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 ټولنې  نړیوالې
 

 برخه   پنځمه
 
 :جوړیدل ټولنی ولسونو د
 

  اریک   کمېټې،  یا  ډلې  جوړونکي  وروسته،  اونۍ  یوه   شول،  تصویب  جوړېدل  ټولنې  ولسونو  د  چې  وخت  هغه
 او  کړنالره ټولنې ولسونو د  چې ځایه هغه  له وټاکه. توګه په منشي لومړني د ټولنې د Drummond Eric دراموند

  په   جنورئ  د   ۱۹۲۰  کال   د  او  وځنډیده  میاشتې  اته   پرانیسته  رسمي  ټولنې  ولسونو  د  وه،  برخه   یوه  تړون  وارسا   د  تړون
 [ 1.]  شوه اجرایي لسمه

 
 :اهداف ټولنی ولسونو د
 
 :وو نیولې کې پام په اهداف دا پاره له ټولنې دې د )میثاق( کړنالرې ټولنې ولسونو د
 پراختیا،  همکاری نړېوالې د      .1
 ټینګول،  امنیت او سولې نړېوالې د      .2
 درناوی، ته خپلواکي او بشپړتیا ځمکنئ دولتونو  د      .3
 اقدام،  کې برخه په کولو وسلې  بې د      .4
 جوړېدل، محکمې نړېوالې د  پاره، له غوڅولو د النجو حقوقي د مینځ تر دولتونو  د      .5
 برابرول،  سیستم قیمومیت د پاره له  چارو د مستعمراتو او سیمو پخوانیو د دولتونو جرمني او عثماني  د      .6
 کول، ته رامینځ غږئهم د مینځ تر ټولنو نړېوالو د پاره، د مرستې د سره ټینګولو له سولې نړېوالې د      .7
 خوندیتوب، حقوقو د لږکیو نژادي او مذهبي د      .8
 جوړول،  ټولنو بېالبېلو د  کې برخه په اړیکو او اقتصاد چارو، مالي روغتیا، د      .9

 .[2دي] شوي زیانمن کې یرغلونو په چې مرسته سره هېوادونو هغه  له  .10
 
 :غړیتوب ټولنی ولسونو د
 
 کورواکه  او  دومنیون دولت،  هر  مخې  له  اساسنامې  د  خو  وه؛  ټولنه  نړېواله  استازو  د  دولتونو  خپلواکه  ټولو  د  ټولنه  دا

  یې   شخصیت  حقوقي  نړېوال  چې  هېوادونه،  هغه  کامنویلت  د  امله  همدې  له  شوای.  کوالی  السه  تر غړیتوب  مستعمرې
  اصلي   د  خو  نامه؛  بېل  په  مستعمره(  )کورواکه  وستانهند  او  افریقا  جنوبي  نیوزیلند،  استرالیا،  کانادا،  لکه  درلود،  نه

  خوښه   غړو%۶۶.۶  د   غونډې  عمومي  د  ټولنې  د  پاره،  له  غړیتوب  د  هېوادونو  دې  د   شول.  ومنل  توګه  په  غړو
  او   کوي  عملي  نیته  د  زړه  د  به تړونونه  نړېوال  چې  وای  منلې  ټکو   روښانه  په  دا  باید  هم   هېوادونو   دې  او  وه  ضروري

 [3.] مني مقررات ټولنې د به کې برخه په وسلو او پوځونو ځمکنیو او هوایي سمندري، د
  ته   هنګري  لکه   ایښودل.  شرطونه  ته  غړو  نویو  ټولنې  کې  مواردو  ځینو  په  شو.  غړی  ټولنې  دې   د   هم  ایرلند  سلطنتي

  یې   یا   او  بندوي  به   ګرۍسودا  وسلو  د   او  ورکوي  نه  ونډه  کې  پاچایي  په   ته  کورنۍ  هابسبورګ  د  به  نور   چې  وویل  یې
 .کړي اعالن لغو )غالمي( مرییتوب چې  کېښود شرط )حبشه( ایتوپیا په
 .منل ونه توګه په غړو د شتاین لیختن او مارینو سان موناکو، لکه هېوادونه کمکي ځینې همداراز ټولنې ولسونو د
 :درلودل  غړي ډوله دوه کې پېل لومړي همغه په ټولنې ولسونو د
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  او  السلیک  یې  ژمنلیکونه  سولې  د  چې  وو  متففقین  یا  وال   ګډون  ملګري  جګړې  د  دا  غړي:  اېښودونکي  بنسټ  لومړی
 ټولنې  ولسونو  د   امله،  له  تصویب  نه   د  تړون  سولې  )ورسای(   د  ایاالت،  متحده  امریکا  امله   همدې   له  کړل.  تصویب

