات نه وو.

 د لوست تکرار
....................................................................................................t

...............................................................................................t

...............................................................................................t

...............................................................................................t

...............................................................................................t
 پو＊تن３

١- د  حق درې اعتباري معناوې وليکئ.
٢- د بشري حقونو ＄انگ７تياوې کوم３ دي؟ معلومات ورک７ئ.

٣- ذاتي يا طبيعي حقوق کوم دي؟ له مثال سره ي３ واضح ک７ئ.
٤- د بشر د حقونو د پن％م پ７او ＄انگ７تيا وليکئ.

٥- د بشري حقونو دويم، دريم، ＇لورم او پن％م پ７اوونه په کومو نومونو ياد８４ي؟
 کورن９ دنده

د هغو پن％و ه５وادونو چ３ د بشري حقونو اعالميي ته ي３ راي３ ورک７ي، نومونه واخلئ.
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د بشري حقونو ن７يواله اعالميه

 لکه ＇رنگه چ３ په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل، بشري حقونه پن％ه پ７اوونه لري چ３ هغه دا دي: لوم７ی پ７او  
دويم پ７او د بشري حقونو د تدوين پ７او، دريم پ７او د بشري حقونو ＇رگند４دل، ＇لورم پ７او د بشري حقونو 
！ينگ＋ت، پن％م د معيار په توگه د بشري حقونو د منلو  پ７او. په دې لوست ک３ د بشر د حقونو له اعالمي３ 

سره أشنا ک８５ئ.
بحث پرې وک７ئ

 �tد بشري حقونو ن７يواله اعالميه په کومه ن５＂ه 
السيلک شوه او ＇و مادې لري؟

تاس３ ！ولو د ور＄پا１و، راډيوگانو، او تلويزيون 
نوم  اعالميي  د  حقونو  د  بشر  د  الرې  له 
له  مخک３  ياست؛  أشنا  ورسره  او  اوريدلى 

دې چ３ د بشري حقونو په اړه معلومات درک７ل شي، لوم７ی د اعالمي３ په معنا پوه شئ: هغه سند 
چ３ په هغه ک３ دوه يا ＇و ه５وادونه د  يوې ＄انگ７ې مسئل３ په اړه خپل ک７ه وړه او يا د نظر يووالى 
او گ６ې ه）３ په رسمي توگه اعالموي، اعالميه ورته ويل ک８５ي. د ب５لگ３ په توگه: د بشر د حقونو 
ن７يواله اعالميه، د فرانس３ د تبعه د بشري حقونو اعالميه او داس３ نور. بشر د خپلو انساني او حياتي 
حقونو د الس ته راوړلو لپاره د ن７ۍ په مختلفو برخو ک３ ب３ شم５ره ه）３ او مبارزې ک７ي دي او  په 
دې الره ک３ ي３ ډ４رې قربان９ ورک７ي دي،  تر＇و د بشري حقونو اوسن９ ب３２ ته ي３ وده او پرمختگ 
وک７ او په پای ک３ په١٨٣يمه غون６ه ک３ د ١٩٤٨م کال د دسامبر په ١٠ ن５＂ه د پاريس د شايلو په 
ما９１ ک３ په تصويب ورس５د. د ملگرو ملتونو عمومي غون６ې له ！ولو ه５وادونو، مؤسسو، خلکو او 
اشخاصو ＇خه وغو＊تل چ３ د بشر د حقونو د اعالمي３ متن د خپل ژوند برخليک وبولي او په 
هغه ک３ د ＄اى په ＄اى شويو حقونو په  عملي کولو ک３ ه）ه وک７ي. دا اعالميه يوه سريزه او د４رش 
مادې لري. د دې اعالمي３  په سريزه ک３ يو ل７ بنس＂يز مفاهيم او نظري３ شته چ３ د اعالمي３ السليک 
کوونکو په هغ３ ک３ خپل باور او اعتماد اعالن ک７ی دى. ) ١ او ٢( مادې د ＇لورو اصلونو؛ أزادۍ،  
روح  اعالمي３  د  او   بنس ايديولوژيکي  ک３  په حقيقت  ورورۍ چ３  او  کول  نه  ت５ري  د  برابرۍ، 

جوړوي، لري. 

پن％لسم لوست
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فعاليت: بشري حقونو ＇رنگه اوسن９ ب３２ ته پراخيتا وک７ه؟ په دې اړه معلومات ورک７ئ. 

آيا پوه８５ئ د بشري حقونو ن７يواله اعالميه ＇ه اهميت لري؟
�tد بشر د حقونو ن７يوال３ اعالمي３ اهميت د هغ３ په عمومي توب او ن７يوال توب ک３ دى. په هغ３ 
ک３ ＄اى پر ＄اى شوې أزادۍ نه يوازې يوه ه５واد ته او يا د خلکو د يوه ＄انگ７ي گروپ لپاره، بلک３ 

د ！ول بشر او ＄مک３ په سر د هر انسان لپاره تدوين شوې ده. 
�tد دې اعالمي３ بل اساسي اهميت په هغ３ ک３ د أزادۍ او برابرۍ اصولو شتون دى چ３  له دې 
حقونو ＇خه د استفادې په الره ک３ ه５＆ ډول استثنآ او ＄انگ７تيا مجاز نه بولي. د بشري حقونو په 

اړوند ه５＆ ډول تبعيض نه مني.
�tد دې اعالمي３ يو ډ４ر مهم اهميت دا دى چ３ په )١٩٦٩ م کال( د ملگرو ملتونو په عمومي غون６ه 
ک３ ي３ عملي ب２ه ＄انته  غوره ک７ه او دولتونه په دې مکلف ک７اى شول چ３ دا حقوق او أزادۍ په 

خپلو عادي او اساسي قوانينو ک３ شامل ک７ي، په عمل ک３ ي３ پلي او رعايت ک７ي.
فعاليت: د بشر د حقونو دوه مادې چ３ زموږ په اساسي قانون ک３ شامل３ شوې دي، له خپل３ ډل３ سره 

له مشورې وروسته ولولئ.

د بشر د حقونو اعالميه د کومو حقونو او آزاديو لرونک３ ده؟ 
د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه د مدني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي او فرهنگي حقونو او أزاديو 

لرونک３ ده چ３ په الندې ډول په لن６ه توگه توضيح ک８５ي.
له: د ژوند حق، شخصي  أزادۍ عبارت دي  او  او سياسي حقوق  ن７يوالو بشري حقونو مدني  �tد 
امنيت او أزادۍ، نه شکنجه کول، نه تحقيرول، له غيرانساني سزاو ورکولو مخنيوى، د توقيف او 
يا د غير قانوني بندي کولو مخنيوى، د مريي توب مخنيوى، د انسان د شخصيت او حقونو پيژندنه په 
هر ＄اى ک３ چ３ وي. د قانون د مالت７ حق او خپلواکو او ناپييلو محکمو ته د مراجع３ ＇خه د گ＂３ 
اخيستلو حق، د تابعيت حق، د واده کولوحق، د فکر او عقيدې د أزادۍ حق، د بيان او مطبوعاتو د 
أزادۍ حق، د انجمنونو د جوړولو حق، د گوندونو د جوړولو حق، په عمومي چاروک３ گ６ون او په 

دوره ي３ ！اکنو ک３ گ６ون او داس３ نور..
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�tد بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ اقتصادي، اجتماعي او فرهنگي حقونه په الندې ډول دي: 
！ولنيز امنيت او د ژوند له مناسب３ کچ３ نه گ＂ه اخ５ستل د انساني کرامت په پام ک３ نيولو سره د 
کارکولو حق او د کار د أزاد انتخاب.د مساوي کار په مقابل ک３ د مساوي اوجورې حق، د اتحاديو 
جوړولوحق، د استراحت، فراغت، تفريح، د سوکال９ او روغتيا حق، د ＊وون３ او روزن３ حق، په 
علمي او فرهنگي فعاليتونو ک３ د گ６ون حق، د مادي او معنوي گ＂و او د فرهنگي فعاليتونو او أثارو 

نه د مالت７حق.
فعاليت: فرهنگي حقونه او أزادۍ له اقتصادي حقونو نه ب５ل ک７ئ او په ＇و کر＊و ک３ ي３ وليکئ.

د اسالمي کنفرانس بشري حقونو له اعالمي３ سره آشنا شئ
د اسالمي بشري حقونو اعالميه په کومه ن５＂ه په تصويب ورس５ده او ＇و مادې لري؟ د اسالمي بشري 
حقونو اعالميه د ١٤١١ هـ. ق. د محرم الحرام په ＇وارلسم د ١٩٩٠ م. کال د اگست په پن％لسم 
د ١٣٦٩ هـ.ش. کال د اسد مياشتي په ١٥ د اسالمي کنفرانس د سازمان د بهرنيو چارو وزيرانو 
په غون６ه ک３ چ３ په قاهره ک３ جوړه شوې وه، په تصويب ورس５ده. د اسالمي بشري حقونو اعالميه 
٢٥ مادې لري، د دې حقونو بشري مفهوم په دوو مهمو اصلونو والړ دی. د خلکو انساني کرامت 

او عدالت.
 اسالم تل په دې ！کي ！ينگار کوي چ３  خداى> په ！ولو انسانانو فضل ک７ى دى او د کرامت نه ي３ 
برخمن ک７ي دي. د يادولو وړ ده، هغه ＇ه چ３ په لو４دي＃ ک３ د بشر بنس＂يز حقونه بولي د اسالم په 
سپي）لي دين ک３ له هماغه لوم７ي پيل نه دا حقونه د بشريت لپاره په رسميت پ５ژندلي او ！ينگار ي３ 

پرې ک７ی دی. له دې جمل３ کوالی شو الندې برخو ته اشاره وک７و: 
�tد ژوند حق، له دې جمل３ نه د جنينو د ژوند حق، د مالکيت او د اموالو ＇خه د مالت７ حق، 
د  حق،  رس５دو  د  ته  عدالت  ＇خه  الرو  قانوني  له  مالت７،  نه  کرامت  انساني  د  او  حق  کرامت  د 
عقيدې د أزادۍ حق او د عقيدې د ＇رگندولو حق، د مساوات او برابرۍ حق، له اقتصادي امنيت 
نه د برخمن ک５دو حق، د تشکيالتو او ！ولنو د جوړولو حق، د سياسي گ６ون حق، د مهاجرت او 

استوگن３ حق، له عادالنه اجورې ＇خه د برخمن ک５دو حق، د کار حق او نور.
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فعاليت: له خپل３ ډل３ سره خبرې وک７ئ. د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه د اسالمي بشري حقونو له 

اعالمي３ سره پرتله ک７ئ او د هغه پايله په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.

 د لوست تکرار
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t
........................................................................................................t

 پو＊تن３
١- اعالميه ＇ه شى ده؟ ＇و ب５لگ３ ي３ وليکئ.

٢- د بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ د اهميت په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.
٣- د بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ اوه حقونه بيان ک７ئ.

٤- کوم موضوعات د بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ په مدني حقونو ک３ شامل دي؟
٥- د بشر د حقونو اسالمي اعالميه په کومه ن５＂ه په قاهره ک３ د اسالمي کنفرانس د سازمان د بهرنيو 

چارو وزيرانو په غون６ه ک３ په تصويب ورس５ده؟
الف: ١٤ محرم ١٤١٠ ب: ١٤محرم ١٤١١ ج: ١٣ شعبان ١٤١٣ د: ١٥ سفر ١٤١٥

 کورن９ دنده
د بشر د حقونو د ن７يوال３ اعالمي３ د فرهنگي حقونو ＇و مادې چ３ زموږ د ه５واد په قانون ک３ شامل３ 

دي، وليکئ.
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د  افغانستان د بشري حقونو خپلواک کم５سيون
په ت５رلوست ک３ موولوستل چ３ د بشري حقونو ن７يواله اعالميه د ١٩٤٨م کال د دسامبر په لسمه 
ن５＂ه د پاريس د شايلو په ما９１ ک３ د ملگرو ملتونو د عمومي غون６ې په يوسلو درې اتيايمه غون６ه 
ک３ الس ليک شوه. په دې لوست ک３ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون سره أشنا 

ک８５ئ.  
بحث پرې وک７ئ

 کوم عوامل د افغانستان د بشري حقونو  د خپلواک کميسيون  د جوړ４دو المل شول؟
مخک３ له دې چ３ د افغانستان د بشري حقونو د کميسيون دجوړ４دو الملونه ＇رگند ک７و بايد د 

کم５سيون په معنا پوه شو. أيا پوه８５ئ  
هغه  دى؟  شى  ＇ه  کم５سيون  چ３ 
يا مسئل３  يوې طرح３  د  غون６ه چ３ 
وي  شوي  جوړه  هکله  په  ＇７５ن３  د 
د  کار  کوم  د  چ３  ته  هيئت  يو  يا  او 
وي،  شوې  ورک７ل  دنده  لپاره  اجرا 
لکه:  ک８５ي.  ويل  ورته  کميسيون 
بشر د حقونو خپلواک  د  دافغانستان 

اداري سمون کميسيون  د  کميسيون، 
او داس３ نور. 

