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 دوهم چاپ رسیزهد 

  نه ه برشي حقو څرنګه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې په لویه پیامن

زېږدیز  ۱۹۴۸  وادونو پهېو هښو الندې شول، د ملګرو ملتونو غړ تر پ

په  دسد    کال حقوقو    ټهېن  هلسممرب  د  برش   1ه اعالمی  والهړیند 

يش  و   نیویجنایتونو مخ   ې کې د داس   ي په راتلونک  چې ،  هتصویب کړ 

 تکرار نه يش. بیا او 

ارس  ف پخواينپه لکه  ؛وادونوېلو هېالبېپه ب ۍمخکی هم د نړ  ېله د

(، کال  ز۱۷۷۶)کې  امریکا  په  (،  مخکې   ۍړ ېپ  شپږ  ه)له میالدکې  

سویيل  او  (کال  ز ۱۷۸۹)کې  فرانسه  په     ز ۱۹۴۳)کې  افریقا    په 

د  کال اعالمیقحقو   ي برش (  اړوند  خپر   شوي  لیکل   ې و    ې شو   ېاو 

 . يد

ه  زار همدا غړو  کنفرانس  اسالمي  پهېد  په زېږیز  ۱۹۹۰وادونو  کال 

ک برشي  ې اسالم  قاهر قحقو   د  د  )  ېو  القاهرة حول اعالمیه  إعالن 

 .ده ېخپره کړ ( حقوق اإلنسان يف اإلسالم

 
حال دا چې  ، ږيې یاد  ه م ااعالمیه په ن  ې افغانستان کې د برش د حقوقو نړیوال   ه دغه اعالمیه پ 1

کې   منت  انګلیيس  بلکې    Worldپه  نه،  نړیوال  د    Universal Declaration of Human Rightsیا 

Universe  ده.  ېپه نامه راغل یا عمومي یعنی عاملي 
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  الزامي حقوقي منبع   چې یډیال دی  آ اعالمیه یو    واله ړی ن د برش حقوقو  

 ده.   خوا منل شوې ه  وادونو ل ې د نړۍ د ټولو ه   تقریبا   نه ده او 

اعالمیه حقوق دېرش    دغه  بنسټیز  انسان  هر  د  چې  لري،    مادې 

پوستکي    پکې  قوم،  ژبد  جنسیت،  سیايسې رنګ،  دین،    ، اړیکو  ، 

ښودل  پرته  توپیرله يل اصلیت، پانګې او زوکړې عقیدې، ټولنیز یا م

 .  يد يشو 

  ډېر   خورا او په نړۍ کې    ی څخه زیاتو ژبو ته ژباړل شو   ۴۶۰  له دغه سند  

نړیوال مهم سند دی.    ژباړل  د  شوی  کال  د برشي    ه لسم مرب  دس د هر 

 ږي. ې ملانځل ک   ه کچ ورځې په توګه په نړیواله  حقونو د  

پښتو  لپاره  ځل    ي لومړ   د   ۱۹۹۷  پخوا؛ په کاله    ۲۴موږ دغه مهمه اعالمیه  

 د افغانیک د لومړۍ خپرونې په توګه خپره شوه.   چې ته وژباړله  

له خپرېدو کاله وروسته(    ۷۳نګه چې نن )څر  هم د دغې اعالمیې 

   او   ينه د برشي حقونو څخه پوره خرب   له ر خلک او ادارې  ېډ وروسته

نو  ېمراعتنه  سم  دا حقوق   بیا    له ږي،  یې یو ځل  وروسته  کتنې  بیا 

 وادوالو ته وړاندې کوو. ېګرانو ه

یوهیله پوهنتونو   چې   من  ک  نو، په ښوونځیو،  او    ،ړیو فرهنګي  دولتي 

ادار  دولتي  کې  غیر  خلکو  رسه    یې  ځان  ،  لويلیې  و،  يولر له 

 . يکړ ت امراعیې  ې او په ورځنیو چارو ک وکړي ونه پرې بحث
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ژندلو او  ېالرې مو د برشي حقونو په پله دې  وکړي چې  دې  خدای  