  )د   چین  لکه  وګرځید  عامل  خنډ  د  غړیتوب  د  ادونوهېو  ځینو  د  ځنډ،  کې  منلو  په  تړون  )ورسای(  د  یا  او   شو  نه  غړي
 .(۲۸ سپتمبر د ۱۹۳۴ )د  اکوادور او (۱۶ جون د ۱۹۲۰

  ضمیمه   په  کړنالرې  د  یې  نومونه  خو  کړي؛  السلیک  و  نه  یې  تړون  )ورسای(  چې  هېوادونه  ناپېیلی  کې  جګړه  په  دویم
 .کړي وړاندې غوښتنلیک وبغړیت د چې و شوی ورکړ وخت میاشتې دوه  ته هېوادونه دې  وو. راغلي کې

 [4ړ.]ک پېل کار  سره درلودلو  په غړو  ۴۱ د کې  ۱۹۲۰ کال په ټولنې ولسونو د
 :شول غړي ټولنې ولسونو د هم هېوادونه نور او شوه ۵۴ کې پېل په جګړې نړېوالې دوهمې د شمېره دا
  او   التویا  استونیا،  وروسته  کال  یو  لل.راغ  لوکزامبورګ  کوستاریکا،  فنلند،  بلغاریا،  استریا،  البانیا،  کې  ۱۹۲۰  کال  په

  (، ۱۹۲۴)  ایرلند  او  ایتوپیا(  )وروسته  حبشه  (،۱۹۲۲)  هنګري  شوه:  اوږده  داسې   لړۍ  دا  او خیستوا  غړیتوب  لیتوانیا
  او  اتحاد  شوروي  افغانستان،  (،۱۹۳۲)  عراق  او  ترکیه  (،۱۹۳۱)  مکسیکو  (،۱۹۲۶)  جرمني  (،۱۹۲۴)  دومینیکن
 [ 5.]  (۱۹۳۷) مصر او (۱۹۳۴) اکوادور

 پوځونو   د ،څخه  منچوریا  له  کې  ۱۹۳۳ په  چې  جاپان لکه   ووتل.  څخه  ټولنې  له نههېوادو  ځینې  پورې  ۱۹۳۹  کال  تر
 د   چې  جرمني  نازي  یا   پرېښوده،  یې  ټولنه  او  منله  ونه  پرېکړه  غونډې  عمومي  د  ټولنې  ولسونو  د  هکله  په  ایستلو  د

 بې  د  او  ټولنه  ولسونو  د  توسن،  په   برابروالي  نه  د  حقونو  خپلو  د  سره  هېوادونو  نورو  له  کې،  اکتوبر  په  کال  همدې
  د  ایتالیا  د  باندې  )ایتوپیا(  حبشه   په  ټولنې،  ولسونو  د  کې  ۱۹۳۴  کال   په .پرېښودل  غونډه دواړه نړیواله  کولو  وسلې
  توسن   په  یرغل   د  ندېبا  فنلنډ  په  کې،  میاشت  په  دسمبر  د  اتحاد  شوروي  همداراز  او  ونیوه  پټه  خوله  کې  وخت  په  یرغل
 .[6شو] ټیټ ته ۴۴ شمېر غړو  ټولو د ټولنې د  امله همدې له  ورکړ؛ السه له غړیتوب خپل
 : غړي  نوي

  چې   مستعمره  او  دومینیون  هېواد،  هر  چې  و  راغلي  کې  فقره  دویمه  په  مادې  لومړۍ  د  کړنالرې  ټولنې  ولسونو  د
  سره  منلو  په  کړنالرې  د  چې  شي  کوالی  راغلي،  دي  نه  نومونه  یې  کې  کړنالره  په   او  ولري  حکومتونه  خپلواک
 .کړي ترالسه غړیتوب

