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 داکرت طال پا مری                                                                                

06/12/2015 

 حقوق د برش

 او واقعیتونه ېهیل
 

په نوم لیلک  ېد ورځ )حقونو(وقدبرش د حقو  ېټولنې په اترخی ک نړیوالېلسمه د  ېد د مسرب دمیاش ت

    ېغونډ اکل ددمسرب د میاش تې په لسمه نیټه د ملګرو ملتونو معويم۱۹۴۸د دا ځکه چې،  شوې ده.

اکل د  ۱۹۵۰ ددوه اکهل وروس ته  او اعالمیه تصویب کړه نړیواهلو ق دحقو ( د برشېاسامبل ) معويم

پر یو ځل بیا د برش  په لکنۍ معويم انس ته کېملګرو ملتونو  د ، نړیوالې ټولنېپه څلورمه نیټهدسامرب 

د   د ېپه دغه انس ته یک پریکړه وشوه چ .اتزه کړ هوډاو  ژمنتوبروا حقوقو خپل ابور او دغه حقوقو ته 

 . ا ځل يملوم و نپه  ېورځ ېهر اکل دبرش د حقوقو د نړیوال ېرب لسمه دمس
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 ۍپیړ ېاو شلم نېبیا زمونږ تر زما لې، د انسااننو هل ملړنیو ټولنو نه را نیو ېپه اترخی ک نېټول  يد برش 

ه د وګړو د حقوقو ، آ زادیو او  پ ( ېتوګه د ملګرو ملتونو د سازمان تر جوړیدو پور ې) په ځانګړ ېپور

خمکنیو  ې. شک نش ته چينه د ېمک ېاو بیلګ یېېدغه ای هغه بڼه د عدالت او عدالت غوښتين نظر 

 the Great Charter of the)منشور مگنا اکرات د انگلس تان :بیلګو لکه حقويقنظریو او  يفلسف

Liberties 1215)، د حقوقو میثاق انګلس تان د (1689  Bill of Rights ،)دقضا قانون انګلس تاند 

(Habeas Corpus Act 1679 )د برش د حقوقو اعالمیه ) ې، د فرانس Declaration of the 

Rights of Man and of the Citizen  1789  ) ،اسایس قانون ېد امریک (United States 

Constitution 1791) )  شعور کچه لوړه او  د حقويق نېټول  يبرش ته ورته رس چینو د  ېاو نورو د

ینو ځ اوپه  نګونه را وپارولغورځ خوځښ تونه او ، برابرۍ او عدالت لپاره ۍدآ زادیېې د وګړوتر منځ 

خو، هل هر  ځای پر ځای شول  کېپه قانون  قحقو ين دو ګړو یولړ مد کچه( ) په ميل کېهیوادونو 

، ټولنزی او بل هر راز توپری او ي، اقتصاديت، طبقايت، جنسیي، فرهنګ، تو مکزی، مذهيبينژاد ولډ

او  قو(  حقو يد یو شان ) معیار  ( يو  ې) هر چریته چ برش( لپاره تبعیض پرته د ټولو انسااننو )بين

 .تسجیل شو کېځل لپاره د برش دحقوقو په نړیواهل اعالمیه  يآ زادیو د منلو اصل د ملړ 

 ېد اوسنیو ) معارص( نړیوالو حقو قو د یو د برش د حقوقو نړیواهل اعالمیه ېویالی شو چ ،هل دی کبهل 

 .يبنسټ ) س نګپایه( جوړو  قوبرش د منل شویو حقو په توګه د ې برخ ېنه جال کیدونک

وقه احلق يمتساو   ۍکورن يبرش  لویېې ېد یو ياوسیږ  ېانن هر چریته چپه دغه اعالمیه یک ټول انسا  

 .يبلل شوید يغړ 

 ذايت د غړو دټولو کورنۍ دبرشي:  ېچ يد را غيل ېاعالمیېې په رسیزه ک ېد برش د حقوقو د نړیوال

 بنسټ عدالت او آ زادۍ سويل، د کې نړي په پژيندل وقحقو  بېلیدونکو نه او برابرو د هغوی د او کرامت

 .جوړوي (بنیاد)

 او کرامت ينانسا شان یو پر غړو لو ټو د  کورنۍ يبرش  د کې ماده ۍلومړ په اعالمیېې د ،شان مهدا 

 ؛دی يلزیږید آ زاد  پلوه هل حقوقو او کرامت خپل د  برش( نوع ) انساانن ټول"  دی شوی ګارنی ټ  حقوقو