 وي.  ې ه اخیستونډتولو کې امراعد برش د حقونو په ره بیا ېپه ت

او   (GIZ-ZFD) د سولې لپاره د مدين ټولنې موسسې    د جي آی زیټ

د نورو مهمو    هغې هڅاند مسوول عبیدالله تنها نه مننه کوم، چې د  

ژبو د دغې    تر څنګ یې په پښتو او دري چاپولو    د  کارونو او کتابونو

 چاپ لګښت ورکړی دی.  د اعالمیې 

 

 یحیی وردګ

 ز   ۲۰۲۱
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 ( رسیزه ۱۹۹۷د لومړي چاپ )
 

 د لوی څښنت په نامه 

دیز کال د دسمرب د  ږزې۱۹۴۸د اعالمیه   واله ړیندغه د برش د حقوقو  

د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تصویب  میاشتې په لسمه نېټه  

 او اعالن شوه.  

کې  پای  په  پېښې  تاریخي  دغې  غړیو  ،د  ټولو  له  هېوادونو    غونډې 

وکړه   خپر  چې هیله  د  اعالمیې  دغې  و ېد  د ېدو،  ته  خلکو  او  شنې 

 ورپېژندلو لپاره کار او کوښښ وکړي. 

، خو ير شو ېکاله ت  ۵۰اعالنه څه کم    لهالمیې  اع  ې که څه هم د دغ

څه هره  دی ورکړی. څه نا  ه  خپل ارزښت او ورځنیتوب یې له السه ن

مراع د  د حقوقو  د برش  الناورځ  تر پښو  د  هغوی  د  هم  یا  او  دې  ت 

کېږي، خو هکله خربې  په  لهټول    کولو  اعالمیې څخه   افراد  دغې 

دي  پوره خرب   ينه  نه  ده.    ې او  لوستلې  علت  نو  هم  د    ې چ  وهمدا 

)افغان مرکز  معلومايت  ونیو افغانستان  تصمیم  مخکې  کال  یو  يک( 

ن  چې  له  او  کړي  خپور  سند  مهم  د  ېدغه  اوس  دی  دا  مرغه  که 

داکتوپه  کال    ۱۹۹۷) یې  کې  توګه  خپلې    بر(  په  لومړنۍ خپرونې 

 درنو هېوادوالو ته وړاندې کړي. 
 

 ډاکرت یحیی وردگ 

 مرکز مرش د افغانستان معلومايت 
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 اعالمیه والهړیند برش د حقوقو 

 رسیزه 

برابر نه    یو انساين کرامت او د هغو چې د برشي ټولنې د ټولو غړ   اد

بېل ترې  آزادۍ،  ېخرڅېدونکي،  د  وړونکي حقوق  له منځه  او  دونکي 

د بنسټ  سولې  د  نړۍ  د  او  د یعدالت  برش  د  چې  لپاره  دې  د   .

او   وحشت  د  کتل  سرتګه  سپکه  په  ته  هغو  او  پېژندل  نه  حقوقو 

او د برشيت وجدان يې   شوي  الملکېدو  تررسه  بربريت د اعاملو د  

کړ  ټپي  په    اد  دی. ی  سخت  چې  جوړول  نړۍ  یوې  داسې  د  چې 

وي او بې له    ه برخمنیاو عقيدې له آزادهغې کې، انسانان د وينا  

لوړ هدف په توګه اعالن   د خورا ، د برشيت وکړيژوند    ې ډار او تنګس

 .  یدی شو 

ميت له الرې  د دې لپاره چې د برش حقوق د حقوقي دولت د حاک

ې  ر وړاندفشار پ ډول خلک د ظلم اوچې په دې    ساتل کېدای يش،

 يش. ه ته مجبور ن په حيث پاڅون د وروستۍ وسيلې 

بېال   د  لپاره چې  دې  مد  د  منځ  تر  ملتونو  د  هېوادونو  د  بېلو  لګرتيا 

ډ پراختيا  او  وده  د  ېاړيکو  ملتونو  ملګرو  د  ځکه  نو  ده،  مهمه  ره 

د   بنسټيزو حقونو،  د  په منشور کې د برش  د هغې  ولسونو  موسسې 

کرام په  نارينه برشي شخصیت  او  د ښځو  ارزښت،  او  برابرو  ت  په  وو 
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پر او  ټینګار  باندې  کړېېحقونو  ټولن  ، کړه  د  چې  او  پرمختګ  یز 

 ي. ړ رې آزادۍ په فضا کې منځته راو ېه د ډکچژوندانه بهرته 

ملګرو    لهدې مکلف کړي دي، چې  ه  و هېوادونو ځانونه پچې غړ   اد

 خپل نصب   ویدرنار په ترڅ کې د برش د حقونو  ملتونو رسه د ګډ کا

ور جامې  عمل  د  ته  آزاديو  بنسټيزو  او  وګرځوي  او    العني  واغوندي 

 تطبيق يې کړي.  