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د يوه ضروري امر په توگه له  بل هر وخت نه زيات 
زموږ ！ولن３ ته اړين و. ＄که د انساني حقونو نه تآمين５دلو او د هغه پر له پس３ تر پ＋والندې کولو 
زموږ د خلکو پام له هر بل وخت نه زيات د بشر د حقونو اهميت ته اړولى دى. په ＄انگ７ې توگه 
اضافه له دريو لسيزو جگ７و او نا امنيو په ترڅ ک３ زموږ  خلکو ډ４ر زيانونه وليدل. چ３ عمومي 
روحي３ ته ي３ زيان ورساوه. زموږ خلک په دې نه وو قادر چ３ له خپلو حقونونه دفاع وک７ي او له 
فطري او طبيعي حقونو نه محروم وو؛ چور، چپاول او زورواکي د ژوند پر ！ولو چارو واکمن وو؛ 
د قانون د احکامو پلي ک５دل ناشوني وو؛ د ذکر شويو عواملو په بنا،  د خلکو د ه）واو د ن７يوالو 
مرستو او مالت７ د پاريس د اصولنام３ په پام ک３ نيولو  سره، د ملگرو ملتونو د عمومي غون６ې 
د)١٩٩٣م. کال د دسامبر د مياشت３ د ٢٠ ( ن５＂３ قطعنامه، په افغانستان ک３ د بشري حقونو د 

خپلواک کميسيون جوړول د بن په موافقت نامه ک３ ترغور الندې ونيول شول.
دا  وروسته  تآسيس شو چ３  توگه  په رسمي  لپاره  کلونو  دوو  د  دا کميسيون  کال(.  لمريز  د )١٣٨١ 

شپاړسم لوست
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کميسيون د يو ملي، خپلواک او دايمي بنس په توگه د افغانستان د اساسي قانون په ٥٨ ماده ک３ داخل 
شو. دا کميسيون ٩ غ７ي لري چ３ ＊％３ او نارينه په ک３ شامل دي چ３ د پن％و کلونو لپاره د رئيس جمهور 
له خوا ！اکل شوي دي او د افغانستان اسالمي جمهوريت په چوکاټ ک３ په خپلواکه توگه عمل کوي. د 
خپلو فعاليتونو په ترڅ ک３ د اساسي قانون او د نورو ！ولو نافذه قوانينو مطابق عمل کوي؛ د افغانستان د بشر 
د حقونو د خپلواک کميسيون سيمه ييز دفترونه په الندې ډول دي: د کابل، مزارشريف، هرات، کندوز، 

کندهار،گرديز، جالل أباد، بدخشان، فارياب، دايکن６ي، غور او هلمند سيمه ييز دفترونه.
فعاليت: د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون د جوړ４دو دليلونه په ＇و کر＊و ک３ وليکئ.

لپاره  رس５دو  سرته  د  موخو  کومو  د  کميسيون  خپلواک  حقونو  بشري  د  افغانستان  د 
فعاليت کوي؟

 دا کميسيون د الندې موخو د تحقق لپاره فعاليت کوي:
 په ه５واد ک３ د بشر د حقونو د رعايتولو ＇ارل، له بشري حقونو نه مالت７ او تعميمول د بشري أزاديو، د بشر 
حقونو ته د خلکو الس رسي د ＇رنگوالی او وضعيت ＇ارل، د بشر د حقونو تر پ＋و الندې کولو او سر 

غ７ونو نه ＇７５نه او تحقيق، د بشر د حقونو د وضعيت د ＊ه والي او پرمختيا لپاره د تدبيرونو نيول دي.
 د افغانستان د بشر ي حقونو له کميسيون سره کوم ارگانونه بايد مرسته وک７ي؟ 

عدلي او قضايي اورگانونه، وزارتونه، ادارات او دولتي او غير دولتي مؤسسات او نور ！ول د ه５واد اتباع 
دنده لري چ３ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کميسيون د موخو په عملي کولو ک３ مرسته او 

ه）ه وک７ي چ３ ذکر شوې موخ３ سرته ورس８５ي.
فعاليت: له خپل گروپ سره خبرې وک７ئ، که چ５رته عدلي او قضايي ارگانونه د افغانستان د بشر د حقونو 

له خپلواک کميسيون سره مرسته او همکاري ونه ک７ي، أيا دا کميسيون به خپلو موخو ته ورس８５ي؟
 د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون له ＄ينو دندو او صالحيتونو سره آشنا شئ

١- د بشر د حقونو د وضعيت ＇ارل.
٢- د بشر د حقونو په اړوند د اساسي قانون د احکامو او د نورو ！ولو قوانينو، مقرراتو، اليحو او ژمنو 

له پلي ک５دو ＇خه ＇ارنه.
٣- د ه５واد د اداري، قضايي، عدلي، انتفاعي او غير انتفاعي بنس＂ونو او مؤسسو ＇ارنه چ３ د بشري 

حقونو پر وضعيت باندې اغ５ز لري.
٤- بشري حقونو او أزادۍ ته د خلکو د الس رسي په ＇رنگوالي باندې ＇ارنه.

٥- د هغو سيمو ليدنه چ３ أزادۍ ي３ سلب شوې وي او د اړوندو قوانينو په تطبيق ک３ د بنديانو او 
محجوزينو سره  د رفتار او چلند ＇ارنه.
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٦- د سرغ７ونو او د بشري حقونو د پ＋و الندې کولو ＇７５نه.
فعاليت: له دې نه سرب５ره نور کوم مطالب د بشر د حقونو د کميسيون په صالحيتونو ک３ شامل دي؟

د بشري حقونو ماتول )نقض( ＇ه شى دي؟
هر هغه عمل چ３ د فرد، يوې ډل３ يا د قانون پلي کوونکي له خوا د بشري حقونو د ملي او ن７يوالو 
قوانينو د نقض المل شي، د بشري حقونو )نقض( يا ماتول نوم８５ي. که ＇ه هم دا کار د دولت ديو 
مامور له خوا د دندې په وخت ک３ شوى وي او يا د نورو حقوقي اشخاصو يا حقيقي اشخاصو له 

خوا په قصدي توگه شوى وي.
د بشري حقونو تر پ＋و الندې کولو مهم موضوعات کوم دي؟

د بشري حقونو د نقض مهم موضوعات عبارت دي له: د ژوند ختمول، ډله ييزه وژنه، غير قانوني 
بندي کول، وهل او ！کول، جنسي ت５رى، د أزادۍ ختمول يا سلبول، د ملکيت په زور نيول، نژادي 
تبعيض، جنگي جنايتونه، په زور واده کول، ＄ورول او شکنجه، د خلکو ت＋تول ) اختطاف( د ژوند 
د چاپ５ريال کک７ول، غيرعادالنه محاکمه، د تورن له دفاع نه ممانعت کول. په محکمو ک３ هغه کسان 
چ３ د هغوى حقونه د نورو په پرتله ډ４ر تر پ＋و الندې ک８５ي عبارت دي له: جنگي اسيران، بنديان، 
يتيمان، کون６ې ＊％３، ب３ کوره ب５رته راستانه شوي مهاجرين ، داخلي ب３ ＄ايه شوي، معلوالن، 

متقاعدين، اقليتونه او نور.
آيا پوه８５ئ کوم３ ستونزې او حل الرې د افغانستان د بشر ي حقونو د  خپلواک 

کميسيون په وړاندې پرت３ دي؟
هغه ستونزې چ３ د افغانستان د بشر د حقونو دکميسيون په وړاندې موجودې دي عبارت دي له: د 
ناپوه９، د ب３ سوادۍ پراخوالى، اخالقي کمزوري، اداري فساد، د تاو تريخوالي د فرهنگ دوام، 
د پوهانو او علماوو فرهنگي او فکري پانگ３ ته نه پاملرنه، د حساب نه ورکولو او معافيت روحيه او 
داس３ نور. د حقونو د الس ته راوړلو ＊３ الرې په الندې ډول دي: د علماوو او ！ولنپوهانو له رول  
＇خه په ！ولنه ک３ د بشر د حقونو د مسايلو د درک او تحليل په برخه ک３ گ＂ه اخيستل. خلکو ته د 
کميسيون د ورپ５ژندلو په اړه د ورکشاپونو دايرول، پوليسو، امنيتي ارگانونو، ＇ارنواليو او محاکمو ته د 
بشر د حقونو د تر پ＋و الندې کولو د مخنيوي په مقصد د ＊وونيزو او روزنيزو او حقوقي ورکشاپونو 
او ！ينگ＋ت، د  پرانيستل، په تحصيلي، ＊وونيزو، روزنيزو مرکزونو ک３ د کميسيون د اړيکو وده 

＊％و دچارو له وزارت سره د حقوقي پوه５دن３ په خاطر د ورکشاپونو دايرول.
فعاليت: د افغانستان د بشري حقونو دکميسيون د کار او فعاليت مثبت او منفي ！ک３ په ＇و کر＊و 

ک３ وليکئ.
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 د لوست تکرار 
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- کميسيون تعريف ک７ئ.

٢- د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون موخ３ وليکئ.
٣- د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کميسيون پن％ه صالحيتونه بيان ک７ئ.

٤- د بشر د حقونو )نقض( يا تر پ＋و الندې کول ＇ه شى دي؟
٥- ستاس３ په فکر ＇ه بايد وک７و چ３ د بشر د حقونو له ماتولو ＇خه مخنيوی وشي؟

 کورن９ دنده
د بشر د حقونو د ماتولو  ＇و ب５ل／３ چ３ ک５داى شي د راډيو او ！لويزيون له الرې مو اور４دل３ او ليدلي 

وي په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ. 

د  ＇پرکي لن６يز
اليق،  او  وړ  عدل،  ثابت،  درست،  د  ک３  لغت  په  کلمه  حق  د  ده،  جمع  حق  د  حقوق  �t
او د  او گ＂ه  باندې تسلط درلودل، برخه  په يوه شي  په يوه شي ک３ تصرف کول، حالل، 

خداى )َجلَّ َجَاللُه( د نومونو ＇خه يو نوم دی.
�tد بشر حقونه له ！ولو حقونو ＇خه لکه: ذاتي حقونه چ３ انسان ته د ز４８４دو له ور＄３ ور په 

برخه ک８５ي او هم کسبي حقونه چ３ ！ولنه ي３ انسان ته په ورک７ه قايله وي.
�tد بشر د حقونو ن７يواله اعالميه په حقيقت ک３ د ديني زده ک７و،اخالقو، عقايدو او نظريو 
او  خونديتوب  د  حقونو  د  بشر  د  مخه  د  پ７５ۍ  پ７５ۍ  چ３  ده  ！ولگه  بشپ７وونک３  او  لن６يز 

نيکمرغ９ لپاره من＃ ته راغل３ ده.
�tد بشري حقونو د اسالمي کنفرانس اعالميه چ３ د محرم په ١٤ ن５＂ه ١٤١١ قمري کال د 
١٩٩٠ م. کال د اگست د ١٩ م３ او د ١٣٦٩ لمريز کال د زمري د مياشت３ ١٥ م３ ن５＂３ 
سره سمون خوري د بهرنيو چارو وزيرانو د اسالمي کنفرانس په سازمان ک３ په ٢٥ مادو ک３ 

په قاهره ک３ تصويب شوه.
�tد افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د ١٣٨١ لمريز کال د غبرگول３ په ١٦ ن５＂ه 
د جمهور رييس له فرمان سره سم تشکيل او د يوه ملي بنس په توگه د نوي اساسي قانون 

په ٥٨  مه ماده ک３ تسجيل شو.
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پن％م  ＇پرکى

دموکراسي )ولسواکي(

په دې ＇پرکي ک３ الندې لوستونه لولئ:

�tد دموکراس９ مخينه ) تاريخچه(

�tد دموکراس９ مفهوم او ډولونه

�tد موکراسي په افغانستان ک３
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ته  مهارتي موخو  او  پوهنيزو  په الندې  لوستلو سره  په  د دې ＇پرکي 

ورس８５ي:

�tد دموکراس９ له تعريف او مفهوم سره به آشنا شي.

�tد دموکراس９ په مخين３ )تاريخچ３( به پوه شي.

پوه  به  ډولونو  په  هغ３  د  ک３  ن７ۍ  په  او  مفهوم  په  دموکراس９  د  �t

شي.

�tد ه５واد د نظام په پرگنيزتوب به پوه شي.

�tدموکراسي به تعريف او تشريح ک７اى شي.

�tد دموکراس９ مخينه به توضيح ک７اى شي.

�tد دموکراس９ ډولونه به و ＊ودلی شي.

�tپرگنيز نظامونه او زورواکي نظامونه به توپير ک７اى شي.

�tد ه５واد د پرگنيزتوب ن＋３ او ب５لگ３ به و＊ودلى شي.

د ＇پرکي موخ３
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د دموکراس９ تعريف او ماهيت

بحث پرې وک７ئ

د اوسنيو دولتونو د پراختيا يوه له مهمو برخو ＇خه له خلکو سره د هغوى اړيک３ دي. تاس３ به د 

دموکراس９ اصطالح له کتابونو او ！ولنيزو 

رسنيو ＇خه اور４دل３ وي.

＇ه  دموکراس９  چ３  ک７ى  مو  فکر  أيا   

شى ده؟

لري؟  معنا  کومه  ک３  اصطالح  په  او 

دموکراس９ کوم تاريخي پ７او وهلی دی؟ 

د دموکراس９ تعريف

کلمه   دموکراسي  د  ک３  لغت  په  الف: 

ژبه  پ＋تو  په  چ３   )Domocracy(

ک３ ورته ولسواکي ويل ک８５ي، د يوناني ژبDemokratia(３(   ＇خه اخيستل شوې ده، 

Kretein حکومت کولو ＇خه  Demos )خلک( او  د يوناني ژب３ دغه لفظ په خپله د 

ترکيب شوى دى، دا ډول دموکراسي د ژب３ له نظره:) د خلکو حکومت د خلکو له خوا( 

معنا ورکوي.

ب: په اصطالح ک３: د ！ولن３ د خلکو د ژوندانه د هغه ډول ＇خه عبارت ده چ３ په هغه ک３ 

خلکو ته د دې حق ورکول ک８５ي چ３ أزادانه مشارکت لپاره د مساوي امکاناتو ＇خه برخمن وي. 

په دموکراس９ ک３ خلکو ته د دې امکان برابر８４ي چ３ د دموکراس９ له الرې د ه５واد په سياسي 

پر４ک７و ک３ په خپلواک ډول برخه واخلي او د چارو په پرمخ بيولو او په حکومت باندې د نظارت 

کولو له الرې له خپل３ ارادې ＇خه گ＂ه واخلي. 

اووه لسم لوست
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د دموکراس９ تاريخي لرغونتوب
١- په يونان ک３ د دموکراس９ من＃ ته راتلل

د دموکراس９ د من＃ ته راتلو لوم７ن９ دوره په لرغوني يونان ک３ د ميالد نه د مخه پن％مه پ７５ۍ ک３ پيل 
شوې ده. په هغه ＄ای ک３ د مرييانو او ＊％و پرته نورو ！ولو د حکومت په چارو او د قوانينو په وضع 
کولو ک３ مستقيماً گ６ون درلود. د يونان دموکراسي په دريو اصولو: د أزادۍ، برابرۍ او د تصميم نيول 
د ه５وادوالو د اکثريت پربنس والړه وه. دغه اصطالح د لوم７ي ＄ل لپاره د کلستين له خوا په أتن ک３ 

وکارول شوه او هغه د دموکراس９ بنس اي＋ودونکی وپ５ژندل شو. 
فعاليت:د ډلو د غ７و په مشورې سره د يونان د دموکراس９ منفي او مثبت３ ن＋３ په گوته ک７ئ.