  
 :افغانستان او ټولنه ولسونو د
 
 نه  ته غونډې  جوړونکې  ټولنې ولسونو  د  افغانستان  امله،  له  جګړو   او  شخړو  ستونزو، د  منځ  تر برتانیا  او  افغانستان  د
 خپلواکي  بشپړه افغانستان د الرې له واکمنئ برتانوي د کې هند په ،برتانیا ۲۲ په نومبر د ۱۹۲۱ کال د شوی. بلل و
  سفیر   افغان  کې  لندن  په  شاه،  ظاهر  محمد  اعلحضرت  ټولواک،  ځوان  افغانستان  د  کې ۱۹۳۴  په  وپېژندله.  رسمیت  په
  پای   په   زیار  د  ارتسف  دې  د   کاندي.   پیل  هڅې  پاره  له   غړیتوب   د  هېواد  خپل  د   کې  ټولنه  دې  په  چې  وکړه  الرښوونه  ته

 هېواد   هېڅ  کړ.  تصویب  رایو  ۴۷  په  غړیتوب  افغانستان  د  ۲۶  په  دسمبر  د  غونډې،  عمومي  د  ټولنې  ولسونو  د  کې،
 [ 7ورکړی.] هو نه رایه منفي

 
 :وتل څخه ټولنی ولسونو د
 
  کړی   فکر  هم  هکله  په  وتلو  د  هېوادونو  د  کړنالرې  و.   خوښه  خپله  په  غړیتوب  مخې  له  کړنالرې  د ټولنې  ولسونو  د

  نړیوالو  خپلو  د   چې  شوای  کوالی  هېواد   غړي  هر  ټولنې  د  سم،   سره  فقرې  درېیمې  د   مادې   لومړی  د   کړنالرې  د  و.
  اطالع   ته  ټولنې  مخکې  کاله  دوه  څخه  وتو   له  باید  هېواد  داسې  ووځي.  څخه  ټولنې  له  کې  صورت  په  کېدو  پوره  د  ژمنو

 ټولنې  ولسونو  د   او  کېدل   سلب  یې  امتیازات  ټول  ورکاوه،  السه   له  وبغړیت  ټولنې  د  چې   به  هېواد   هغه   وای.  ورکړې
 تر   شوای.  کوالی  ترالسه  غړیتوب  ټولنې  د  بېرته  هېواد  وتلي  هر  کوله.  غوره  بڼه  هېواد  درېیمګړي  د  یې،  وړاندې  په

 نورو  له   چې شوای  کوالی هېوادونو دې  خو  ووتل؛ څخه ټولنې له  ولسونو د  چین  او ایتالیا برازیل،  پوری ۱۹۴۰ کال
 .ولري همکاري سره  محکمې( نړېواله  عدالت د او ټولنه نړېواله کار )د ټولنو نړېوالو

  د   لکه   ورکوالی،  شوای  نه  ونډې   ګډون  ځینو  کاوه.  نه  ګډون   یې  کې   غونډو  په  ټولنې  د  چې  وو  هم  هېوادونه   داسې
  داسې   ځله   شل  خو  درلوده؛  اړتیا  ته  تایید  غونډې  عمومي  د   ټولنې  دې   د   وتلو  څخه   ټولنې  له  هېوادونه.  څو  امریکا  التینې

 [8].ووت څخه ټولنې له پرته پرېکړې له ټولنې عمومي  د به، هېواد معترض یا ناخوښ چې شول پېښ
  
 :ایستل غړو د څخه ټولنې ولسونو د
 د  کول،  الندې  پښو  تر   یې  مقررات  نړیوال  چې  هېواد  هغه  هر  مخې،  له  فقرې  ۳  د  مادې   ۱۶  د  کړنالرې  د  ټولنې  د

  امله،  له تیري د باندې فنلند په کې ۱۹۳۹ کال په چې اتحاد  شوروي لکه شوای. کیدای ایستل څخه غړیتوب له ټولنې
 وکړ،   یرغل  حبشه(  وخت  )هغه  ایتوپیا  په  ایتالیا  کې  ۱۹۳۵  کال  په  چې  کله  خو  شو؛  وویستل  څخه  غړیتوب  له  ټولنې  د
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  دوه   ټولنې  ولسونو  د  کې   مسایلو  نړیوالو  په  سیاست  دې  ونیو.  غلی   یې  ځان  او  ښود  ونه  غبرګون  جدي  ټولنې  ولسونو  د
 [9.]کړ ښکاره مخیتوب