وقو او آزاديو باندې عمومي عقيده د دغو دې حقه  د دې لپاره چې پ

لپاره ډېره مهمه ده، نو د ملګرو ملتونو د    اويمکلفيتونو د بشپړ تررس 

برش   د  غونډه  عمومي  داسې موسسې  د  اعالميه  عمومي  حقوقو  د 

دل ېول ولسونه او ملتونه هغې ته رسټ ل په حیث، چې د نړۍ  اهډيآ 

کړه  ،غواړي اعالمی  ،خپره  او ځانګړي غړي دغه  ټول  ټولنې  ه  چې د 

نې له الرې دغو  د ښوونې او روز  ې تل حارضه وبويل او هڅه وکړي، چ

درن په  ته  آزاديو  او  په  حقوقو  او   کول  کتل، عميل   نړیوالهه سرتګه 

آزادیو    ساحه  کچه او  حقوقو  دغو  پېژندل د  رښتیانی  او  عمومي 

پخپله په غړيو هېوادونو او د هغو په تر الس الندې سيمو کې   کېدل،

 .يشدغه حقوق او آزادي په عمومي ډول او رښتیا رسه وپېژندل 
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 ماده  ۱

انساين کرامت او برابرو حقوقو رسه زېږېديل   لهټول انسانان آزاد او  

په   ورورګلوۍ  د  باید  نو  دي،  خاوندان  او وجدان  عقل  د  دوی  دي. 

 روحیې یو له بل رسه مخامخ يش. 

 

 ماده  ۲

نژاد، رنګ، جنسیت، ژبه، دین،    یله هغه چې د هغو   بې څوک    هر

عقیدې، نورې  یا  او  ی  سیايس  او  ميل  هغو  څرنګوالد  ټولنیز  ، ی ا 

او موقعیت په پام کې    ږېدو په وخت کې د هغه وضعېشتمنۍ، د ز 

، چې په دې ی يشهغو حقوقو او آزادیو ادعا درلودلونیول يش، د  

 دي. ي اعالمیه کې خپاره شو 

رسبیره پر دې له هېچا رسه باید د هغه د ملک یا سیمې د سیايس، 

تبع بنسټ  پر  موقف  نړیوال  یا  قضایي  ون اداري،  څه  ه  یض  که  يش، 

پورې تړل  هم هغه یا سیمه چې شخص ور  تر    ی ملک  وي خپلواک، 

 الس الندې، غیر مختار او یا یې حاکمیت په یو ډول محدود وي. 

 

 ماده  ۳

 څوک د ژوندانه، آزادۍ او ځاين امنیت حق لري.  هر
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 ماده  ۴

مزدور    هېڅوک باید د مریي یا مینځې او یا په پیسو اخیستل شوي

او مینځې په   مریی کول د غالم څوک خپلپه حیث و نه ساتل يش، 

 . یچې وي منع د  ه بڼهپه هر  پېر او پلور،حیث د انسانانو 

 

 ماده  ۵

رسه غیر انساين او له    ۍرحمنه کړول يش او یا په بې هېڅوک باید و 

ونتوپیر  وررسه  سلوک  ډک  ورنه  ه  سزا  سپکه  دغسې  او  کړل  ه  يش 

 يش.

 

 ماده  ۶

حق هر   پېژندلو  د  حیث  په  شخصیت  حقوقي  د  چېرته  هر  څوک 

حیث   په  شخص  وړ  د  لپاره  لرلو  د  حقوقو  د  چېرته  هر  چې  لري، 

 وپېژندل يش.