  روحیه په ۍورور د ېک اړیکو خپلو په رسه بل هل یو ېچ ښایی او دی څیښنت وجدان او عقل د هغوی

 ."يکړ  و چلند

https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_1689
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Constitution
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 ، ټولنزی ،س یايس خپل د خو، يلر  نه الزام حقويق ېچ دی هل رسه اعالمیه نړیواهل حقوقو د برش د

 وروس ته منشور تر سازمان ملتونود ملګرو د وجه په اثر ژور خپل د وجدان ټولنزی پر او اعتبار اخاليق

 دی. س ند   همم خورا

 درانوي او منلو ندلو،پژي  د کرامت ذايت د انسان د کې، وخت هر په او چریته هر ېک اعالمیه دغه په 

 ، چریته هر هبر، نه پولو ميل او ددوليت اصل، مشولتوب ټول د مهدغه دي. نغتښ تې را هیلې لوړې لپاره

 ته کرامت يتذا انسان د شان( مهدا کې رشایطو په ېجګړ )د کې رشایطو راز هر په او وخت هر په

 غوره ټولو ترحقوقو  نړیوالو معارص( و)اوسنی د برش د او اعالمیېې نړیوایل د حقوقو د برش د درانوی

 :ېچ يد غيل را کې ماده دومهه په اعالمیېې لېیواړ ن د حقوقو د برش د ده. ځانګرتیا

 س یايس دین، ژبه، جنس، رنګ، په س تيک پو د نژاد، پر  ېچ پرته پری تو  ېداس راز هر هل ،هرڅوک" 

 هغو دټولو ابید ،يو  والړ  وضعیت بل کوم ای ېنزیږید ،ش متنۍ منشا، ه لنزی ټو ای ميل ،ابور بل کوم ای او

 ؛ي برمخن ،دي راغيل کې اعالمیه غه د په چې نه قوحقو 

 هغو د  نباید  وضعیت نړیوال او حقويق ،س یايس ېخاور ېیو ای )دولت( هیواد یوه د ،ېد پر بریه رس

  خاوره ای او دولت دغه  مه څه که ،يلر  اړه ېپور ور ېچ يوګرځ سبب توپری د وړاندی په وګړو

 حمدوده ډول ایبل یو په يکځپلوا ېېی  اوای يو  واکه بېې ،ېالند (Trust)میت وقمی تر ، يو  خپلواکه

  ."يو  ېشو

 او پرته پری تو راز هر هل او آ رمان)ایدایل( انسان آ زاد د کې اعالمیه نړیواهل په برش د ېچ وویل مو ېخمک

 ښتنه پو اوس  .يد تېنغښ   را ېهیل سرتی لپاره ویدران د ته اوحقوقو کرامت يتذا ن انسا د يچری  هر

 ؟يد ېشو پوره )حد( بریده کومه تر ېهیل دغه چې داده

 .ویالی نشو ځواب یووس توی نه، او هو د ته ښتنې پو غه د اند په زما

 یېېاعالم  لېنړیوا په حقوقو د برش د کې لکونو (۶۷) په وروس ته را منلو تر اعالمیېې لېنړیوا د برش د

 کې موده ېد په دی. شوی پرخمتګ ساری بېې کې الر په کولو پوره د هیلو او آ رمانونو نغښ تو ادر  ېک

 خمه په کیدو يلپ او تسجیل ، تعریف د وقحقو  يفرهنګ او ټولنزیو ،ياقتصاد ، س یايس -مدين د انسانو د

 نېځی  ېچ ېشو السلیک (ړونونهت) ېهوکړ کېښتنا ارز (۲۰۰ ) انڅه څه کچه ایزه س میه او نړیواهل په

 .يلر  قوت الزايم یېې
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 او حقوق زمونږ يو  ې د تل " د ورځ( نړیواهل حقونو د برش )د لسمه ېمیاش ت د مسرب د د اکل سږ 

 شویده ېځانګړ ته لکزیی ېمس نځوپ  ومیثاقون ونړیوال د وقحقو  د برش د ېالند شعار تر " ین ګا يآ زاد

 شول. ومنل او تصویب یک اکل ( ۱۹۷۶-۶۱۹۶) په ېچ

 ،ياقتصاد اود ( International Covenant on Civil and Political Rights) میثاق وقحقو  س یايس -ينمد د

 د  ( and Cultural Rights International Covenant on Economic Social) میثاققو حقو  يفرهنګ او ټولنزیو

 برش د ځای یو هرس   ( Universal Declaration of Human Rights   ) اعالمیېې  لېدنړیوا برش

