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 (FN)د ملګروملتونو سازمان 
 

 

Logoen til FN (pixabay.com). 

 

  د ټینګښت لپارهسولې دی ، دا سازمان د نړیوالې  FNلنډیز د نوم د سازمان د ملګروملتونو 

 کار کوي. 

 

 څھ تھ وایي؟   ملګري ملتونھ
دی  پھ میالدي کال پورې ، پھ نړۍ کې لوی جنګ و.   ۱۹۴۵میالدي کال څخھ تر ۱۹۳۹لھ 

د نړۍ ډٻرھیوادونھ ښکیل و. دا جنګ دوھم نړیوال جنګ وبلل شو. ډیر څھ ویجاړ  جګړه کې 

د نوي نړیوال  خلکو او ډیری خلکو خپل ژوند لھ السھ ورکړ. لھ ھمدې املھ ، ډیری   لشو 

ې وکولی شي د بل لوی جنګ  جنګ څخھ ویره درلوده. نړۍ داسې کسانو تھ اړتیا درلوده چ

میالدي کال کې د نړۍ د سولې د    ۱۹۴۵پھ  بنسټ   ملتونھ  و ملګر د مخھ ونیسي. لھ ھمدې املھ 

    ویل کیږي.  FN تھ  سازمان ملګرو ملتونو د  . پھ انګلیسي کې شو  کیښودل لپاره ټینګښت 
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 د ملګري ملتونھ . ونومول شو  تړون چې د ملګرو ملتونو جوړه کړ منشور   ملګرو ملتونو یو 

باید  یی  ې چې پھ کومو دندو کار وکړي اوڅنګھ و ې پریکړه ک لھ مخ  یا منشور   تړون دی

. د ملګرو  یالسلیک کړ تړون  نورو ھیوادونو د ملګرو ملتونو  50ترسره کړي. ناروې او  

کړ. ھمدا المل  وپیل یی  تصویب شواو پھ خپلو دندو     ۱۹۴۵،  ۲۴د اکتوبر پھ منشور ملتونو 

د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې  پھ   څلور ویشتمھ  دی چې ھر کال پھ ټولھ نړۍ کې د اکتوبر

 توګھ لمانځل کیږي. 

 
Foto: Signering av FN-pakten (fn.no). 

 

ړي دي ، او د ملګرو  غھېوادونھ د ملګرو ملتونو   ۱۹۳ې، د نړۍ ک    ۲۰۲۰اوس مھال پھ 

   ي.دد متحده ایاالتو پھ نیویارک ښار کې اصلی مرکز  ملتونو 

 

خبرې کوي. د دې    و ژب و مختلفپھ ړي ھیوادونھ لري چې  غنن ورځ ، ملګري ملتونھ ډیری  

لپاره چې ھرڅوک پوه شي او د دې وړتیا ولري چې خپل نظر څرګند کړي، غونډې او  

 سندونھ پھ څو ژبو ژباړل کېږي. 

 

نقشھ لري چیرې چې شمالي قطب د   ھ سپین   هنښان پنځھ کړۍ او د نړۍ یو   د ملګرو ملتونو 

ښان  ن دا دوه د زیتون څانګې شتون لري.  ی پھ بھرنی برخھ کینقش د  نقشې مرکز دی. د نړۍ
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نړۍ پھ د ملګرو ملتونو موخھ چې    ،تامینولو دی او  سولې او ثبات ټینګښت کی د  

بیرغ سره  د  د ملګرو ملتونو څلورویشتمھ اکتوبر پھ   رګندوي . ډیری ښوونځي د څ 

دینښان   د ملګرو ملتونو یی ی او پھ مینځ کې لر آبی رنګرٻږي. بیرغ بالی مس . 

 
Bilde: FNs logo (fn-filuren.no). 

 

 ؟ دنده څھ دهملګري ملتونھ د 
   یی دادی.  اصلي موخې  اووي. ځای ملګري ملتونھ غواړي نړۍ د ھرچا لپاره غوره  

 ساتنھ. د نړیوالې سولې او امنیت  •

 .  کوی   مالتړو حقوقبشر د ئ چې ټول ھیوادونھ د  من شډاډ  •

 .پرمختګ ولرئ باثباتھ  •

 کار وکړئ  لپارهپرمختګ د اھدافو باثباتھ ودی د د ملګرو ملتونو د   •

 

 سولھ او امنیت 
خپل منځی    چې و سرهھیوادون  ھ ھغد خوندي نړۍ غواړي. لھ ھمدې املھ یوه ملګري ملتونھ 