 

 ماده  ۷

برابر دي او  د قانون په وړاندې   ه له کوم توپیر   بې ټول انسانان رسه 

ی يش او ټول د تبعیض  ه برابر ډول د قانون له حامیې ګټه اخیستلپ
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ه  وړاندې، چې دغه اعالمیه تر پښو الندې کوي، پ  رد راپارول کېدو پ

 ی يش. برابر ډول د حامیې ادعا درلودل

 

 ماده  ۸

وړاندې، چې د هېواد د اسايس قانون او   ر د کړنو پ  وڅوک د هغ  هر

حقوق   بنسټیز  ده  د  مخې  له  قوانینو  په  نورو  کوي،  الندې  پښو  تر 

زناکې حقوقي  ېقضاوو څخه د اغ  وله صالحیت لرونکهېواد کې دننه  

 مرستې د السته راوړلو حق لري. 

 

 ماده  ۹

خپل په  هېواده  هېڅوک  له  یا  بندي  توقیف،  نه    رس  کېدای  تبعید 

 يش.

 

 ماده  ۱۰

هر څوک په مساویانه ډول حق لري، چې دعوه یې د یوې بې طرفې 

ر غور الندې   توګه تاو خپلواکې محکمې له خوا په ښکاره او منصفانه  

او   وجایبو    همدارازونیول يش  او  په حقوقو  ده  د  به  او هغه محکمه 

په   تور(  )جزایي  پرېکړه   اړهالزام  الزمه  وي،  شوي  لګول  ده  په  چې 

 کوي. 
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 ماده  ۱۱

تر  الف: وي،  شوی  تورن  جرم  کوم  په  چې  څوک  بې   هر  باید  هغو 

تر   يش،  وګڼل  پورېګناه  داسچې  یې    هغو  په  ښکجرم  یوه  اره  ې 

اساس ثابت شوی نه وي، چې تورن پکې د   رمحاکمه کې د قانون پ 

 خپلې دفاع لپاره ټول رضوري او رسمي تضمینونه ولري. 

اعاملو   داسې  د  هېڅوک  کو د  ب:  نه  یا  کولو  وجه تررسه  په  لو 

وخت کې د ميل یا نړیوال  و پهمحکومېدای نه يش، چې د اجرا کېد

وړاندې جرم نه شمېرل کېده. دغه راز هېڅوک د یوه جرم د   رقانون پ

  ر ، چې د جرم د اجرا کېدو پکولو په وجه، له هغه سخته جزا نه ویني 

 ین شوې وه.ید هغه جرم لپاره تع وخت

 

 ماده  ۱۲

  د رالېږ  دلیکونو  په لېږد  د هېچا په شخيص ژوندانه، کورنۍ، کور یا  

ری کېدای  ېکې نه په خپل رس السوهنه او نه یې په نوم او حیثیت ت

ه ډول  يش.  دې  د  څوک  پ   تیرېر  مداخلې  قانوين    ریا  د  وړاندې 

  حق لري.  خوندیتوب
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 ماده  ۱۳

ځانته  واد کې آزاد وګرځي او  ېالف: هر څوک حق لري چې په یوه ه

 پخپله خوښه د اوسېدو ځای وټاکي. 

په څ  ب: هر هېواده د خپل هېواد  له هر  لري چې  د دې حق  وک 

 يش. ستون رته ېي او خپل هېواد ته بځشمول وو 

 

 ماده  ۱۴

وادونو کې  له السه په نورو هې  څوک حق لري چې د تعقیب  الف: هر

 ه یې کړي. پناه وغواړي او تر الس

چې  ه په هغه وخت کې ګټه نه يش اخیستل کېدای،  دغه حق  له ب:  

کولو په تررسه  که تعقیب د غیر سیايس جرم او یا د داسې اعاملو د  

وجه جاري  وي، چې د ملګرو ملتونو له اهدافو او اصولو رسه مغایرت  

 ولري.

 

 ماده  ۱۵

 الف: هر څوک د یو هېواد د تابعیت حق لري. 