 .دی شوی بلل  (International Bill of Human Rights ) قانون اسایس حقوقو د

 د دجرمونو ساید ژینو د : لکه يو مه ایدونه تړونونو نړیوالو هممو نورو ځینو د ېچ بومل ځای پر دلته

 د ښځو د ،(۱۹۵۱) کنوانس یو وقحقو  د کډوالو د ،(۱۹۴۸ کنوانس یون) کولو ور زسا او يخمنویو 

 پار ا د ، (۱۹۶۶ ) کنوانس یون خمتولو د پری تو ينژاد راز هر د ، (۱۹۵۳) کنوانس یون وقحقو  س یايس

 )شکنجې د  (،۱۹۷۹ کنوانس یون) خمتولو د توپری د يپروړاند ښځو د (۱۹۷۳ کنوانس یون) ضد اتید

 وقحقو  مانودماشو  د (،۱۹۸۴) کنوانس یون يخمنو  د چلند ضد کرامت ينانسا د او  ټکول( -وهل

 د قانون( يدجګړ  ) يک حالت به يدجګړ  او برخه په وقحقو  د داکر شان مهدا .(۱۹۸۹) کنوانس یون

 .يد وړ پام د نېرواړ  الس ته او پرخمتګ کې برخه په توبی  خوند د وقحقو  او کرامت ایتذ د انسااننو

 او یځانګړ یو حقوقو والونړی د او وتيل لېپو  هل حامکیت د ددولتونو او کرښو يلم د حقوق برش د نن، 

 اډانه په ملتونو ملګرو د ،يلڅرنګوا په وقحقو  د برش د کې ۍنړ هپ .يجوړو  )فصل( یک څپر غوره

 حقوقو د ملتونودبرش ملګرو د کې اکل (  ۱۹۹۳ ) په  .يکو  څارنه ېمکیټ ( ۶  ) کې )چواکت(

 د مه کچه ټولنزیه او ایزه س میه په شو. لوړ ته ېکچ مکیشرنۍ يلعااو   شورا د ملتونو ملګرو د مکیس یون

 ویالی نشو ،رسه رسه وړنو را الس ته ټولو ددغو  خو، يد يشو  جوړ مکیس یونونه څار د قوحقو  پر برش

 انسان( آ زاد نه فقر او ویری هل ،پلوه هل آ زادی د دبیان ،خمې هل دین اوابور د ) انسان آ زاد یوه د  ېچ

 تر ډول بشپړ په لېهی لپاره يدرانو  د ته کرامت يتذا نانسا د کې وخت هر په او چریته هر ،یدایلآ  

 .يد ډیر الملونه ددی   .يد يشو  رسه

 په ای او هل پو روښانه یوه منځ تر وقحقو  د ګړو و د او ګټو ميل د لتونو دو د چې، دا کېرس  يملړ  په -

 پرتهل په وقحقو  د ووګړ  خپلو د ته ګټو يلم خپلو تل دولتونو .ېشو کښل را ده نه " کرښه رسه " ژبه بهل



5 
 

 

 او  قحقو  اسايس او يآ زاد وګړو خپلو د پلمه په نظم ټولنزی او ګټو يلم د .يورکو  اولویت( ملړیتوب)

   .نیيس نه یک پام په ېژمن ېنړیوال

 پرته، نه جنایتونو ضد پر لېسو  د او جنایتونو ایزه جګړه ساید(، نوی ژ  او )اپاراتید جنایتونو ضد برشیت د

 د تریی د ندی اب وقحقو  يهنګ فر او تولنزیو ،ياقتصاد ،س یايس -ينمد پر وګړو خپلو د واخل ولتونو د د

 چې نش ته مه دیوان عدالت د ای  حممکه نړیواهل پرې بېې او ځانګړې کومه لپاره نېغوښت  عدالت او څیړلو

  وکړي. ساتنه او ننګه نه حقوقو شویو منل هل ړګړوو اړونده د وړاندې په حکومتونو ميل د

 ېیواز ېېی  واکونه ېچ ش ته وحممکهقحقو  د برش د کې اډانه په یېېاحتاد يی اروپا د البته، کچه ایزه س میه په

 .يد وړ اعتبار د لپاره هیوادونو غړو د یېېاحتاد يیاروپا د کې رشایطو ځانګړو په

 ېد په او ټالک وضعیت حقويق د وګړو د شول، ګوته په يوړاند ېچ حاالتوپرتهو هغ هل حقوق نړیوال