٢- په روم ک３ د دموکراس９ من＃ ته راتلل
په روم ک３ دموکراسي د جمهوري نظام په چوکاټ ک３ را ＇رگنده شوه. د روم د تاريخ ليکونکي پوليب 
يوناني ليکوال د ليکنو پر بنياد د هغه ه５واد جمهوري نظام له دريو عنصرو شاهي) کنسول( اشرافي         
)سنا( او د ولسواک９ )د خلکو د مجلسونو( نه جوړ شوی و. په پای ک３ قدرت د سنا ) اشرافيانو( الس 
ته ورغی. د سنا غ７ي به تل د خلکو له خوا ！اکل ک５دل، له دې امله سنا خپله ولسي منشآ درلودله. خو 
په سنا ک３ غ７يتوب په ＇و محدودو شتمنو او ＄واکمنو کورنيو پورې اړه درلوده. همدارنگه  سنا د ميالد 
نه مخک３ لوم７ۍ پ７５ۍ پورې قدرت په الس ک３ درلود. په دې دوره ک３ ولسي مجلسونو زيات نفوذ 

پيدا ک７ او قضايي محکم３ د خلکو د حقوقو د مدافع په توگه پران５ستل شوې.

د دموکراس９ حرکت له دولسم３ ميالدي پ７５ۍ ＇خه تر اوسه پورې
 د روم د جمهوريت له ړنگ５دو ＇خه وروسته تر ډ４رې مودې په ه５＆ ه５واد ک３ د دموکراس９ ن＋３ ن＋ان３ 
نه ليدل ک５دي، تر＇و په دوولسمه ميالدي پ７５ۍ ک３ د اروپا په خپلواکو ＊ارونو ک３ يو ډول دموکراس９  
رامن＃ ته شوه. په انگلستان ک３ د دموکراس９ لوم７نی تخم وکرل شو. په ١٢١٥م. کال ک３ د لوم７ي ＄ل 
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لپاره په دې ه５واد ک３ د ستر منشور )منشورکبير( توشيح ک５دل د ژان پاچا  له خوا د دموکراس９ 
لوم７ن９ غو！３ وليدل شوې او هغه ي３ د اروپا لوم７نی اساسي قانون او د انگلستان د ملت د أزادۍ 
بنس وباله چ３  ورو ورو بشپ７ شو. ＄ينو ليکوالو د حکومت شکلونه په من％ن９ او نوې پ７５ۍ يعن３ 
له يوولسم３ م５الدي پ７５ۍ نه تر اوولسم３ م５الدي پ７５ۍ پورې موده ي３ د ولسي بنس＂ونو لوم７ن９ 
مخينه بلل３ ده. په ＄انگ７ې توگه د اي＂اليا د دولت شمالي ＊ارونه، لکه: فلورانس او وينز، د سويس 
کانفدراسيون او د هالن６ جمهوريت. په دې نظامونو ک３ د ولسي حاکميت او د خلکو د استازي 
توب نظام په مختلفو ډولونو سرته رس５ده، په داس３ حال ک３ چ３ د حکومت اساس د اشرافو او 
د ＄مکو د ＇＋تنانو په الس ک３ و. په نوې پ７５ۍ ک３ انگليسي فيلسوف جان الک ١٦٣٢ – 
١٧٠٤ ک３ د أزادۍ د فکر او نظري３ په مفهوم پيل کوي. د الک د نظريي پر اساس، حکومت 
په دريو قواوو و４شل ک８５ي. له الک نه وروسته په اتلسمه پ７５ۍ ک３ له يوې خوا ژان ژاک روسو 
)١٧١٢- م ١٧٧٨م. ( او منتسکيو ) ١٦٨٩- ١٧٥٥( دموکراسي د دوى په نظرياتو ک３ نوې 
مرحل３ ته وردننه شوه. د دې متفکرينو او فيلسوفانو له نظرياتو نه وروسته د امريکا )١٧٧٦م( او 
فرانس３)١٧٨٩م( انقالبونه او بدلونونه د دې افکارو د رواجولو المل شول. له بل３ خوا د انگليس 
د ！ولن３ پر مختگونه چ３ له ديارلسم３ پ７５ۍ نه پيل شوي وو، د ＇و پ７５يو په ترڅ ک３ ي３ ورو ورو د 
تجرب３ له الرې د نوي عصر د ډول ډول مسايلو غو！３ وسپ７ل３. د سياسي أزاديو مفهوم، د پارلمان 
جوړ４دل، دوه مجلسي نظامونه، د سلطنتي مطلقه واک محدودول، د خلکو د استازيو په وړاندې 
د وزيرانو د مسؤوليت ايجادول او د حکومت او کابين３ ＄اى پر ＄اى کول، د دې ！ولن３ له السته 
راوړنو ＇خه وو چ３ د انگليستان د ١٦٨٨ م. کال په انقالب په پايله ک３ بشپ７ شول او د اساسي 

قانون په السليک ک５دو سره ي３ د دموکراس９ په لوري الره پيدا ک７ه.
فعاليت:  په نوې پ７５ۍ ک３ کوم اصول د دموکراس９ د ＄اى پر ＄ای کولو لپاره من＃ ته راغلل؟                
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 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
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.......................................................................................................t
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.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د دموکراس９ مفهوم په اصطالح ک３ ＇رگند ک７ئ.

٢-  د دموکراس９ لغت د لوم７ي ＄ل لپاره د چا له خوا وکارول شو؟
٣- په روم ک３ د دموکراس９ تحول يا او＊تون بيان ک７ئ.

٤- د دموکراس９ غوره متفکران ＇وک دي؟
٥- د فرانس３ د انقالب نه وروسته د دموکراس９ تر ！ولو غوره شعارونه ＇ه شى وو؟ 

 کورن９ دنده
 د دموکراس９ د زمينه سازيو په اړه يوه مقاله وليکئ.
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اتلسم لوست
د دموکراس９ موخ３، اصول او وسيل３

بحث پرې وک７ئ 
په ت５ر لوست ک３ مو د دموکراس９ د تعريف او تاريخچ３ په هکله معلومات تر السه ک７ل. په دې 
لوست ک３ د دموکراس９ د موخو، اصولو او لوازمو سره بلد８４ئ، دموکراسي د خلکو له خوا په 

خلکو باندې د حکومت کولو په معنا تعرپف شوې ده، ستاس３ په نظر:
١- أيا په دې تعريف باندې ！ول پوهان د نظر يووالی لري؟

٢- ستاس３ خپل نظر په دې اړه ＇ه شی دی؟
 د دې سره سره چ３ د دموکراس９ په اړوند د نظر بشپ７ يووالى وجود نه لري او دغه د بشپ７ نظر د 
يووالى نه موجوديت په د موکراتيکو ！ولنو ک３ د هغوى د ！ولنيز شکل د پيچلتيا او رنگ رنگ 
والى المل گر＄５دلى دى او هرې ！ولن３ هغه د خپل ن７ۍ ليد او خپل３ سياسي ايديولوژۍ سره 
سم تعريف ک７ى دى، بيا هم کوالى شو چ３ د هغ３ موخ３ او بنس＂يز اصول په الندې ！کو ک３ 

په لن６ ډول بيان ک７و: 
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الف: د دموکراس９ موخ３
دموکراسي د دوو مهمو موخو د تر سره کولو لپاره ه）ه کوي:

١- سياسي دموکراسي )د خلکو حکومت( او ！ولنيزه دموکراسي )حکومت د خلکو لپاره( من％ته راوړل.
٢- د خلکو لپاره د حقونو او أزاديو برابرول.

ب: د دموکراس９ بنس＂يز اصول
د دموکراس９ بنس＂يز اصول او عناصر کوالى شو په الندې ！کو ک３ خالصه ک７و:

١- د قانون په وړاندې برابري: دا په دې معنا ده چ３ د قانون د عملي ک５دو په اړوند ！ول خلک 
سره برابر دي او د ！ولن３ ه５＆ فرد د بل ＇خه کوم امتياز نه لري.

٢- د قضا په وړاندې برابري: دا په دې  معنا ده چ３ د ！ولنو د وگ７و په من＃ ک３ د قضا، محکم３ او 

قضايي سزا گانو په وړاندې توپير وجود نه لري.
٣- د يوه شي ＇خه په برخمن ک５دو او له آسانتياوو او امکاناتو ＇خه په گ＂و اخيستلو ک３ برابري:

بايد ！ول ه５وادوال د ژوندانه له مختلفو اسانتياوو او امکاناتو ＇خه لکه: اقتصاد، زده ک７ه او دولتي 
منصبونو په السته راوړلو ک３ په مساوي توگه برخمن وي.

٤- په عمومي مکلفيتونو ک３، لکه: د عسکرۍ خدمت، د ！کس ورکول، غرامت )تاوان ورکول( 

او داس３ نورو ک３ برابري.
٥- آزادي، لکه: د بيان کولو، د ليکلو، د غون６و جوړولو، د ！ولنيزو سازمانونو او د سياسي گوندونو 

جوړولوأزادي.
د  دموکراس９  د  ه５وادوالو رضايت،  د  ک３  کولو  متابعت  په  د حکومت ＇خه  قبلونه:  ！ولنيزه   -٦

اساسي اصولو په معنا دی. په دموکراسي نظام ک３، هر حکومت خپل مشروعيت د ！وليزې رايي 
＇خه السته راوړي.

٧- عمومي مشارکت: د تصميم نيولو او تصميم جوړولو په بهير باندې د يوه ＄انگ７ي گروپ او يا 

فکر دخاوندانو د بري او انحصاري کولو د مخنيوي په خاطر، د استازو په ！اکلو ک３ د خلکو مشارکت 
ته ويل ک８５ي.
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بنس＂يزو اصولو  د خلکو حاکميت د دموکراس９ د  ٨- د خلکو حاکميت) د ډ４رکيو حاکميت(: 

＇خه دى. د خلکو حاکميت د نيمايي جمع يو د حاکميت په معنا دى.
٩- ه５واد والي)تابيعت(: ه５وادوال هغه چا ته ويل ک８５ي چ３ د يوه دولت سره په اړيکه درلودو ک３ 
په پام ک３ نيول ک８５ي. له يوې خوا د مدني حقونو ＇خه برخمن وي او له بل３ خوا د دولت په وړاندې 

د دندو په ترسره کولو مکلف وي.
١٠- د استازيتوب سيستم: د استازو هيآت بايد د قانونگذارۍ، د مالياتو په هکله د راي３ ورکولو، پر 

بودجه باندې د نظارت کولو او د استيضاح او د دولت د تصميمونو په هکله د پو＊تن３ حق ولري.
١١- د ＄ينو ！اکلو شرطونو شته والى، لکه:د مناسب اساسي قانون شته والى، د قواوو جالوالى، 

پريوه بل باندې د قواوو نظارت او ＇ارنه، ！اکن３ او په دولتي چارو ک３ شفافيت.
ج: د دموکراس９ امکانات او ضرورتونه

د دموکراس９ د تحقق لپاره د د موکراتيک شخصيت ＄ان／７تياوې:
١- تجربه کول او د خطا او أزماي＋ت له طريق３ ＇خه کار اخيستنه.

٢- چارواکو ته په انتقادي نظر کتل.
٣- انعطاف منل: په يوه کار ک３ له ＄انه نرمي ＊ودل.
٤- واقعيت غو＊تنه، واقعيت مننه او واقعيت بيانول.

٥- زغم او حوصله.
٦- نرمي او خوشامندي.

٧- په ډله ييز ＄واک باندې باور درلودل.
٨- پوه５دنه او مسؤوليت مننه.

٩- د پرمخ تللي مدنيت موجوديت.
هغه ه５وادونه چ３ د دموکراس９ پلي کول پر＄ان الزم بولي، ＊ايي د دموکراتيک فرهنگ هدفونه، 
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اصول او د رامن％ته ک５دو او پراختيا شرايط ي３ رامن＃ ته ک７ي وي. که نه، نو يوازې په تشو خبرو او 
پلويان  ！ي２گ  دموکراس９  د  ه５وادونه ＄انونه  لو４د＃４  ک８５ي. ＄ين３  ته  رامن＃  نه  دموکراسي  شعارونو 
بولي، خو په عمل ک３ داس３ نه ده او د نورو ه５وادونو دموکراتيک فرهنگ تر پ＋و الندې کوي چ３ 
ب５لگه ي３ د شلم３ پ７５ۍ په نوي يمه لسيزه ک３ د ترکي３ او الجزاير په دموکراتيکو ！اکنو ک３ دوه مخ３ 
توب يادوالی شو، په دې دوو ه５وادونو ک３ د ！اکنو پايل３ باطل３ اعالن شوې او الجزاير له خون７ۍ 

ناکرارۍ سره مخامخ شو. 

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- د دموکراس９ د تعريف او اساسي ستنو په هکله د نظر د يووالي نه موجوديت ＇ه پايل３ من＃ ته 

راوړي دي؟
٢- په دموکراتيکو نظامونو ک３ د خلکو لپاره بايد  کوم فرصتونه په پام ک３ ونيول شي؟

٣- ！ولنيز من＋ت ＇ه شی دی او له عمومي مشارکت سره ＇ه توپير لري؟
٤- د دموکراس９ د ＄ينو ضرورتونو او شرايطو نومونه واخلئ.