ه  دای ن ېابعیت په خپل رس او زور اخیستل کهېچا نه د هغه ت  له ب:  

بدلون راوستلو حق د  له هېچا نه په خپل تابعیت کې    زار يش، همدا

 دای. ېيش اخیستل که هم ن
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 ماده  ۱۶

او   رسالف: ښځې  ته  کولو عمر  واده  د  له    بې وي،    ديلېنارینه چې 

یا او  تابعیت  رسه  دیني   د   نژاد،  نیولو  کې  پام  په  واده   محدودیتونو 

وخت،    رۍ بنسټ ایښودلی يش. دوی د واده پی او د یوې کورنکوال 

م  وايلې د ښځ برابر هړ ېاو  په وخت کې  یا د طالق  او  اوږدو  په  توب 

 حقوق لري.

موافقې رسه د واده    ې او آزاد  ېښځې او نارینه په بشپړ   ب: یوازې د 

 اجازه شته.  لوو ک

ټول د  کورنۍ  د  ج:  لري، چې  او حق  بنیادي جز دی  او  نې طبیعي 

 دولت او ټولنې له خوا وساتل يش. 

 

 ماده  ۱۷

 الف: هر څوک یوازې او یا له نورو رسه په ګډه د ملکیت حق لري. 

رس  خپل  په  ملکیت  هېچا  د  ک  ۍب:  اخیستل  رسه  زور  نېاو  ه  دای 

 يش.
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 ماده ۱۸

هر انسان د افکارو، وجدان او دین په ټاکلو کې آزادي لري، په دې  

یو دین پر ځای بل دین  حق کې دا هم شامل دي، چې یو څوک د  

د دې آزادي لري   زار يش. همدالید پر ځای یو بل منلی ۍ او د یو نړ 

لید یوازې او یا له نورو رسه په ګډه، په ښکاره  ۍ  چې خپل دین او نړ 

یا   او  تدریس،  په  توګه  د  ډول  مطابقهغو   د خصويص  عمل  له    ی 

 له الرې وښیي.  درناويت او یا دیني رواجونو ته د کولو، عباد

 

 ماده  ۱۹

هر څوک د فکر او د خپلې مفکورې د څرګندولو آزادي لري، په دې  

م د  کې  ده، چې حق  هم شامله  آزادي  پام    فکورې  په  رسحدونو  د 

وسیله چې وي پیدا، تر معلومات او مفکورې په هره    پرتهکې نیولو  

 کړي.  ېالسه او خپر 

 

 ماده  ۲۰

دو او اتحادیو حق ېیزو اهدافو لپاره د راغونډیالف: هر څوک د سوله 

 لري.

ن ته  لرلو  تعلق  پورې  اتحادیې  یوې  په  هېڅوک  يش  ه  ب: 

 دای.ېمجبور 
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 ماده  ۲۱

په عامو مسایلو  لري چې د خپل هېواد  د دې حق  الف: هر څوک 

ډول   مخامخ  په  برخه  کې  له الرې  ټاکلو  د  مناینده  د  دا چې  یا  او 

 واخيل.

و الندې د خپل هېواد دولتي ادارو ته ب: هر څوک تر یو شان رشایط

 دو حق لري. ېد تلو او مقرر 

قدرت د  حکومت  د  ک  ج:  ګڼل  اراده  خلکو  د  منشا  او  ږي،  ېاساس 

او   چې صادقانه  يش،  څرګنده  له الرې  انتخاباتو  د  باید  اراده  دغه 

په   وه صورت ومومي. انتخابات باید عمومي او د بشپړ مساواتدوامدار 

هغو  او  رایو  پټو  د  او  وي  رسه  صورت    ته  یرعایت  باندې  ډول  ورته 

 کې تامین يش. یې آزادي پاد ر  چې ونیيس، 

 

 ماده  ۲۲

هر وګړی د خپلې ټولنې د غړي په توګه د ټولنیز امنیت حق لري او  

او   هڅو  ميل  د خپلو  ده، چې  له الرې خپل  همکا  والړیو نمجاز  ریو 

نه  او فرهنګي حقوق چې د ده د شخصیت د آزادا  ټولنیزاقتصادي،  

ږي، د هر هېواد د منابعو او تشکیالتو ېودې او مقام لپاره الزم بلل ک

 السه کړي. په رعایت رسه تر 
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 ماده  ۲۳

کار وکړي او خپل کار آزادانه وټاکي، د   چې   الف: هر څوک حق لري 

  وزګارتیا رشایط د ځان لپاره وغواړي او د  خپلې خوښې او منصفانه  

 يش.  و  تړال مې ی وړاندې رپ

ه د مساوي کار په مقابل  پرته کوم تبعیض  ل  ب: ټول حق لري چې  

 کې مساوي اجوره تر السه کړي.