او د حل الر  تھ رابولی پرتھ مذاکرې  نھ  لھ کارولو   و وسل  د خبرې کوي . دوی   ،مخالفت لری  
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و  ھیوادون ھھغپھ بیا نو  ی. ھ کیږھمکاري ستونزمن  و تر منځ ھیوادوند  . ځینې وختونھ مومی 

ملګري ملتونھ  لو لپاره سات خوندي د  د سولې او امنیت دی ،  کی ښکیلشخړه  پھ چې   کی

پھ ھغھ ھیوادونو کی چې جنګ دی،  کار واخلي، نھ پریکړه کولی شي چې لھ نظامي ځواک 

اوبھ، خواړه،   و تھمرستھ کوي . کډوالھ کی  تېښت د جنګ نھ پھ خلکو سره د  ملګري ملتونھ 

 کوي. ور درمل او د خوب کولو ځای  

 

 دبشر حقونھ
مراعات شی ،  لخوا  نوھیوادو ددا قواعد منظوروی اوپام کوی چی  ملګري ملتونھ قواعد  

 .ترڅو ټول خلک ښھ ژوند ولري

او د بیان دازادی حق   عقیدی د چا تھ ده چې ھر دا موضوع مھمھ  د ملګرو ملتونو لپاره

ې  پربیان ازادي وایو. بلھ مھمھ مسلھ چې ملګري ملتونھ   ي . موږ دې تھ د مذھب او د  رکړشو 

حق  زده کړې او کار   شان د پھ  نارینو د ښځو بشري حقونھ دي. ښځې باید د  ھغھ کار کوي

 ولري ، خپل نظر څرګند کړي او پھ سیاست کې برخھ واخلي. 
 

ژوند   باید ښھچې ټول ماشومان ، ھغھ دادی  مھم دي د ملګرو ملتونو لپاره   بل ھغھ څھ چی 

لھ ھمدې املھ ، ملګرو ملتونو د   ولري ، ښوونځي تھ الړ شي او خواړه او اوبھ ولري. 

ښھ ژوند   د ي ، او مستحق د   ونھحق  و کوم دقواعد لیکلي، چې ماشومان  ځانتھ   ماشومانو لپاره

 څھ شي تھ اړتیا لري . دې مقرراتو تھ د ماشومانو حقونھ ویل کیږي.لپاره 
 

 

پرمختګ ه پایدار  
پھ   ی نھ  ځمک د باید دی. انسانان  ین اړتھ پرمختګ د اقلیم ، چاپیریال او طبیعت ساتنې ه پایدار 

موږ څخھ  لھ  وروستھ ترڅو   ھغھ څھ چی نن لرو باید ښھ پام پری وکړو . ګټھ واخلیښھ طریقھ 

نن ورځ ماشومان او ځوانان د  شی .  ياځمکھ کې ژوند وکړ  ی مودی لپاره پھاوږدانسانان د 
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پام   ښھ طبیعت پھ او ی عمل کو لھ پاره ساتنھ د پھ اړه فکر کوي. دوی د چاپیریال باثباتھ ودی 

    .ي د دوی مالتړ کو ھم  ملګري ملتونھ . کوی 

 

ھدف  د  ودې د اھدافو  پھ نوم یو پالن جوړ کړی دی.   ید ملګرو ملتونو د پایدار  ملتونو  یملګر

موخھ داده چی  ملګري ملتونھ  چی د یوه څھ د ښھ کیدو لپاره باید کار وشی. د    دایعنی  درلودل  

حق لري چې ښوونځي تھ الړشي ، زده کړې وکړي ، کار وکړي  ټول  وي ،  بیوزلھ نھ    ھیڅوک

وکړي.    اتنی سره سم ژوند  سد  د چاپیریال  انسانان    یاو پرتھ لھ ویرې خپل نظر ووایي او ډیر

شتون لري. ملګري    ھاھداف   ۱۷    پوری پلی شی. د دوامداره ودې   ۲۰۳۰اھداف بھ تر  دا  چی  

   وکړي. ھڅھ ښھ والي لپاره نړی د غواړي چې د  نھ ملتونھ پھ ټولو ھیوادونو کې لھ ټولو خلکو 

 

Les mer om FNs bærekraftsmål på fn.no. 
 