٥- ＄ين３ لويدي＃ ه５وادونه د دموکراس９ په تطبيق ک３ ＇ومره ر４＋توني دي؛ ستاس３ دليل ＇ه شی دی؟ 
 کورن９ دنده

 د دموکراس９ له سترو هدفونو ＇خه يو ي３ شرحه ک７ئ او په هکله ي３ د اسالم نظر هم وليکئ.
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نولسم لوست

دموکراسي په افغانستان ک３
په ت５ر لوست ک３ مو د دموکراس９ د موخو، بنس＂يزو اصولو او لوازمو په اړه يو ＇ه معلومات ترالسه 

ک７ل. په دې درس ک３ به په افغانستان ک３ د اسالم او دموکراس９ سره بلد شئ.
بحث پرې وک７ئ

د  ولسواک９  د  او مشخصاتو سره  اقتصادي شرايطو  او  فرهنگي  ！ولنيزو،  له خپلو ＄انگ７و  افغانستان 
پراخ５دو په الره روان دى. دلته پو＊تنه پيدا ک８５ي چ３:

- د ولسواک９ ري＋و له کوم３ زمان３ ＇خه را په دې خوا زموږ په ه５واد ک３ شتون درلود؟
دموکراسي يا ولسواکي زموږ په ه５واد ک３ د جرگو د تاريخ سره نژدې اړيک３ لري چ３ د أريايانو په زمانه 

ک３ پيل شوې ده لکه: د سبها او سيمتي جرگ３.
سبها: هغ３ جرگ３ ته و４ل ک８５ي چ３ په هغ３ ک３ پر کوچنيو سياسي مسايلو باندې بحث ک５ده او د هغوى 
د حل الرې چارې په ک３ ＇رگند４دې او همدارنگه سيمتي جرگه يا مجلس چ３ د )سپين ږيرو، لويانو 
او نجباوو( ＇خه جوړ４ده، د ژوندانه د مهمو مسئلو په هکله پر４ک７ې په ک３ ک５دې. د لوى کنشکا په 
زمانه ک３ ستره مذهبي جرگه د بودايانو د اووم الر＊ود واسوميترا گندهارا عالم تر مشرۍ الندې جوړه 
شوه. دغ３ جرگ３ د )هينه يانه( پخواني مذهب ته بدلون ورک７ چ３ د )مهايانه( په نوي مذهب باندې بدل 
شو. زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ کوالی شو چ３ د جرگو ＇رگندې نمون３ پيدا ک７و، لکه: د ميرويس خان 
نيکه د زمان３ جرگه، د شير سرخ د مزار جرگه، د امير شير علي خان او عبدالرحمن خان د زمان３ لوي３ 
جرگ３ او داس３ نورې چ３ د افغانستان په سياسي پ５＋و ک３ ي３ غوره ！اکونکی او مهم رول درلود. د دې 

جرگو شتون په خپل وار سره په ه５وادنيو مسايلو ک３ د خلکو د گ６ون لپاره الره هواره ک７ې ده.
 فعاليت: د خپل３ ډل３ د غ７و سره له مشورې ＇خه وروسته د ه５واد د ＇و جرگو نومونه وليکئ.

آيا پوه８５ئ زموږ خلکو په کومه زمانه ک３ په نوي تمدن او مشروط غو＊تنه ک３ قدم ک５＋ود؟
زموږ په ه５واد ک３ د نولسم３ پ７５ۍ په پاى ک３ د امير شير علي خان د امارت په وخت ک３ د معاصر 
مدنيت خواته گامونه واخيستل شول. دولتي نظام تر يوې کچ３ په عصري نظام واو＊ت؛ په سياسي 
دستگاه ک３ کابينه جوړه شوه؛ سيد نور محمد شاه د لوم７ي صدر اعظم په حيث و！اکل شو؛ د شمس 
النهار جريدې په خپرولو پيل وک７؛ د کابيني جوړول، په وزيرانو باندې د چارو تقسيم، مطبوعات او 
مخابراتي نظام او د چاپ خان３ جوړول په خپله د يوه ＊ه نظام او معاصر مدنيت په لوري د حرکت 
سبب شول؛ دا فرهنگي او ！ولنيز پر مختگ په ١٨٧٨ م کال د انگليسانو د يرغل له مخ３ غلی شو. 
د امير حبيب اهلل خان په زمانه ک３ د هغو بدلونونو تر اغ５زې الندې چ３ په سيمه او ن７ۍ ک３ راغلي 
وو، يو ل７ ！ولنيزو، فرهنگي پروگرامونو د سرته رسولو لپاره د دولت له خوا ＄ين３ اقدامات تر الس 

الندې ونيول شول.



94

د دې پ７او د فرهنگي او ！ولنيزو مهمو کارونو ＇خه کوالى شو د حبيب３ او حربي３ ＊وون％يو پرانيستل، 
أزادۍ  االخبار  سراج  د  واخلو.  نوم  افغانيه  االخبار  سراج  د  او  نشر４دل  افغانستان  االخبار  سراج  د 
غو＊تونک３ اند４＋ن３ نه يوازې په افغانستان ک３ اغ５زمن３ وې، بلک３ له ه５واده بهر په هند، بريتانيا او 

من％ن９ أسيا ک３ هم اغ５زمن３ وې.
مشروطه غو＊تونکي لوم７ن９ سياسي ډله  وه چ３ يو نهضت ي３ د أزادۍ غو＊تنو، استقالل غو＊تن３ پر 
مترقي مرام او موخو پرانيست؛ د مشروطه غو＊تونکو فکري اصول دا وو: د اسالم په مبين دين باندې 
عقيده، ملي يووالی، معارف ته عموميت ورکول او د مطبوعاتو پرانيستل، د أزادو او عمومي ！اکنو له 

الرې د ملي شورا )پارلمان( جوړ４دل او د ！ولنيز عدالت تآمينول. 
دويم مشروطه غو＊تونکو حزبي تشکيل نه درلود، خو نسبت پخوان９ دورې ته له ډ４ر قدرت او امکاناتو ＇خه 
برخمن وو او خاص دليل ي３ دا و چ３ د دربار او سلطنتي  کورن９ غ７ي په دې نهضت ک３ شامل وو چ３ له 
هغ３ جمل３ کوالی شو د شهزاده امان اهلل خان يادونه وک７و؛ د لوم７يو مشروطه غو＊تونکو او دويمو مشروطه 
غو＊تونکو د موخو تر من＃ ډ４ر توپير موجود نه و؛ دوى هم د قانون حاکميت او د مشروطه نظام غو＊تنه کوله.

 امير حبيب اهلل خان په ١٩١٩ م کال د کله گوش په ＊کار ＄اى ک３ په قتل ورس５د او زوی ي３ شهزاده 
امان اهلل خان سلطنت ته ورس５د؛ د شاه امان اهلل خان لوم７نی مهم اقدام د اقتصادي او ！ولنيزو اصالحاتو 
په اړه د ه５واد د خپلواک９ اعالن و؛ د هغ３ دورې د اصالحاتو نه کوالی شو له نورو يا بهرنيو ه５وادونو 
سره د سياسي اړيکو پراختيا، د مريي توب له من％ه وړل، د نجونو او هلکانو د ＊وون％يو پران５ستل، 
په ！ول ه５واد ک３ د قانوني بنس جوړول او نافذول چ３ )د افغانستان د عاليه دولت  اساسي نظامنامه( 
نوم５ده او د نورو ！ولو قوانينو، نظامنامو او ！ولو اقتصادي، اجتماعي او فرهنگي اصالحاتو نوم واخلو. 

او  ظلم  د  پورې  کال  لمريز   ١٣٤٠ تر  افغانستان  وروسته  ＇خه  ړنگ５دو  د  نظام  د  خان  اهلل  امان  د 
مخالفتونو د اور په ب＂９ ک３ د سو＄５دو په پايله ک３ خپله خپلواکي له السه ورک７ه او ه５واد په دې دوران 

ک３ د وروسته پات３ والي او پر شاتگ دورې ＇خه ت５ر４ده.
په ه５واد ک３ د دموکراس９ د لسيزې په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

 کله چ３ له دويم３ ن７يوال３ جگ７ې نه وروسته د بشر د حقونو ن７يواله اعالميه د ډ４رو ه５وادونو د منل 
شوي سند په توگه د ملگرو ملتونو له خوا د هغه غ７و ه５وادو ته اعالن شوه، زموږ په ه５واد ک３ د هغه 
＇خه د اغ５زمن ک５دو په پايله ک３  محمد ظاهر شاه د خپل سلطنت په أخره لسيزه ١٣٤٣ هـ. ش. کال 
ک３ اساسي قانون توشيح ک７؛ د ١٣٤٣ هـ. ش. اساسي قانون ک３ پارلماني ！اکن３ په رسميت و پ５ژندل 
شوې؛  صدارت د شاهي کورن９ له ولک３ نه ووت او د ＊％و موقف په ！ولنه ک３ ＊ه شو؛ د اساسي 
قانون د احکامو په ر１ا ک３ د ！اکنو قانون وضع شو؛  پارلماني ！اکن３ ترسره شوې؛ د ١٣٤٣ هـ. ش.  کال 
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اساسي قانون ک３ د پارلماني ！اکنو د ولسواک９ معيارونه سجل او د وخت له شرايطو سره سم ！اکل شوى 
پارلمان تشکيل شو؛ په دې پ７او ک３ د خلکو د پرگ２و په من＃ ک３ د ولسواک９ د روحي３ په خپر４دو سره 
په سياسي او ！ولنيزو چارو ک３ د خلکو مينه او برخه اخيستنه زياته شوه؛ د سياسي گوندونو د تشکيل 
لپاره الره هواره شوه؛ د اساسي قانون د ٣٢ مادې له حکم سره سم گوندونو د جوړ４دو اجازه ترالسه 
ک７ه؛ د سياسي گوندونو د جوړ４دو ＇خه وروسته، سلطنتي نظام خپل ＄ان له خطر سره مخامخ وليده، 
نو ＄که ي３ د سياسي گوندونو پر وړاندې خن６ونه جوړول، تر＇و په ١٣٥٢ کال ک３ محمد داوود خان 
کودتا وک７ه؛ شاهي رژيم  ي３ ړنگ او جمهوريت ي３ اعالن ک７؛ هغه نيم بنده ولسواکي چ３ يوه لسيزه 

ي３ دوام وک７، له من％ه يووړه او لوم７نی جمهوري نظام ي３ من＃ ته راوړ. 
د محمد داوود خان د واک９２ په زمانه ک３ هم د أزادۍ مخه ونيول شوه او دموکراس９ وجود نه درلود. 
پس له هغ３ چ３ د محمد داوود خان رژيم د خلق او پرچم د گوندونو له خوا راوپر＄ول شو، دلته هم 
په عمل ک３ د دموکراس９ او د هغ３ د اصولو ＇ه ن＋ه نه وه. په ه５واد باندې د پخواني شوروي اتحاد د 
ت５ري په پايله ک３، د جگ７ې تنور ال پس３ گرم شو او دموکراسي د هغ３ د اصولو سره يو ＄اى د اوسني 

دولت تر جوړ４دو پورې له ه５واد ＇خه ک６ه وک７ه.
فعاليت:د محمد ظاهر شاه په زمانه ک３ کوم الملونه په سياسي او ！ولنيزو چارو ک３ د خلکو د ون６ې 

اخيستو سبب وگر＄５دل؟
آيا پوه８５ئ د ُبن له پر４ک７ې نه وروسته زموږ په ه５واد ک３ د ولسواک９ په برخه ک３ کوم 

بدلونونه من＃ ته راغلل؟
پس له هغ３ چ３ د افغانستان ＄ين３ سياسي جريانونه د ١٣٨٠ لمريز کال د ليندۍ د مياشت３ په ٦ 
مه د ه５واد د النج３ لپاره د حل الرو د پيدا ک５دلو په خاطر د ألمان د بن په ＊ار ک３ سره را غون６ شول 
او يوه توافقنامه ي３ السليک ک７ه، ب７５ن９ لويه جرگه دايره شوه انتقالي حکومت تشکيل شو او پس له 
هغ３ د ه５واد اساسي قانون تصويب شو چ３ د هغ３ پر اساس د دموکراس９ ＄ين３ بنس＂يز اصول من＃ ته 

راغلل او عملي شول او د ه５واد خلکو دا الندې أزادۍ السته راوړې.
�tد ه５واد او يا د پارلمان د رهبرۍ لپاره په خپله خو＊ه د ＄ان نوماندول.

�tد راي３ ورکولو حق، په أزاده، پ＂ه او عمومي توگه.
�tله قانون سره سم د سياسي گوندونو، انجمنونو او اتحاديو د تشکيلولو حق.

�tله قانون سره سم د فکر، بيان، د فرهنگي، سياسي او اجتماعي فعاليتونو حق.
�tد ه５واد په ！ولو ژبو د مطبوعاتو او  ډله ييزو رسنيو د نشر اجازه.

�tد افغانستان د خلکو تر من％ه د هر ډول تبعيض مخنيوی.
�tد ه５واد خلک د خپلو  روا مقصدونو د پوره کولو لپاره  کوالی شي چ３ له قانون سره سم سوله 

ييز الريونونه  وک７ي، په الريونونو او غون６و ک３ گ６ون وک７ي.
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�tپارلمان له ډ４رې مودې وروسته بيا په فعاليت پيل وک７.
لکه ＇رنگه چ３ د مخه وويل شول: له دموکراس９ ＇خه د مختلفو ه５وادونو په من＃ ک３ ډول ډول 
تعبيرونه ک８５ي، خو موږ افغانان د يوه مسلمان ملت په توگه، په خپلو ！ولو چاروک３ د اسالم سپ５）لي 
دين پيروان يو؛ نو د دغه فهم په پام ک３ نيولو سره د دموکراس９ ＇خه زموږ موخه او يا تاييد که چ５رې 
په ＄ينو يادو شوو مواردو ک３ صورت نيولى وي دا ده چ３ خلک وک７اى شي، په خپلو سياسي چارو 
ک３ په أزاده توگه برخه واخلي؛ خپل استازي د وړتيا او ايماندارۍ پر بنس و！اکي؛ مراقبت او ＇ارنه 
ي３ وک７ي او لرې ي３ ک７اى شي او هغو ته په هغو کارونو ک３ د عمل کولو صالحيت ورک７ي چ３ اسالم 
د هغو تر سره کول د ملت په اوږو اي＋ي دي. البته له دموکراس９ ＇خه دا رنگه تعبير د اسالم د اصولو 

سره ضديت نه لري.
فعاليت: ستاس３ په فکر، له پورتنيو موضوعگانو پرته زموږ خلک نور ＇ه حقوق لري؟ بيان ي３ ک７ئ.