هر   مزد ج:  بښوونکي  رضایت  او  منصفانه  د  کوي  کار  چې  څوک 

ده د  او  ژوند  د  ده  د  چې  دي،  برشي    مستحق  د  ژوند  کورين  د 

ډول نورو ټولنیزو وسایلو له  تامین کړي او هغه د هر    طابقمکرامت  

 وي.ه بشپړ تړ ال م

د: هر څوک د خپلو عالقو د ساتلو لپاره د کارګرې ټولنې د جوړولو  

 و حق لري. کې د شاملېد  یاو په هغو 

 

 ماده  ۲۴

ک د  څوک  معاشهر  د  او  محدودیت  مناسب  د  وخت  د   لرونکو   ار 

 نوبتي رخصتیو په شمول حق لري، چې اسرتاحت او تفریح وکړي. 
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 ماده  ۲۵

و څوک د ژوندانه د داسې معیار درلودلو حق لري، چې ده ا الف: هر

وراک، پوشاک،  او د همدغسې خ  نهد ده کورنۍ ته روغتیا او هوسای

یز خدمات برابر کړي. دغه شخص ټولن  ړیناو ا  ې کور، د روغتیا پالن

کونډېر وزګاد   معیوبېدو،  ناروغېدو،  داسې   بوډاوايلدو،  ېدو،  د  یا  او 

یې پرشا ګناه  امله چې خپله  له  د عاید  ک یطو  نه وي،  السه    لهد  ې 

 . ورکولو په صورت کې د ډاډ او تضمین درلودلو حق لري

او مرستې مستحق دي پاملرنې  د ځانګړې  ماشوم  او  مور  ټول ب:   .

یا او  واده  د  که  واده    ماشومان  ويپرته  له  شوي  مساوي    ، پیدا  د 

 لري.  حقټولنیز مالتړ 

 

 ماده  ۲۶

الف: هر څوک د ښوونې او روزنې حق لري، ښوونه او روزنه باید لږ  

په   لږه  ل   ابتدايي تر  پړاو و او  وړیا وي. لومړن و مړنیو  کړې زده   ۍنو کې 

ا او  حتمي  زدهباید  مسلکي  او  تخنیکي  د  وي.  د  جباري  کړو 

پرانو ښو  پرمخ  ټولو  د  باید  دروازې  زده ینځیو  لوړې  وي.  کړې ستې 

 اساس خالصې وي. رمخ د استعداد او لیاقت پ رباید د ټولو پ

ب: ښوونه او روزنه باید د انساين شخصیت د بشپړ غوړېدو او د برش  

روزنه   او  ښوونه  ولري.  هدف  درناوي  د  ته  آزادیو  بنسټيزو  او  حقوقو 
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باید د ټولو ملیتونو، نژادونو او دیني ډلو په منځ کې تفاهم، زغم او  

منځ راوړيدوستي  یې   ،ته  د    پیاوړې  کې  الره  په  سولې  د  او  کړي 

 ملګرو ملتونو د موسسې د فعالیتونو مالتړ وکړي.

ې او څرنګوايل  ڼکړې د باو پلرونه د خپلو ماشومانو د زدهج: میندې  

 د ټاکلو په برخه کې لومړی حق لري. 

 

 ماده  ۲۷

ي ژوندانه کې  د یوې ټولنې په کلتور چې  الف: هر څوک حق لري  

واخيل،   برخه  علمي   له آزاده  د  او  واخيل  خوند  څخه  هرنونو 

هغو  د  او  نت  یپرمختګونو  ګټورو  حق  اپه  درلودلو  برخې  د  کې  یجو 

 ولري.

ب: هر څوک د خپلو هغو معنوي او مادي ګټو د ساتنې حق لري،  

چې د ده په ذریعه له هر علمي، اديب او یا هرني تخلیق څخه پیدا  

 شوي وي. 