 کار کوي؟څوک څھ 
سره  کارونھ باید  ترسره کړي ،  ښی  دندی یټول  یخپلسازمان  ملګرو ملتونو  د  د دې لپاره چې 

   تقسیم کړي. لھ ھمدې املھ، دوی مختلف ډلې رامینځتھ کړي. موږ دې ډلو تھ ارګانونھ وایو.
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 عمومي اسامبلھ دملګروملتو

ترټولو ستر ارګان دی. د عمومي  پھ ملګرو ملتونو کې  عمومي غونډه  یاعمومي اسامبلھ 

پریکړه  او  ،  ول دیاسامبلھ ترټولو مھمھ دنده د نړۍ  اړوند مسایل تر بحث او غور الندې نی

وکړي. دلتھ د ھر ھیواد څخھ یو استازی  یی چې ملګري ملتونھ باید څھ وکړي او څنګھ  کوي 

 حق لري.ورکولو ی ، او ھر ھیواد د رایې لر توبغړی 

 

 د ملګروملتونو د بشري حقونو شورا  
پھ ډاګھ     چیدا وه تھ شو ، ترټولو مھمھ دنده یې   رامینځ و سازمانملتون  و ملګر د  کلھ چې 

د  . ویل کیږی حقونھ    بشری تھ د اړتیا لري. د ژوند لپاره څھ تھ د ھوسا  انسانانټول چی ګړی  

بشري حقونو شورا ترټولو مھمھ دنده دا ده چې ډاډ ترالسھ کړي چې ټول ھیوادونھ بشري  

تطبیقولو  د بشري حقونو د چې ي کوم  وکړاو د ھغو ھیوادونو سره مرستھ  تطبیقوی   حقونو 

غړي لري چې د دریو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د   ۴۷تھ اړتیا لري. شورا  لپاره مرستې 

 بشري حقونو شورا د سویس پھ جینیوا ښار کې غونډه کوي. 

 

 امنیت شورا د  د ملګروملتونو 
  ۱۵د امنیت شورا  د نړیوالې سولې او امنیت د ټینګښت دنده پر غاړه لري. . پھ شورا کې  

او اختالفونھ رامنځ تھ شي  ، نو د امنیت شورا دنده ده  النجی غړي دي. کھ چیرې پھ نړۍ کې 

شورا  ي. وشوسلو  لھ کارونې څخھ ډډه  د  او کړي. حل الرې  ی  لھ سولھ ییز یمسلاسی چې د

د   لھ الرې  و خبردیو بل سره چی د   ترڅو مرستھ کوي سره اړخونو  و ښکیل د  پھ شخړه کې 

    ویل کیږي.   خبرې اترمذاکرات یا  . دې تھ  ھڅھ وکړئحل  
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 د ملګرو ملتونو سکرتریت
د سکرتریت پھ نامھ یادوي.  یی د ملګرو ملتونو کار د یوې ادارې لخوا اداره کیږي چې دوی  

. ھغھ څوک چې پھ  کړي ی  تنظیم سره دندې  یټولملګري ملتونھ  د دنده دا ده چې سکرتریت د 

 .سکرتریت کې پریکړه کوي عمومي منشي بلل کیږي

   .اداري مقام دیلوړپوړی نھ د ټول  ملګرو ملتونو د سازمان دھغھ 
 

لري. یو دلیل یې دا دی چې د ملګرو ملتونو   ارزښتملګري ملتونھ د ناروې لپاره ،  ډیری 

. ایا تاسو پوھیږئ چې  و      Trygve Lieد ھغھ نوم ټریګوې لیې . لومړی سکرټر نارویژي و 

 ھمدا اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي څوک دی؟ 

 
Foto: Den første generalsekretæren, Trygve Lie (fn.no). 
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   :دندې
 

   ملتونو کلھ او ولې جوړ شو؟ی ملګر  .۱

 

   منشور څھ شی دی؟سازمان د  ملګرو ملتونو د  .  ۲

 

لمانځو او ولې پھ دې ځانګړي  ورځ   ھکومپھ نامھ  ورځ  د   موږ د ملګرو ملتونو .   ۳

 نیټھ لمانځل کیږي؟ 

 

 نن ورځ څومره غړي ھیوادونھ لري؟ سازمان ملتونھ   و ملګر د   .۴

 

 مرکزي دفتر چیرتھ دی؟ د سازمان اصلی د ملګرو ملتونو  .۵

 

 منشي څوک و؟   نیلومړد سازمان د ملګرو ملتونو  .۶

 

 ؟   دینوم څھ سرمنشي د اوسنی د سازمان د ملګرو ملتونو  .۷

 

 ؟ د سازمان دنده څھ دهملتونھ   و ملګر د    .۸

 

د اھدافو    ودی باثباتھ  څلور د  انټرنیټ وکاروئ او د ملګرو ملتونو چی کولی شئ  .   ۹

مھم  اھداف دا  پھ نظر و تاسولې ساو  چې ستاسو لھ نظره مھم دي ولیکئ ؟ ،  پھ اړه 

     دي؟
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