اسالم او دموکراسي
اوس دا پو＊تنه پيداک８５ي چ３ د خپل سياسي برخليک سره د خلکو د اړيکو په اړه د اسالم نظر ＇ه شى دى؟

اسالم د اهلل> د وروستني دين او د ژوند د يوه کره، پوره او هر اړخيز دين په توگه، د ！ولن３ د سياسي 
نظام په اړه په دوواصلونو والړ دى:

١- د مطلق يا بشپ７حاکميت او د قانون جوړولو حق يوازې اهلل> پورې اړه لري؛ ه５＆ مسلمان دا 
جواز نه لري چ３ له هغو فرايضو او محرماتو نه چ３ په اسالمي شريعت ک３ بيان شوي دي، سرغ７ونه 

وک７ي. ！ول خلک که ډ４ره کي او که ل８ه کي دي بايد د اهلل> قوانينو ته غاړه ک８５دي.
امله  له  بدلون  د  وخت  او  حاالتو  د  او  دي  والړ   بنس په  مصلحت  د  چ３  موضوعات  اجتهادي 
پرمختگ کوي، د قانون جوړولو کار په هغه ک３، امت ته پر４＋ودل شوى او مسلمانانو ته دنده ورک７ 
شوې ده چ３ په خپلو ک３ له مشورې وروسته او د قطعي احکامو او د دين د اصولو په نظر ک３ نيولو 

سره چ３ د قرأن او سنت له خوا توضيح شوي دي، د هغو په اړه تصميم ونيسي.
٢- خالفت په خلکو پورې اړه لري، اهلل> په قرأن او سنت ک３ کوم ＄انگ７ى قوم نه دى گمارلى 
چ３ د مسلمانانو سياسي چارې او سياسي ＄واک پر مخ بو＄ي او نورو ته دا کار حرام وي؛ بلک３ د     
) َو َامُرُهم شوری َبيَنُهم( ) الشوری:٣٨ ( د الر＊ون３ له مخ３ ي３ پر مسلمانانو دا الزم ک７ې دي چ３ 

خپل３ ！ول３ چارې او په ＄انگ７ې توگه سياسي چارې په خپلو ک３ په مشورې سره پرمخ بو＄ي.
اهلل> انسانان د ＄مک３ پر مخ د خپلو خليفه گانو په توگه من＃ ته راوړي چ３ د خداى)َجلَّ َجَاللُه( 
＄مکه د ＇＋تن تعالى له رضا سره سمه أباده ک７ي؛ او په سياسي چارو ک３ دوى ته الزمه ده چ３ د تقوا 
او وړتيا له مخ３ خپل سياسي استازي و！اکي؛＇ارنه ترې وک７ي او که الزمه وي له دندې نه ي３ گو＊ه 
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ک７ي او هغه چارې چ３ د ！ولو خلکو برخليک پورې اړه لري، هغوى ！ول بايد د دې چارو په تصميم 
نيولو او سرته رسولو ک３ په شون３ او معقوله توگه سره شريک واوسي.

دا اصول د اهلل> د پيغمبرU په سياسي ژوند ک３ په رو＊انه توگه ليدل ک８５ي؛ ابو هريرهW روايت کوي: 
له خپلو يارانو سره په مشوره کولو ک３ د اهلل> د رسولU ＇خه پورته بل ＇وک ما ونه ليدل.

فعاليت: زده کوونکي دې د غزا گانو او د سياسي چارو په وخت ک３ اصحابو سره د اهلل> د رسول 
حضرت محمد U د سال او مشورو په اړه خبرې اترې وک７ي.

د ستر پيغمبرU له رحلت نه وروسته د سالمشورې او په سياسي چارو ک３ د خلکو د گ６ون اصل 
حضرت  او  عثمان  حضرت  فاروق،  عمر  حضرت  صديق،  ابوبکر  )حضرت  راشدين  خلفاى  د 
علي0( په زمانه ک３ په کوم ډول چ３ د پيغمبرU له خوا ان％ور شوى و، دوام وموند،خو وروسته 
له دې چ３ خالفت په پاچاه９ بدل شو، د اسالم تاريخ د خلکو د سياسي حقونو او د لوړو ژورو په 
اړه بحث کوي؛ ډ４ر وختونه سياسي چارې د خلکو د نظر او سال مشورې پر＄اى د کورن９ د گ＂و او د 

شاهي کورن９ د سلط３ د ساتلو په بنس حل او فصل ک５دل３.
هغه ＇ه چ３ نن ورځ د دموکراس９ ارز＊تونه بلل ک８５ي، لکه: د انسان د حقونو رعايت کول، أزادۍ، سياسي 
گ６ون، قانون ته درناوى، عدالت او مساوات، د خلکو حقوق، د استازيتوب سيستم، د قواوو تفکيک او په 
خپلوک３ د يو او بل نه ＇ارنه کول، د چارو په اجرا ＇ارنه کول او د دولت د تصميمونو استيضاح او پو＊تنه 

کول، هغه ＇ه دي چ３ د اسالمي تعاليمو په نظام ک３ په ＊کاره او عملي توگه ＊ودل شوي دي.
اسالمي تمدن د ژوند په مختلفو برخو ک３ له دې جمل３ نه په حکومت دارۍ او له خلکو سره د سلوک 
د طريق３ له پلوه، داس３ انساني او عادالنه دي چ３ سارى ي３ د بشر د تاريخ په اوږدو ک３ نه ليدل ک８５ي. 
اسالمي حکومتونو په خپلو طاليي پ７اوونو ک３ د اسالمي دولت په د ننه ک３ له غير مسلمان ل８کيو سره 
ه５）کله د دويم３ درج３ تبعه په توگه سلوک نه دى ک７ى، بلک３ ！ولو خلکو ته په يوه سترگه کتل شوي 
او له ！ولو سره يو ډول سلوک شوی دى. اسالمي دولت مکلف دى چ３ له هغو خلکو سره چ３ د کار 
کولو توان ونه لري او په کار او کسب کولو قادر نه دي اعاشه ورک７ي او د هر ظالم په وړاندې ودري８ي او د 
مظلومانو حق هغوى ته وروگر＄وي او د حاکمانو د ب３ قيد او شرطه تسلط نه په خالصون سره، د انسان 
أزادي او کرامت اعالنوي. اسالم د بيان أزادي نه يوازې د انسان حقوق بولي، بلک３ هغه د ديندارۍ يو 

سمبول او ديني واجب بولي، رسول اهللU فرمايي:) دين ！ول نصيحت او خير غو＊تنه ده(.
سره له دې چ３ د اسالمي تعاليمو او د دموکراس９ په ارز＊تونو ک３ عارضي ورته والى لکه شورايي 
نظام او أزادۍ تر سترگو ک８５ي، خو په ماهيت ک３ يو له بل نه توپير لري؛＄که اسالمي دولت رباني 

نظام دى او دموکراسي د بشر د عقل محصول دى.
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فعاليت: د اسالم د سياسي تعاليمو او د موکراس９ د ارز＊تونو تر من＃ ورته والى شته؟ او هغه په کومو 
برخو ک３ ک５داى شي موجود وي په کومو برخو ک３ د دې دواړو الرې يو له بل ＇خه جال ک８５ي.

 د لوست تکرار
.....................................................................................................t
.....................................................................................................t

 پو＊تن３
١- دموکراسي زموږ د ملي جرگو سره ＇ه ورته والى لري؟

٢- په افغانستان ک３ د دموکراس９ لوم７ي گامونه ＇ه ډول ک５＋ودل شول؟
٣- د دموکراس９ د لوم７نيو فعاليتونو دوره ＇ه وخت په افغانستان ک３ من％ته راغله؟

٤- دموکراسي په افغانستان ک３ ول３ له من％ه والړه؟ او تر کوم وخت پورې و＄ن４６ده؟
٥- د دموکراس９ ډ４ر عمده اساسات چ３ په اساسي قانون ک３ ي３ انعکاس موندلى دی ، کوم دي؟

 کورن９ دنده
د ولسواک９ د ＊５گ２و او زيانونو په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.

 د ＇پرکي لن６يز
يوناني ژب３ ＇خه اخيستل شوې ده چ３ د حکومت  ولسواک９ کلمه د  يا  �tد دموکراس９ 
کولو او خلکو ＇خه ترکيب شوې ده او په دې ترتيب سره ولسواکي د لغت له مخ３ د خلکو 

حکومت د خلکو په وسيله معنا ک８５ي.
�tدموکراسي لوي３ موخ３، بنس＂يز اصول او ＄ين３ شرطونه لري چ３ د هغ３ مفاهيم ي３ رو＊انوي.

�tولسواکي د دوولويو موخو د الس ته راوړلو لپاره کو＊（ کوي: 
١- د سياسي ولسواک９ )د خلکو حکومت( او د ！ولنيزې ولسواک９ )حکومت د خلکو لپاره( رامن＃ ته کول.

٢- د خلکو لپاره د حقونو او آزاديو چمتو کول.
�tزموږ د ه５واد په تاريخ ک３ د جرگو د ＇رگندو نمونو ＇خه کوالی شو چ３ د ميرويس خان 
د زمان３، د شير سرخ د مزار له جرگو او د امير شير علي خان او امير عبدالرحمن خان د 

زمان３ د جرگو ＇خه يادونه وک７و.
�tاسالم، د اهلل> وروستنی دين د ژوندانه د يو بشپ７ او هر اړخيز نظام په حيث، د ！ولن３ د 

سياسي نظام په جوړ＊ت ک３ په دوو لويو اصلونو والړدى.
١- مطلق حاکميت او د قانون جوړولو حق د اهلل> حق دى.

٢- خالفت د خلکو حق دى.
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شپ８م ＇پرکى

رسن９

په دې ＇پرکي ک３ الندې لوستونه لولئ:

 ��tله عمومي افکارو او رسنيو سره آشنا شئ

�tد رسنيو ډولونه

�tرسن９ او ولسواکي

�tرسنيز اخالق
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د دې ＇پرکي په لوستلو سره تاسو الندې پوهنيزو او مهارتي موخو ته رس８５ئ:

�tد عمومي رسنيو له مفهوم سره آشنا ک８５ئ.

�tعمومي افکار پ５ژني.

�tد عمومي رسنيو له ډولونو سره آشنا ک８５ئ.

�tد هرې رسن９ ＄انگ７تياوې پ５ژني.

�tد عمومي افکارو په جوړونه ک３، د عمومي رسنيو په رول باندې  پوه８５ئ.

�tد رسنيو په رول باندې پوه８５ئ.

�tله رسنيزو اخالقو  سره آشنا ک８５ئ.

�tد بيان د آزادۍ له اصولو او حدودو سره آشنا ک８５ئ.

�tد عمومي رسنيو مفهوم به تشريح ک７ای شئ.

�tد عمومي افکارو اصطالح  به توضيح ک７ای شئ.

�tد عمومي رسنيو ډولونه به فهرست ک７ای شئ.

�tد هرې عمومي رسن９ ＄انگ７تياوې به بيان ک７ای شئ.

�tرسن９ او ولسواکي به بيان ک７ای شئ.

�tرسنيز اخالق به توضيح ک７ای شئ.

�tد بيان د آزادۍ اصول او حدود به بيان ک７ای شئ.

د ＇پرکي موخ３
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له عمومي افکارو او رسنيو سره آشنا شئ
په ت５ر لوست ک３ د اسالم له نظره د موکراس９ سره بلدشوئ او هغه نيوک３ چ３ د مختلفو خواوو ＇خه 
هغه ته متوجه وې هم و＇７５ل شوې. اوس د عمومي افکارو مسئله او د دموکراس９ د درست والي په 

هکله د رسنيو رول تر بحث الندې نيسو.
بحث پرې وک７ئ

د ！ولنو تاريخ کوالى شو چ３ د رسنيو د تاريخ 
＇و  د  سرک３  لوم７ي  په  انسانانو  وگ２و.  ＇５ر  په 
زرو کلونو په اوږدو ک３ د －７نيزې ژب３ ＇خه  د 
ډ４رې موثرې او کاري وسيل３ په توگه د افکارو 
او ت７ونونو د تبادل３ او اړيکو په ！ينگولو ک３ کار 
اخيستى دى. دلته پو＊ـتنه  ک８５ي چ３: لوم７نيو 
انسانانو ＇ه ډول خپل سوال او ＄واب يا پيغامونه 
د  انسانانو  ت５ر４دو  په  د وخت  رسول؟  ته  بل  يو 

لپاره له کومو وسايلو ＇خه کار اخيسته؟ نن سبا انسانان د خپلو تجربو،  خپلو پيغامونو د ل８５دولو 
احساساتو او عقيدو د انتقالولو لپاره له کومو امکاناتو ＇خه کار اخلي؟ په داس３ حال ک３ چ３ له دغو 
وسايلو او امکاناتو ＇خه کار وانه خلو، أيا کوالی شو خپل３ اړتياوې په  وخت او موقع سره تر سره 
ک７و؟ په دې صورت ک３ به ！ولنه له کومو ستونزو سره مخامخ شي؟ مخک３ له دې چ３ د رسنيو په 

هکله معلومات تر السه ک７و، الزمه ده چ３ د عمومي افکارو په هکله معلومات تر السه ک７و. 
عمومي افکار ＇ه شى دي؟

د يوې ＄انگ７ې موضوع په اړه د يوه گروپ د خلکو د تصميمونو ！ولگ３ ته عمومي افکار وايي. يا 
په بل عبارت عمومي افکار د هغ３ موضوع په هکله د ！ولن３ د خلکو د عقيدو ！ولگه ده چ３ خلک 
په هغه موضوع ک３ گ６ې گ＂３ او غو＊تن３ ولري. په ننن９ ن７ۍ ک３ د عمومي افکارو ورځ په ورځ 
زيات５دونکي ارز＊ت او په  ＄ان／７ې توگه صنعتي ！ولن３ چاروا کي د４ته راوبلل چ３ د دوى د همکارۍ 
راجلبولو لپاره د پخوا په نسبت زيات د دوى غو＊تنو او عقيدو ته پاملرنه وک７ي او د دوى د غو＊تنو او 

اړتياوو د تآمينولو په خاطر، د عمومي افکارو ډول ډول وسايل له ＄ان سره همغ８ي ک７ي.

شلم لوست
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فعاليت: ول３ صنعتي دولتونه د عمومي افکارو ＇７５ن３ ته اړتيا لري؟

آيا پوه８５ئ چ３ رسن９ ＇ه شى دي؟
انتقالولو ＊ه  د  او اطالعاتو  پيغامونو، معلوماتو  په گ＂ه اخيستن３ سره د  له الندې وسايلو ＇خه  رسن９ 

 .５وسيله ده. بر４＋نايي رسن９، لکه: راډيو، ！لو４زيون، ک５بلي شبکه او ان＂رن
چاپي رسن９، لکه: ور＄پا３１، جريدې، اونيزه او پن％لس ور＄نئ نشريه.