 

 ماده  ۲۸

او  په  هر څوک   ټولنیز  ژو داسې  نظام کې  په  نړیوال  وکړي، چې  ند 

 حقوق او آزادۍ په بشپړ ډول عميل يش.  يشو  یاددې اعالمیه کې 
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 ماده  ۲۹

کې مکلفیتونه لري، چې هلته د ده د    هالف: هر څوک په هغې ټولن

 شخصیت آزاده او بشپړه وده ممکنه وي. 

د   یوازې  کې  کولو  په عميل  آزادیو  او  د خپلو حقوقو  هر څوک  ب: 

دیتونو تابع وي، چې د قانون په ذریعه رصف د دې لپاره هغو محدو 

ډول  یتع مناسب  په  حقوقو  او  آزادیو  د  نورو  د  چې  وي،  شوي  ین 

یوه    درناوی په  او  يش  وپېژندل  د  ډ ويش،  کې  ټولنه  یموکراتیکه 

 ت ويش.ا وښتنو، عامه نظم او هوساینې مراعاخالقي موازینو د غ

هېڅ صورت د ملګرو ملتونو    ه باید پهخحقوقو او آزادیو څ  وج: له دغ

 يش. ه خالف ګټه پورته ن رصدو پاد اصولو او مق

 

 ماده  ۳۰

هېڅ   اعالمیه کې  دې  يش،    بند  یوپه  نه  تعبیر  داسې  باید  ماده  یا 

چې په داسې    لولت، ډلې یا شخص ته د دې حق ورکړ چې کوم د

یا داسې کار فعال چې هدف یې په دې  کړي،  و   یت الس پورې کړي 

وړل    هشویو حقوقو او آزادیو لغوه کول او له منځ  یادواعالمیه کې د  

 وي.
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د هېوادوالو، ټولنو او بهرنيو   )افغانیک(د افغانستان معلومايت مرکز  
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آملان   د  محکمله  افغانیک  رسام  ې اداري  شو   رسه  غیر    ېثبت 

انو لخوا جوړه یر افغانانو او آملانېموسسه ده، چې د یو شم  ي انتفاع
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روغتیا په برخو د  کړو او  هزد  ، لوړوپوهنې د پرمختیا،    ې افغانستان ک

او ه افغاين    له په آملان کې    م کې مرسته  د  او  افغانانو رسه مرسته 

 کلتور پالل دي.  
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 . دي يچاپ شو  ې افغانستان ک

    www.afghanic.de دلته ترالسه کوالی شئ: معلوماتنور 
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Preface  
 

As human rights were severely violated in the Second 

World War, United Nation member countries ratify the 

General Declaration of Human Rights on 10. December 

of 1948 to prevent such crimes in the future. 

Most of the countries have already published some 

declarations related to human rights such as former 

Persia (6th century B.C.), America (1776), France (1789), 

and South Africa (1943). Moreover, in the year 1990, the 

member countries of the Islamic conference have also 

published the declaration in Islam with the name of 

“Qahera Declaration of Human Rights in Islam”. 

The General Declaration of Human Rights is an Ideal, 

not a mandatory and legal source that is almost 

accepted by all countries of the world. 

This declaration has 30 articles which include the 

fundamental rights of every human being, regardless of 

ethnicity, skin color, gender, language, religion, political 

and other believes, social and national origin, capital 

and birth differences. This declaration has been 

translated into more than 460 languages, and it is one  
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of the most translated international essential 

documents in the world.  

10th of December of each year is considered as Human 

Rights Day and is celebrated internationally. 

As of today (after 73 years) a lot of people and 

organizations are neither aware of these human rights nor 

following them, therefore, we are going to provide these 

human rights codes to our country citizens one more time. 

We hope every school, university, cultural circles, and 

government or non-government organization receive 

this declaration, read them, have discussions regarding 

them, and finally practice them in their daily life routine. 

Through this way, we are very hopeful of our positive 

contribution toward the people’s understanding of 

these human rights and more importantly practicing 

these rights within their societies. 

We are very thankful to the Peace Civil Society of ZFD-GIZ 

in Afghanistan and its Head Mr. Obaidullah Tanha for 

providing financial support regarding the printing of this 

human rights declaration in Pashto and Dari languages 

besides his other essential work and print-related support. 

Yahya Wardak, March 2021 
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