 محکمې   له  ښودلوپرې  غړیتوب  د  سم،  سره  اساسنامې  له   محکمې  د  وو.  ډول  بل  شرایط  غړیتوب  د  کې  محکمه  نړیواله  په
 په  یې  مسله  دا  باید  پرېږدي،  غړیتوب   محکمې  د  چې  وای   کړې  پرېکړه  هېواد  کوم  که خو  درلوده؛  نه مانا  وتلو  د  څخه
 .وای  کړې اعالن ډاګه

 
 و: کړ لنډه خبره چې
 
 او   حقونو  نړیوالو  د  یې کې  محکمه  نړیواله  په  وو،  وتلي  څخه  غړیتوب  له  ټولنې  ولسونو  د  چې  هېوادونه  هغه         ·

 درلود،  حق جوړولو د  دعوی د سم، سره تړونونو
 شوای، کوالی استناد مقرراتو په محکمې نړیوالې د کې، دعواوو حقوقي  په هېوادونو دې         ·
 وای،  شوي  مجبور  اقامه  په   دعوی  د  کې  محکمه  نړیواله  په  مخې،  له  هوکړو  اړخیزه  دوه  د  که  هېوادونو  داسی         ·

 [ 10.]  ورکړي بدلون ته اقامې دعوی  د سم، سره هوکړې نوې د چې شوای یکوال
  

 :واکونه او )تشکیل( جوړښت
 
  کمیسیونونه   او  بنسټونه  تخصصي  څو  او  څانګې  بېلې  دوه  ارګانونه،  کوونکي  اداره  اصلي  درې  ټولنې  ولسونو  د

 : ارګانونه کوونکی اداره اصلی . لدرلود
 Assembly General )مجمع( ټولنه عمومي  –۱

  یوی   د  ټولو  چې  درلودل  استازي  اصلي  دری  هېواد  هر  وه.   جوړه  څخه   استازو  له  دولتونو  غړو   ټولو   د  ټولنه  عمومي
  کې   ټولنه  په  وو.  بوخت  به  څېړلو  په  مسایلو  ځانګړو  د  چې   درلودل  هم  پوهان  کار  هېوادونو  ډېرو  درلود.  حق  رایې

 خپل د ځواکونو سترو  ځینو خو وي؛  شوي ټول چې  کې شوری نړیواله  یو په  لکه هېوادونه ټول او  و مساوات حقوقي
  دولتونو  منځنیو او کوچنیو شمېر یو د  نړۍ د  درلودل،   استازي  ډېر دریو  له مټ په ځواک اقتصادي  او سیاسي پوځي،

 .وه اړتیا ته اتفاق آراوو د پاره له پرېکړو د او کوله واکمني یې رایو په
  یو   دوشنبه،  لومړنی  په  سپتمبر  هر  د  کال  هر  د  غونډې  عادي  العاده.  فوق  او  عادي  درلودې:  غونډې  ډوله  دوه  ټولنې
 خو   وای؛  استولي  استازې  ۳  –  ۳  ته  غونډو  عادي  کلنیو  باید  هېواد  هر  نیوه.  یې  وخت  میاشت  یوه  او  جوړېدې  ځلې

  کارپوهانو   شمېر  یو  او  مرستیاالنو  یودر  غړو،  البدل  علی  دریو  د   سربېره  استازو  اصلي  دریو  په  به  دولتونو  ځواکمنو
  کې   حاالتو  ځانګړي  ځینو  په  غونډې  العاده  فوق  کول.  الندې  پښو  تر  اصول  ټولنې  ولسونو  د ،سره  استولو  په

 .[11جوړېدې]
  په   کېدې.   وړل  مخ   په  خوا   له  هیات  رییسه  د   یې  چارې  او  جوړېدې   کې  ژنیو  په  غونډې  العاده  فوق  او  عادي  ټولنې  د