د رسنيو اهميت: د رسنيو رامن＃ ته ک５دل په ژوره توگه له يوه نسل نه بل نسل ته د فرهنگ د انتقال 
د بدلون المل گر＄５دلي دي. سرب５ره پردې نن ورځ رسن９ کوالی شي چ３ ډ４ر تازه او نوي خبرونه، 
پرمخت／ونه، او ن７يوال３ علمي او فني، ！ولنيزې، فرهنگي، سياسي، اقتصادي او ورزشي پ５＋３ خپلو 
ليدونکو اور４دونکو او لوستونکو ته ول８５دوي. رسن９ له يوه پلوه د تبليغاتو د ډ４ر مهم المل په توگه او له 
بله پلوه په عمومي افکارو باندې د اغ５ز اچوونکي المل په توگه په ننن９ ن７ۍ ک３ له فوق العاده اهميت 
＇خه برخمن３ دي. په ！وليز ډول د رسنيو نقش او اهميت په زياترو ！ولنو او ه５وادونو ک３ د قانونيت په 

＊ه ک５دو، اصالح او تآمينولو ک３ نغ＋تی دی.
رسن９ او خلک د ！ولن３ په اداره ک３ ＇ه اغ５ز لري؟

رسن９ خلک د ！ولنيزو، سياسي، فرهنگي او اقتصادي چارو له بهير ＇خه خبروي، د هغو د الملونو 
او پايلو سره ي３ أشنا کوي؛ تاس３ هره ورځ په ه５واد او ن７ۍ ک３ د رسنيو په واسطه د پ５＋و د تحليل، 
تجزيي او ＇７５نو شاهدان ياست. رسن９ په مختلفو چارو ک３ د مختلفو الرو ＇خه، لکه: خبرې اترې، 
！ول پو＊تن３، گردی م５ز، تودې خبرې او داس３ نورو له الرې د دولت له کارونو او پالنونو ＇خه ＇ارنه 
کوي؛ خپل اصالحي او انتقادي نظريات هغوى ته ور انتقالوي؛ دولتي چارواکي او مسؤولين د خلکو 
او د خپلو کارونو په اصالح ک３ له هغو ＇خه －＂ه  انتقادي نظريات اوري  او  او کار پوهانو اصالحي 
اخلي. رسن９ خلک له خپلو حقونو او دندو سره اشنا کوي؛ خلک له خپلو دندو او مکلفيتونو ＇خه 
خبر８４ي؛ په پايله ک３ د مسؤوليت احساس کوي او خپل مکلفيتونه او دندې قبلوي او په خپل وخت 

او زمان سره ي３ سرته رسوي
 .
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آيا پوه８５ئ چ３ رسن９ کوم  رولونه او دندې لري؟
١- تفريحي رول

انسانان په معمولي ډول سره د رسنيو ＇خه د وزگارتيا په وخت ک３ گ＂ه اخلي؛ وزگارتيا هغه وخت 
تربيتي   او  له تفريحي، تعليمي  او د هغو  دی چ３ خلک کوالی شي په هغ３ ک３ رسن９ وگوري 

پروگرامونو ＇خه  گ＂ه واخلي.
٢- خبري رول

رسن９ د خبرونو خپر４دو او اطالع دنده لري؛ د دوى دنده په چ＂که توگه د خبرتيا او زموږ د ن７ۍ 
د پ５＋و او خبرونو خپرول دي؛ له همدې کبله ده چ３ رسن９ د ＄مک３ د ُکرې د کوچني ک５دو او 
د هغ３ پر سر د اوس５دونکو د گاون６يتوب المل گر＄５دلي دي؛ د ！ولنيزو اړيکو په زمانه ک３، ه５＆ 
يوه پ５＋ه يوازې په يوه جغرافيايي سيمه پورې محدوده نه پات３ ک８５ي؛ بلک３ په ！وله ن７ۍ  پورې اړه 
پيدا کوي؛ د ب５لگ３ په تو－ه، يو افغان شهيد ک８５ي؛ دا يوازې په افغانستان پورې نه، بلک３ ！وله ن７ۍ 

د هغه پر شهادت باندې غمجنه ک８５ي.
٣- د يو رنگ ک５دن３ رول

رسن９ د يوې ！ولن３ د ！ولو اوس５دونکو د هنرونو، غو＊تنو او توقعاتو د نژدې ک５دو المل گر＄ي. د 
محدوديت له زمان３ ＇خه د ！ولنو د وتلو زمينه برابروي.

٤- دخبرولو رول
که ＇ه هم خبرونه او زده ک７ې يو له بل سره نژدې دي، خو د رسنيو ＄انگ７ې دنده بايد يوازې اطالع 
او خبر رسونه نه وي، بلک３ د خبرونو درست تحليل او تشريح هم وک７ي. د خبري پديدو تحليل، 
د هغو د بدلون له الملونو ＇خه د انسانانو خبرول، يو له هغو الملونو ＇خه دی چ３ د انسان په فکر 
ک３ د بدلون سبب گر＄ي. له دې امله و４لى شو چ３ د رسنيو دنده يوازې د خبرونو خپرول نه دي، 

بلک３ د پ５＋و په تحليل، تشريح او د خلکو خبرتيا ته هم پاملرنه وک７ي.
فعاليت

 ستاس３ په نظر، رسن９ يوازې خبر خپروي او يا نور موضوعات هم په برک３ نيسي؟
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د ！ولنيز ت７او احساس
رسن９ لکه د پله په ＇５ر د ！ولن３ د خلکو تر من＃ عمل کوي او هغوی د يوې  بشپ７ې ) ！ولن３( سره د 
ت７او ＇خه خبروي. رسن９ کوالی شي چ３ خپل اور４دونکي د کمال او خالصون په  لوري او يا هم 
د بدۍ، خوارۍ او ذلت لوري ته کش ک７ي. رسن９ کوالی شي چ３ فکرونه رو＊انه ک７ى او يا هم 
په ذهنونو ک３ زهروپاشي. رسن９ د ملي يووالي د روحي３ په پياوړتيا، اتفاق او خوا خوږئ او يا هم 
د خلکو تر من＃ د نفاق، بدمرغ９ او يا د اتفاق پر ＄اى د نفاق اچولو ک３ ستر او غوره رول ولوبوي. 
رسن９ هم المل او هم  د انسانانو تر من＃ د ！ولنيز ت７او ＇ر－ندوونک３ دي. په لن６ه توگه بايد ووايو چ３ د 
رسنيو فعاليت په ن７ۍ ک３ زيات او پيچلي اړخونه پيدا ک７ي دي او د هغو د مثبتو او منفي اثراتو توپير 

ډ４ر گران شوی دی.

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- عمومي افکار ＇ه شى دي؟

٢- عمومي افکار ＇ه اهميت لري؟
٣- رسن９ تعريف ک７ئ.

٤- د رسنيو ＇لور دندې په لن６ه توگه بيان ک７ئ.
٥- رسن９ په ！ولنه باندې ＇ه اغ５ز لري؟

 کورن９ دنده
د رسنيو په اړه خپل نظر په پن％و کر＊و ک３ وليکئ.
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په ت５ر لوست ک３ مو زده ک７ل چ３ رسن９ له الندې وسايلو نه په گ＂ه اخيستن３ سره د پيغام، معلوماتو او 
اطالعاتو د ل８５دولو وسيله ده.

بر＊نايي رسن９: راډيو، تلويزيون، ک５بلي  شبکه 
.５او ان＂رن

 چاپي رسن３: ور＄پا３１ او جريدې.
په دې لوست ک３ د رسنيو له ډولونو سره أشنا 

ک８５ئ.
بحث پرې وک７ئ

مطبوعات ＇ه شى دي او په ！ولنه 
باندې ＇ه اغ５ز لري؟

 د مطبوعاتو اصطالح دوه معنا وې لري: خاص 
او عام. مطبوعات په ＄ان／７ې او اصطالحي 

معنا ک３ دوره يي خپرونو، لکه: ور＄پا１و او مجلو ته ويل ک８５ي، خو په عامه معنا له دوره يي مطبوعاتو 
سرب５ره، کتاب، اعالن، فلم او نندارې )سينما او تياتر( هم په مطبوعاتو ک３ را＄ي. مطبوعات د يوه ملت 
د تمدن، ودې او بيدارۍ بيانوونکي دي. د هر ه５واد د مطبوعاتو د ودې او پراختيا اندازه د هغه ه５واد د 

پرمختگ او پوه３ بيانوونک３ ده. د هر ملت په اړه د هغه د مطبوعاتو پربنس قضاوت کوالی شو. 
مطبوعات په دولت او عمومي چارو باندې د  ＇ارن３  يوه موثره وسيله ده، د ملت سترگ３ او غوږونه 
شم５رل ک８５ي؛ له ه５چا نه پ＂ه نه ده چ３ مطبوعات نن سبا د يوه ه５واد په سياسي او ！ولنيز ژوند ک３ مهم 
رول لوبوي؛ د هغه اهميت له پلوه چ３ مطبوعات ي３ د فکرونو، عقيدو او د هغوی په الر＊وونه ک３ 

لري، د ه５＆ يو دولت چارواکي نه شي کوالی چ３ له دې مهم کار ＇خه سترگ３ پ＂３ ک７ي. 
فعاليت: د مطبوعاتو د اهميت په هکله د خپل３ ډل３ له غ７و سره مشوره وک７ى او بيا خپل معلومات 

بيان ک７ئ.

د رسنيو ډولونه
يوويشتم لوست
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ور＄پا１ه ＇ه شى ده؟
په  ！ولنيز ژوندانه  توگه د  پرله پس３  په  ته ويل ک８５ي چ３ هره ورځ خپر８４ي،  ور＄پا１ه  هغ３ خپرون３ 
！ولو برخو ک３ د ور＄نيو مهمو پ５＋و په اړوند، نوي او تازه عمومي کورني او بهرني معلومات خپلو 
لوستونکو ته وړاندې کوي. ور＄پا１ه تر ！ولو پخوان９ ژورنالستيکه وسيله ده او نن سبا په انساني ！ولنو ک３ 
د خپر４دو د ډ４رې مهم３ وسيل３ په حيث کارول ک８５ي. د خپل ！ولنيز گ＂ورتوب او هر اړخيز پرله پس３ 
فعاليت له پلوه ب３ مثله ده. ور＄پا１و به د روانو چارو، مشغولتياوو او خپرونو په هکله ！ول اطالعات په 
يوه ＄اى ک３ خپرول. د شلم３ پ７５ۍ په لوم７نيو کلونو ک３، ＊اري يا سيمه ييزې رسن９ را پيدا شوې. په 
شلمه پ７５ۍ ک３ د دغو پخوانيو ور＄پا１و دوې ب５ل／３ نيويارک ！ايمز او لندن ！ايمز ور＄پا３１ وې چ３ په 
ډ４رو ه５وادونو ک３ معتبرو او با نفوذه ور＄پا１و دغه دوې ور＄پا３１ د خپل ＄ان لپاره نمون３ وگر＄ول３ او 

له هغو ＇خه ي３ کار اخيستو. 
 فعاليت: د خپل ه５واد لس ور＄پا３１ فهرست ک７ئ او بيا دې له تاسو ＇خه يو کس هغه نورو ته واوروي.

راډيو ＇ه شى ده؟ له هغ３ ＇خه د کومو مقصدونو لپاره کار اخ５ستل ک８５ي؟ 
راډيو د اور４دنو له تخنيکي وسايلو ＇خه ده چ３ په کورونو او کورنيو ک３ ترې خلک گ＂ه اخلي او هم 
د ！ولو خلکو په خدمت ک３ ده؛ راډيو يوه ارتباطي وسيله ده چ３ کوالی شو هغه يوطرفه رسن９ وبولو. 
راډيو د يوې خبروونک３ او خبري رسن９ په نامه په زياتو برخو ک３ د زمان او مکان په ولکه کولو باندې 
برى تر السه ک７ى دى. رسن９ د سينما او نورو ليکنيزو ارتباطي وسايلو په پرتله نه يوازې دا چ３ د عملي 
ميدان پراخه برخه په اختيار ک３ لري، کوالی شي چ３ د فکرونو او ذهنونو په غوړ４دو باندې اغ５زه 
واچوي، بلک３ له دې ＇خه زيات هم کوالی شي چ３ په ډ４رې چ＂ک９ سره دغه کارونه ترسره ک７ي. 
د راډيو له الرې د ن７ۍ په ！ولو ه５وادونو ک３ د تعليمي او تربيتي پروگرامونو خپرول دود لري. د پوهن３ 
وزارت په تشکيل ک３ د تعليمي او تربيتي راډيو ！لو４زيون په نامه يو رياست شته چ３ د تعليمي او تربيتي 
پروگرامونو خپرولو او نشرولو دندې په غاړه لري. د ＊وونکو او زده کوونکو د پوه３ د کچ３ عملي او 

مسلک３ پوه３ په لوړيدو ک３ ارز＊تنا که ون６ه لري. 
فعاليت: د خپل３ ډل３ له غ７و سره خبرې وک７ئ او وروسته د خپل ه５واد د لسو راډيوگانو نومونه وليکئ.
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تلو４زيون ＇ه شى دى؟
تلو４زيون يوه ليدونک３ او اور４دونک３ رسن９ ده چ３ په وروستيو＇لو４＋تو کلونو ک３ د ډله ييزو رسنيو 
پر وسايلو باندې د هغه ورځ په ورځ زيات５دونکی اغ５ز، يو مهم تحول شم５رل ک８５ي؛ نن سبا تلو４زيون 
！ولنيزو  فرهنگي  تجرب３،  د هغه  ！لو４زيون  برخه جوړوي؛  نه جال ک５دونک３  ژوندانه،  د  د کورنيو 
ذهنيتونو د چوکاټ په برابرولو ک３ چ３ د ننن９ ！ولن３ د خلکو په من＃ ک３ اطالعات تفسيروي او 
سازمان ورکوي، مرسته کوي. تلويزيون په اوسن９ زمانه ک３ د غير مستقيمو اړيکو  په پراختيا ک３ د 
کتاب، ور＄پان３ او مجل３ په ＇５ر مهم دى. تلويزيون هغه الرې او طريق３ چ３ د خلکو ！ولنيز ژوند 
ي３ تفسير ک７ی دی او د هغه په وړاندې غبرگون ＊ـيي، د نظم ورکولو په مرست３ سره په ！ولنيز ژوند 

ک３ زموږ تجرب３ په قالب ک３ اچوي. 