 برش د پخپهل، .ېيګڼ   ( Jurisdiction Domestic   ) صالحیت کورین ای يلداخ کې هل ټو په عدالت اړوند

 .يکو  ور حق مرشوط  " ریزرویشن " د لپاره ګډول د کې میثاقونو دغو په ته دولتونو ،میثاقونه وقحقو  د

 ېود ېټولنزی د ، انکشاف( ) وده ياوفرهنګ ټولزنه -ياقتصاد همتوازن ان هیوادونو د ۍنړ د ،المل دومه -

 کوالی نيش هیوادونه ډیری دنړی دی. واټن سرت منځ تر ستندرد( ) معیار نړیوال د وقحقو  د دبرش او

 ،يمکزور  ېېی  هنادونه يلعد او امنییت .يکړ  برابر خدمتونه او ېو نتیا آ سا ېاړین لپاره وګړو خپلو د ېچ

 لپاره وقحقو  د وګړو د وجه ېد په نو دی نه بشپړ یېې نظام يلعد او ينقانو .يد فاسد ای او يلشړید

 نش ته. ضامنتونه قضايی او حقويق ،س یايس

 ېچ دی سرتالمل هغه یوبل حقوق( )تعاميلدس تور – دود ابور، ولس عامه د يک ټولنو نيتس   ځینو په -

 ځینو په ،وګهت په ېبلګ د .نیيس خمه غوړیدلو د وقحقو  د برش د او ارزښ تونو نویو د کې ټولنو دغو به

 په اکر د ېښځ د ټوپری دا .يلر  مرشوعیت دیين توپری منځ تر ېښځ او نر د کې لکتورونو او مذهبونو

 يبیخ ېک برخه په اوحق ېخیستن ا ېدبرخ ېښځ د کې هبری يیقضا او حق په مریاث د ،يلڅرنګوا

 د څوک کې دین هغه ای هدغ په ېداچ ایین ؛ده اړخزیه یو مه يآ زاد ېعقید او ابور دوګړو د .ید ښاکره

 کې ټولنو ځینو په ېچ دود انموس او ننګ  "، رشم " د شان مهدا .يلر  نه حق بدلون د ېعقید ېخپل

 .يشیند اغزیه يمنف وق حقو او ۍآ زاد پر وګړو د ،يلر  ېریښ ېاوغښ تل ېَژور دس تورونو مذهيب تر
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 کچه ټیټه شعور حقويق د وګړو د او نېروز  او نېښوو معارف، عامه د کې هیوادونو تېپا وروس ته په -

 ېین پخال د رسه  ( )خشونت يتزای زور او استبداد او ظمل د کې لنه ټو په چې يګرځ سبب ېدد مه

 .ي خمامخ رسه س توځنو هل هاند او ېهڅ لپاره وقحقو  اسايس او ۍآ زاد د انسان د او يوکړ  وده فرهنګ

 تو ایدایلوژیکو -س یايس ، مذهيب ژبنیو، و،مکزی  تو په که پخپهل، فرهنګ  )خشونت( زایيت زور د -

  .يوړ منځه هل حقوق ملړڼېي انسااننو د وي، کچه په کونۍ یوې د ای او وي بنا پریونو

 تکنالوژۍ يجنګ د ټوګه ېځانګړ اوپه ېاخیستن ګټی انوړه څخه تکنالوژۍ او عمل هل نن  کې، پای په -

 را ګواښ رښتین یو او سرت ته حق دژوند برش د ينای ،حق ينملړ انسااننو د وار خپل په ېود ېهریانونک

 جګړه ېس دا .يکو  ندوژ  کې يس یور په ېویر د نه ېجګړ يمت ا هل ټولنه يبرش  دی. کړی ته منځ

 دولمترشانو س ئولوم  د ېچ کې وضعیت بل ېداس ای او کې پایهل په خطا ينانسا  د ۍګړ هره ي کیدای

 .يکړ  تباه برشیت ټول کې رپ په سرتګو اود ي پیل ،يو  ېوتل ېاراد هل

 چې: دا هغه او رسیږو ته پایلې منطقي ې یو رسه زلنډی په نه حبث پورتين د

 ډګه ننګونو او نوو ګواښ هل اوږده، یوه ېهیل ېلوړ لپاره حقوقو اسايس د برش د او ایدایل انسان آ زاد د 

 ېورځ نن د حقوقو لو نړیوا د برش د ،يشوید وهل کې الره دغه په اوسه تر چې مزلونو کوم خو ده الر

 دی. واقعیت روښانه
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