ان＂رن５ ＇ه شى دى؟
تاس３ ！ولو به د ور＄３ په اوږدو ک３ ＇و ＄ل３ د ان＂رن５ کلمه د ډله ييزو رسنيو، لکه: ور＄پا３１، راډيو 
او تلو４زيون ＇خه اور４دل３ وي. خو ک５دای شي چ３ تر ننه پورې په اوسن９ ن７ۍ ک３ د هغه له ماهيت 
او ک７و وړو ＇خه تاس３ ！ول دقيق معلومات ولرئ. ان＂رن５ يوه پراخه ن７يواله شبکه ده چ３ ٢٥ کاله 
سابقه لري او په وروستيو پن％و کلونو ک３ ي３ زياته پراختيا موندل３ ده. ان＂رن５ په ن７ۍ ک３ د خپرو 
شوو زرگونو لويو او وړو شبکو مجموعه ده چ３ شرکتونه، سازمانونه، علمي او سوداگريز مرکزونه او 
 ５هم د نورو پديدو په ＇５ر، ب３ شم５ره گ＂３ لري. ان＂رن ５د کار مسؤولين يو له بله سره ن＋لوي. ان＂رن
د خلکو د اړيکو نيولو لپاره تر ！ولو ارزانه وسيله او همدارنگه په ن７ۍ ک３ د وروستيو اطالعاتود 
ترالسه کولو تر ！ولو أسانه طريقه ده. د ان＂رن５ له الرې هر ډول اطالعات له متن ＇خه نيول３ تر 
تصوير، أواز او فلم پورې د انتقال وړ دي. د ن７ۍ پوهنتونونه، ＇７５نيز لوی او کوچني مرکزونه له دې 
شبک３ سره ت７لي دي، خپل３ علمي پانگ３ او ز４رم３ د نورو ＇７５ونکو په واک ک３ ورکوي. استادان 
او پوهان خپل３ وروستن９ السته راوړن３ د ！ولو په خدمت ک３ ږدي او نه پ５ژندونکي خلک له هغو  
＇خه گ＂ه پورته کوي. له نوو امکاناتو ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره پوهان او د نظر خاوندان کوالی 
شي چ３ ب３ له مسافرته، په ان＂رن５ ک３ له ل５رې ＇خه غون６ې جوړې ک７ي؛ يو له بله سره مشورې 
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وک７ي؛ اوس زياتره سوداگريزې چارې، پلورل او پ５رودل د ان＂رن５＂ي امکاناتو په واسطه صورت نيسي؛ 
په افغانستان ک３ ان＂رن５＂ي امکانات په  ١٣٨١ کال ک３ رامن＃ ته شول چ３ د ه５واد په ٣٤ واليتونو او 

يو شم５ر ولسواليو ک３ اوس مهال ان＂رن５＂ي امکانات وجود لري.
ک５بلي شبکه ＇ه شى ده؟

او ليديزو )سمعي او بصري( رسنيو له ډل３ ＇خه ده چ３ ډول، ډول تربيتي،  ک５بلي شبکه د غ８يزو 
فرهنگي، تفريحي، ملي او ن７يوال پروگرامونه خپلو گ６ون کوونکو ته وړاندې کوي.       

     
 د لوست تکرار

.......................................................................................................t

.......................................................................................................t

.......................................................................................................t

.......................................................................................................t

.......................................................................................................t
 پو＊تن３

١- مطبوعات په ！ولنه باندې ＇ه اغ５زه لري؟
٢- د ور＄پا１و محتويات کوم مطالب تشکيلوي؟

٣- راډيو او تلو４زيون د خلکو پر افکارو باندې ＇ه  اغ５زه لري؟
٤- د ان＂رن５ گ＂３ بيان ک７ئ.

٥- ک５بلي شبکه کوم پروگرامونه لري؟
 کورن９ دنده

راډيو له تلو４زيون سره پرتله ک７ئ.
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رسن９او ولسواکي
په ت５رلوست ک３ مو د رسنيو د ډولونو  په اړه معلومات حاصل ک７ل. په دې لوست ک３ د رسنيو او 

ولسواک９ ترمن＃ اړيک３ زده کوئ.
خبرې پرې وک７ي

يو جز  بنس＂ونو  د  ！ولن３  مدني  د  رسن９ 
دولت  د  ي３  ！ولنپوهان  ＄ين３  چ３  دی 
په  ＇خه  رسنيو  له  بولي.  رکن  ＇لورم 
متفاوت３  ک３،  نظامونو  سياسي  مختلفو 
گ＂３ تر السه ک８５ي، د ب５لگ３ په توگه: په 
ولسواکو نظامونو ک３ د ！ولن３ خلک هم 
کوالی شي چ３ له هغه ＇خه د ＄ان په 
گ＂ه کار واخلي په داس３ حال ک３ چ３ په 

استبدادي يا زورواکي سياسي نظامونو ک３ رسن９ د دولت تر جدي کن＂رول الندې وي او زياتره د هغه 
په گ＂ه کار کوي. دلته پو＊تنه پيدا ک８５ي چي: د رسنيو أزادي په ولسواکو رژيمونو ک３ ＇ه اهميت لري 
د رسنيو د أزادۍ لپاره د عقيدې، افکارو او بيان أزادي ضروري ده چ３ د ولسواک９ ډ４ر مهم رکن －２ل  
ک８５ي. په ولسي نظامونو ک３ د رسنيو أزادي د هغه نظام د تمدن، ودې او بيدارۍ ＊کارندوی ده. د 
رسنيو أزادي په عمومي چارو او دولت باندې د نظارت يوه موثره وسيله او د ملت سترگ３ او غوږونه 

بلل ک８５ي. 
او زيات درناوى ي３ وک７و، ＄که چ３  او بنس  وشم５رو  رسن９ کوالی شو چ３ د ولسواک９ ستن３ 
اطالعاتوته د الس رسي او صحيح خبرونو پرته د چارو او د عمومي او سياسي تصميم نيولو په اړه 

قضاوت کول ناممکن دی.

د رسنيو اهميت
رسن９ د ولسي حکومت لپاره ب３ مثله ＄واک دى، ＄که حکومت ته د دې وړتيا ورکوي چ３ له خلکو 

سره خپل３ اړيک３ وساتي او د چارو د ＊ه ک５دو په خاطر، نيوک３ او وړانديزونه وړاندې ک７ي.
رسن９ نه يوازې عمومي شکايتونه تحليل او تجزيه کوي، بلک３ کو＊（ کوي چ３ د خلکو احساسات 

او نظري３ لکه ＇رنگه چ３ دي، همهغس３ منعکس３ ک７ي. 
تجربو ثابته ک７ې ده کله چ３ په يوه ه５واد ک３ نيوک３ نه وي، په ！ولنه ک３ د ظلم، ب３ عدالت９ او ت５ري 

 دو ويشتم لوست
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－واښ ډ４ر وي. دولتي ماموران د اعتراض او پو＊تن３ له ويرې پرته له خپل قدرت ＇خه ناوړه گ＂ه پورته 
کوي. کله چ３ رسن９ موجودې وي، نيو ک３ هم موجودې وي. د دولت مامورين او يا هر بل ＇وک 
چ３ وي، ډار８４ي او د خلکو حال ته پاملرنه کوي؛ دغه کار په ولسواکو نظامونو ک３ تر سره ک８５ي. په 
کومو ه５وادونو ک３ چ３ ولسواکي موجوده وي، هر ＇وک کوالی شي چ３ د رسنيو له أزادۍ ＇خه 
گ＂ه واخلي؛ د ！ولن３، دولت، سياست او نورو کارونو په اړه خپل نظريات او عقايد د کتاب، مقال３ او يا 
شفاهي بيان په ب２ه د ور＄پا１و، مجلو، راډيو او ډله ييزو رسنيو له الرې خپاره ک７ي. دولت حق نه لري 
چ３ د چا په خپاره شوو او يا د خپر４دو وړ مکتوبونو باندې سانسور ولگوي؛ خو که چ５رې د اساسي 

قانون او د رسنيو د قانون مخالف، ديني مقدساتو او عقيدو ته سپکاوي پک３ وي.
فعاليت: له خپلو ملگرو سره په ولسواکي نظام ک３ د رسنيو د اهميت په اړه مشوره وک７ئ او لن６يز ي３ 

نورو ته واوروئ. 

 رسن９ او ！اکن３
د ولسواکو نظامونو په ！اکنو ک３ د رسنيو رول ＇رگند دى، د رسنيو له دندو ＇خه يوه ي３ په ！اکنو ک３ د 
خلکو د برخه اخيستلو په هکله خبر４دل دي؛ رسن９ کوالی شي د ！ولن３ غلي او چوپ خلک په ！اکنو 
ک３ د گ６ون او نوماند ک５دو لپاره وه）وي؛ ！اکن３ په سياسي بهير ک３ د خلکو د برخ３ اخيستن３ لپاره 

يو ＊ه تاييدوونکی او تصديق کوونکی مثال دى.
برخ３  أزادې  د   بنس پر  أزادې الس رس９  د  ډلو  او  ډگر ک３ د خلکو  په  ！اکنو  د  سياسي مشارکت 

اخيستن３ د نتيج３ محصول دى. 
رسن９ د نوماندانو، گوندونو، د دوى د پاليسيو، د ！اکنو د ＇رنگوالي په اړه پوره معلومات راغون６وي او 

رايه ورکوونکو ته د أگاهانه رايه اچون３ زمينه برابروي.
معلومات  دقيق  او  بشپ７  لپاره  اچوونکو  رايه  د  رسن９ 
له  گوندونه  مستحق  او  نوماندان  همدارنگه  برابروي؛ 
ک３  رسولو  په  پيغامونو  خپلو  د  ته  خلکو  ＇خه  رسنيو 

گ＂ه اخلي.
رسن９ په ！اکنو ک３ په پراخ３ اندازې سره د گ６ون کولو 
ته  لپاره خلک ه）وي؛ تر＇و د رای اچولو صندوقونو 
ورشي؛ د سمو او ب３ طرفه تحليلونو په وړاندې کولو سره 
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د ＊و او وړ استازو په ！اکلو ک３ مرسته کوي. 
رسن９ د ！اکنو ！ول بهير او د سياست پوهانو پيغامونه ＇７５ي؛ د رسنيو دغه دقيقه ＇７５نه او ＄５رنه ک５دای 
＊ـه مخنيوی  فشار ＇خه  اداري  احتمالي  د  مديريت ک３  په  ！اکنو  د  او  د ＄ينو مالحظاتو  شي چ３ 

وک７ي.
په استبدادي نظامونو ک３ أزادې رسن９ اصًال وجود نه شته؛ که چ５رې کومه رسن９ شتون هم ولري، 
د دولت د سياست تابع به وي او هر هغه ＇ه چ３ دولت ورته ديکته کوي، رسن９ ي３ خپروي؛ په دې 
برخه ک３ کومه أزادي نه لري. لن６ه دا چ３ رسن９ د ولسواک９ په تعميم او خپرولو، ولسي أزاديو، د 
جمهوري رياست او پارلمان په ！اکنو، د دولتونو د پرمختيايي پروگرامونو، د سياسي پيغامونو په خپرولو 

ک３ کليدي رول لوبوي.
فعاليت: په ！اکنو او د نوماندانو په پ５ژندنه ک３ د رسنيو په رول باندې خبرې وک７ئ او د خپلو خبرو  پايله 

نورو ته واوروئ.                                

 د لوست تکرار
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t
.......................................................................................................t

 پو＊تن３
١- ول３ رسنيو ته د ملت سترگ３ او غوږونه وايي؟

٢- په هغو ه５وادونو ک３ چ３ د رسنيو أزادي موجوده نه وي، د خلکو حالت ي３ ＇ه ډول وي؟
٣- د رسنيو أزادي په استبدادي او ولسواکو رژيمونو ک３ يو له بله ＇خه ＇ه توپيرلري؟

٤- رسن９ په کومو موضوعگانو ک３ کليدي رول لري، بيان ي３ ک７ئ.
٥- په ولسواکو رژيمونو ک３ د رسنيو ک７ه وړه بيان ک７ئ.

 کورن９ دنده
په ولسواک نظام ک３ د رسنيو د رول په هکله ＇و کر＊３ وليکئ.
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د بيان آزادي او رسنيز اخالق
په ت５ر لوست ک３ مو د رسنيو او ولسواک９ په اړه معلومات تر السه ک７ل، زده مو ک７ل چ３ رسن９ د يوه 
ملت  د تمدن، ودې او بيدارۍ ن＋ه ده؛ د هر ملت د رسنيو د ودې او پراختيا اندازه د هغه د پوه３ او ودې 
＇رگندوونک３ ده؛ همدارنگه مو زده ک７ل چ３ د رسنيو أزادي د ولسواکي نظام د موجوديت په صورت 

ک３ امکان لري؛ په دې درس ک３ د بيان أزادي او رسنيز اخالقو په اړه أشنايي پيدا کوئ. 
خبرې پرې وک７ئ

د بيان أزادي او د رسنيز اخالقو ساتل د بشري ！ولنو په پرمختگ او بيدارۍ ک３ ستر رول لري. ستاس３ له نظره:
�tد بيان أزادي د ＇ه ډول شرايطو الندې په يوه ！ولنه ک３ عملي ک５داى شي؟

د بيان أزادي د أزادۍ د ډولونو ＇خه يو بل ډول دى چ３ د زيات اهميت ＇خه برخمنه ده؛ د بيان أزادي 
نن سبا د ！ولنيز ژوند له اړتياوو ＇خه شم５رل ک８５ي او د دولت د مداخل３ له و４رې پرته د خلکو د عقيدو 
د بيان، د ويناوو د اورولو له أزادۍ ＇خه عبارت ده. د بيان أزادي يوه له حقوقي او فکري أزاديو ＇خه ده. 
په دې معنا چ３ کوم خلک چ３ په يوه ！ولنه ک３ ژوند کوي، بايد ＇رنگه چ３ فکر کوي او کومه عقيده 
لري، هغه بيان ک７ای شي؛ يا ي３ د کتاب او مطبوعاتو له الرې نوروته انتقال ک７ي؛ هغه له خپلو افکارو 
او اطالعاتو ＇خه باخبر ک７ي؛ ＄ين３ پوهان د بيان أزادي د ！ولو مدني أزاديو د لوړتيا ！کی بولي؛ د بيان 
له أزادۍ ＇خه هدف دا دی چ３ هر ه５وادوال د نظر د ＇رگندولو حق لري او هم د دې حق لري چ３ د 
نورو په ＇５ر خپل نظر د خلکو غوږونو ته ورسوي.  د دې منظور د تر سره کولو لپاره خلک د ！ولو رسنيو 
له الرې د هر ډول اطالعاتو او فکرونو د ل＂ون او الس رسي حق لري؛ د بيان أزادي د ！ولن３ لپاره ډ４رې 

گ＂３ لري؛ د أزادۍ سلبول د ！ولن３ د پرمختگ د در４دو او د فکري ودې د مخنيوي المل گر＄ي. 
فعاليت: د بيان له أزادۍ ＇خه منظور ＇ه دى؟ د خپل３ ډل３ له غ７و سره خبرې وک７ى او د خپل３ 

مباحث３ پايله نورو ته واوروئ.
د بيان آزادي تر کوم بريده پورې جواز لري؟

د بيان أزادي په دې مفهوم نه ده چ３ هر ＇وک چ３ هر ＇ه ي３ زړه وغواړي، په ！ولنه ک３ ي３ مطرح ک７ي ب３ 
له دې چ３ د ！ولن３ لپاره د هغ３ گ＂ورتوب او زيان په پام ک３ ونيسي؛ يعن３ دا چ３ نبايد دا طرح د ！ولن３ د حال 
لپاره د گمراه９، اخالقي فساد، فتن３ او گ６وډۍ المل شي؛ بلک３ د بيان أزادي تر هغه بريده پورې جواز لري 

چ３ عملي کول ي３ د نورو د زيان سبب نه شي؛ د نورو انساني کرامت او د کالم پاکوالى رعايت ک７ي.
د بيان د أزادۍ غوره حدود په ترتيب سره عبارت دي له: 

�tد بيان أزادي بايد د ملي گ＂و او ديني مقدساتو په وړاندې خن６نه شي.
او  په وړاندې د سپکاوي  بنس＂ونو  يا حقوقي  له کوم دليله د حقيقي خلکو  بايد ب３  أزادي  بيان  �tد 

کين３ کولو بهانه ونه گر＄ي.

درويشتم لوست
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�tد بيان أزادي بايد د ！ولن３ د منل شويو ارز＊تونو  او قانون د ب３ اهميته ک５دو المل ونه گر＄ي.
د مطبوعاتو آزادي او رسنيز اخالق

 د دې اصل په موجب خلک د خپلو افکارو د نشر４دلو حق، د ليکنو يا مطبوعاتو له الرې تر السه 
کوي؛ ب３ له دې چ３ د هغو د خپر４دلو اجازې اخيستلو ته اړ ايستل  شي او يا تر سانسور الندې ونيول 
شي؛ د مطبوعاتو أزادي د چاپخان３ د تآسيس، د اعالن نشرول  او د خپرونو خر＇الو ＇خه عبارت ده 
چ３ د پلورونکو له خوا د گ２ه گو３１ ＇خه په ډکو ＄ايونو ک３ ي３ خر＇وي؛ د پ５＋و د ذکرکولو، نيوکو، 
په ه５واد ک３ د موجودو مسايلو، د بهير په وړاندې د واقعبينانه، ر３１ ＇７５ن３ او تحليلونه وړاندې کول، 
د دولت په ک７نو باندې نيوکه او له هغو ＇خه د خلکو خبرتيا او هغوى ته د عمومي افکارو ابالغول 

هغه وخت امکان لري چ３ دقيق معلومات په الس ک３ ولرو.
آيا پوه８５ئ چ３ د رسنيزو اخالقو مفهوم ＇ه شى دى؟

د رسنيزو اخالقو مفهوم په مختلفو ＄ايونو، وختونو او ه５وادونو ک３ توپير لري. رسنيز اخالق ليکل شوې 
ته  ارز＊تونو  او  قوانينو  ！ولنيزو  او جغرافيايي محدوده ک３  يوه ＄انگ７ې زماني  په  زياتره  او  نه دي  ليکن３ 
رجوع کوي. په رسنيزو اخالقو ک３ د بايدونو، نه بايدونو، توصيو او نهي ＇خه خبرې ک８５ي؛ د مسؤوليت 
مننه په رسنيزو اخالقو ک３ يوه له سترو حقيقتونو ＇خه ده؛ ＇７５نو ＇رگنده ک７ې ده چ３ رسن９ د افکارو، 
نظريو،  ذهنيتونو او برداشتونو په تشکل يا جوړونه ک３ زياته اغ５زه لري؛ دغه اغيزې ک５داي شي چ３ مثبت３، 
جوړوونک３ او تعليم ورکوونک３ او يا هم ک５دای شي چ３ تخريبي او ورانوونکي لوري ولري؛ نو الزمه ده 

چ３ د رسنيزو اخالقو د تاثير کولو ډول او طريقه د انسانيت او ！ولن３ په گ＂ه وي.
رسنيز اخالق له کومو موضوعگانو ＇خه تشکيل شوي دي؟

رسنيز اخالق د حرفه يي اخالقو له جمل３ ＇خه يو ستر بحث دى چ３ د بيان أزادي، د مطبوعاتو 
أزادي، د مطبوعاتو قانون، ن７يوالو مسايلو او ت７ونونو، د چاپ حق، ادبي سرقت، د ور＄پا１ه ليکونکي 
مسؤوليت او د ليکونکي پوهه او داس３ نورو موضوعگانو ＇خه تشکيل شوي دي چ３ ＄انگ７ي د 
استفادې وړ متنونه، کتابونه او مدارک لري او همدارنگه يو شم５ر نورې زيات３ موضوعگان３ شته چ３ 
ليکل３ او مشخص３ نه دي، خو هره ور＄پا１ه ليکونکي هغه په خپله ！ولنه ک３ پ５ژني. رسنيز اخالق په 
مختلفو ！ولنو ک３ ＄انته ＄انگ７ن３ لري؛ د رسانه يي فعاليتونو اصول او أزادۍ د ډله ييزو رسنيو د قانون 

له خوا مشخص８５ي؛ همدارنگه په هغه ！ولنه باندې د مسلطو اخالقو چوکاټ تکميلوي.
هغه محوري مسايل چ３ په رسنيزو اخالقو ک３ بايد په پام ک３ ونيول شي دا دي: صداقت، روغتيا، 
او له هر هغه ＇ه ＇خه پرهيز کول چ３ د ！ولنيزو گ＂و سره په ضديت ک３ واقع شي.  توازن، امانت 
＇رنگه چ３ د يوه خبرنگار لوم７ن９ دنده د خبر رسول دي؛ نو له دې امله خبرنگار بايد کو＊（ وک７ي 
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چ３ د ！ولن３ د اړتيا وړ اطالعات برابر ک７ي؛ هغه د ＄انگ７و دليلونو په راوړلو او خپلو شخصي غو＊تنو 
ک３ پ او تحريف  نه ک７ي؛ خبر ليکونکي بايد د اړوندې موضوع په اړه بشپ７ معلومات ولري؛ که 
له خپر４دو ＇خه دې  نيمگ７و معلوماتو  په هکله بشپ７ معلومات ونه لري؛ د  چ５رې د کوم３ موضوع 
ډډه وک７ي؛ ＄که چ３ د نيمگ７ي او دروغجن خبر خپر４دل، د خبر اخيستونکو د نيمگ７و او ناقصو 
معلوماتو د اخيستلو المل گر＄ي؛ رسن９ د خلکو او ！ولن３ په وړاندې له اخالقي نظره مسؤوليت لري 
چ３ د هغه ＇ه له خپر４دو ＇خه چ３ د يوه ه５واد په قوانينو او قواعدو ک３ د اخالقو مخالف بلل ک８５ي، 
ډډه وک７ي؛ رسن９ امکان لري  چ３ په دوو حالتونو ک３ د مطبوعاتو له أزادۍ ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره 

د مطبوعاتو د قوانينو له پول３ ＇خه ت５ری ) تخطي( وک７ي.
١- د چا په هکله د تهمت، توهين او يا د شخصي مسايلو د ليکلو په صورت ک３ د دا ډول ت５ريو په هکله 

د خلکو په شکايتونو باندې غورک８５ي او مجرمان يي د قانوني گرو８４ن３ الندې نيول ک８５ي. 
٢- د مطبوعاتو د قانون خالف ليکنو او د مطبوعاتو له أزادۍ ＇خه د غير قانوني گ＂ه اخيستن３ په صورت ک３ 
لکه: د مقدساتو توهينول، د ملي امنيت په خطر ک３ اچول، د عمومي فکرونو او اذهانو په تشويش ک３ اچول.

 په زياتره ه５وادونو ک３ د رسنيو قانون ماتونو او تورونو د پل＂ن３ په خاطر، ＄انگ７ې رسنيزې محکم３ د 
مطبوعاتي منصفه هيات د موجوديت په صورت ک３ په ＇رگنده  داير８４ي. امکان لري چ３ نقد کله کله 
فردي يا جمعي نيوک３ ولري؛ له دې امله نقد بايد چ３ رسنيز اخالق له من％ه يو نه سي؛ له فردي او 

جمعي حقونو ＇خه د ت５ري او رسنيو له انحراف ＇خه مخنيوی وک７ي.
فعاليت:ستاس３ په نظر رسن９ ول３ د رسنيو له قانون ＇خه سرغ７ونه کوي؟ خپلو ملگرو سره له مشورې 

وروسته، د خپل گروپ داليل بيان ک７ئ.
په افغانستان ک３ د رسنيزو اخالقو په هکله ＇ه پوه８５ئ؟

نن سبا رسن９ په ه５واد ک３ له ＊３ ودې ＇خه برخمن３ دي؛ د افغانستان د رسنيو قانون تر ډ４رې کچ３ 
پورې د ډله ييزو رسنيو لپاره أزادۍ منلي دي؛ هغه ستونزه چ３ د ه５واد په رسنيو ک３ موجوده ده دا ده 
چ３ زيات خبرنگاران غير مسلکي او له رسنيزو اخالقو ＇خه ب３ خبره، د عمل ډگر ته ورگ６ شوي دي؛ 
ژبني، قومي او نورو تمثيلونو ته ي３ ډ４ر انعکاس ورک７ى دى چ３ په ه５واد ک３ د زياتو ستونزو د رامن％ته 
ک５دو المل شوي دي؛ په اوسنيو شرايطو ک３ زموږ ه５واد تر هر＇ه زيات سول３ او امنيت ته اړتيا لري، نو 
له دې امله خبرنگاران او ليکواالن بايد د سول３ خبرونو ته تر نورو ＇ه لوم７يتوب ورک７ي؛ رسن９ د ملي 
اعتماد، سول３ او ثبات په پياوړتيا ک３  بايد مرسته وک７ي؛ ！ولنيزو او امنيتي ضد موخو ته د رس５دو وسيل３ 
نه شي؛ د هغو مطالبو له خپر４دو ＇خه چ３ د ！ولنيزو گ＂و نفي کوونکي وي لکه: هغه مطالب او أثار چ３ 
د اسالم د سپي）لي دين د احکامو او اصولو خالف وي، ډډه وک７ي. هغه أثار او مطالب چ３ د نورو 
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د ＇پرکي لن６يز
�tعمومي افکار د يوې خاص３ موضوع په اړه د يوې عام３ ډل３ د خلکو د تصميمونو ！ولگ３ )مجموع３( 

ته ويل ک８５ي.
له  ا طالعاتو  او  پيغامونو، معلوماتو  په گ＂ه اخيستن３ سره د  او چاپي وسايلو ＇خه  بر４＋نايي  له  �tرسن９ 

ل８５دولو ＇خه عبارت دي.
�tد رسنيو ډولونه له: مطبوعاتو، ور＄پا１و، راډيو، ！لو４زيون، ان＂رن５ او ک５بلي شبک３ ＇خه عبارت دي.

�tرسن９ د مدني ！ولن３ د بنس په نامه چ３ په حقيقت ک３ د دولت د ＇لورم رکن په نامه سره يادي８ي، 
د ！ولن３ د فرهنگي او سياسي اړخونو د پراختيا د شرايطو په برابرولو ک３ مهم رول لوبوي.

�tد بيان آزادي د دولت د مداخل３ ډار او و４رې پرته د  خلکو د عقيدو، بيانيو او وينا وو د کولو د آزادۍ ＇خه 
عبارت ده. د بيان آزادي د آزادۍ له ډولونو ＇خه يو بل ډول دى چ３ په ننن９ ن７ۍ ک３ ډ４ر اهميت لري.

د  آزادي،  بيان  د  موضوعگان３،لکه:  دغه  چ３  دى  بحث  يوستر  اخالقو  مسلکي  د  اخالق  رسنيز  �t
مطبوعاتو آزادي، د مطبوعاتو قانون، ن７يوال３ مسئل３ او ت７ونونه، د چاپ حق، ادبي غال او داس３ نور 

په ک３ شامل دي.

 

اديانو او مذهبونو د غندن３ سبب گر＄ي، هغه أثار او مطالب چ３ د اساسي قانون مخالف وي او زموږ 
د ه５واد د جزا په قانون ک３ جرم گ２ل ک８５ي، ډډه وک７ي. ＇رنگه چ３ زموږ ه５واد يو اسالمي ه５واد دى 

د اسالم د سپي）لي دين له تبليغ او ترويج پرته د نورو دينونو تبليغ او ترويج جواز نه لري.
فعاليت: ستاس３ په نظر: رسنيز اخالق نظر ه５وادونو ته ＇ه توپير کوي؟ په دې هلکه خپل نظر ＇رگند 

ک７ئ.
 د لوست تکرار

.............................................................................................t

.............................................................................................t
 پو＊تن３

١- د بيان أزادي ＇ه شى ده؟
٢- د بيان د أزادۍ دوه موارد وواياست.

٣- په ولسواک９ ک３ د مطبوعاتو ＄انگ７تياوې بيان ک７ئ.
٤- کوم３ موضوعگان３ په رسنيزو اخالقو ک３ شامل３ دي؟ ويي واياست.

٥- رسن９ کوم３ موضوعگان３ بايد خپرې نه ک７ي؟ په دې هکله معلومات ورک７ئ.
 کورن９ دنده

کومه موضوع د رسنيو په قانون ک３ جرم بلل ک８５ي، په دې هکله خپل معلومات بيان ک７ئ. 