  او   ټولنیز  اداري،  او  مالي  )حقوقي،  کمیسونونو  شپږګونو  د  او  مرستیاالنو  شپږو  رییس،  ټولنې  د  کې  هیات  رییسه
 کمېسیون   هر  د   درلود.  استازی  یو  کې  کمیسیون  هر  په  هېواد   هر  اخسته.  برخه  مشرانو  وسلې(  او  فني  سیاسي،  انساني،
  وې.   فرانسوي  او  انګلیسي  ژبې  خبرو  د  کېده.  تصویب  اکثریت  په  آراوو  د   او  وړاندې  کې  غونډو  علني  په  به  راپور

 :کړې حل ستونزې  سترې څلور نړۍ د کې، وخت په  کار خپل د ټولنې عمومې دې
 ، ۱۹۳۳ –  ۱۹۳۱ ستونزه، چاپان او  چین د         ·
 ، ۱۹۳۶ –  ۱۹۳۵ النجه، حبشې او ایتالیا د         ·
 ، ۱۹۳۵ –  ۱۹۲۸ شخړه، پاراګوای او بولیویا د         ·
 ، ۱۹۳۹ جګړه، فنلند او روسیې د         ·
 :درلودل واکونه  ډوله درې ارګان دې ټولنې ولسونو د :واکونه ټولنې عمومې د 

 سرته توګه جال او خپلواکه په دندې دا یو هر شوری او ټولنې مخې له  اصل دې د :واکونه ګډ سره شوری له -- الف
 :شوای رسولی

 ساتنه،  سولې د او خوندیتوب امنیت نړېوال د         ·
 غوښتنه، نظر مشورتي د څخه محکمې نړېوالې له  عدالت  د         ·

 :کېدې( هګډ په چې پرېکړې هغه ټولنې عمومي او شوری )د واکونه تړلي سره شوری له -- ب
 سمون)اصالح(، )میثاق( کړنالرې د         ·
 پراختیا،  شوری د         ·
 ټاکنه، منشي عمومي  د         ·
 ټاکنه، قاضیانو د محکمې نړېوالې د         ·
 :واکونه ځانګړي  -- ج
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 منل، غړو نویو د پاره  له ټولنې ولسونو د         ·
 ټاکنه، غړو  غیردایمي د  شوری د         ·
 ارزونه،  او څار  تړونونو نړیوالو د         ·
 .تصویب بودجې د ټولنې د         ·
  

  Council Executiveشوری اجرائیه -۲
  لومړې   د  یا  متفقین  درلودل.  غړي  ۹  څخه  هېوادونو  نورو  او  متفقینو  د   شوری  مخې،  له  کړنالرې  د  ټولنې  ولسونو  د

  استازي   چې  هېوادونه نور  څلور  او  جاپان(  او  برتانیا  ایتالیا، فرانسه،  ایاالت،  متحده  )امریکا  ګټونکي  جګړې  نړیوالې
  خو  کېدل؛  ویل  غړي غیردایمي ته  څلورو  دوهمو  او  دایمي   ته   ډلې لومړې  چې  کېدل  ټاکل   خوا  له  ټولنې  عمومي  د  یې
  سره   غړیتوب  دایمي  له  امریکا  د  کې  شوری  دې  په ،کانګرس  ایاالتو  متحده  امریکا  د  او  شوه  نه  عملي  پرېکړه  دا

  د   وروسته  څخه  ۲۱۱۹  کال  له  راغی.  مساوات  مینځ  تر  غړو  غیردایمي  او  دایمي  د  توګه  دې  په  او  وښوده  مخالفت
  ورسېد   ته  ۱۱  پوری  ۱۹۳۶  کال  تر  شمېر  غړو  غیردایمي  د  کې  شوری  په   راغلل.  بدلونونه  کې  شمېر  په  غړو  د  شوری

 ټولنې   ولسونو د کې  ۱۹۲۶  په  جرمني  راغلل.  بدلونونه  هم  کې  غړو  دایمي  په  شول.  اکثریت  پرتله  په  غړو  دایمي  د  او
 .ونیو ځای اتحاد شوروي یې کې ۱۹۳۴ په او وکړه استعفی یې ېک اکتوبر  په ۱۹۳۳ د خو کړ؛ ترالسه غړیتوب

 ته برتانیا او  فرانسې شمېر غړو دایمي د  شوری  د وکړې، استعفاوې کې ۱۹۳۹ په ایټالیا  او ۱۹۳۵ په  جاپان  چې کله
 شوې،  جوړې څوکۍ دایمي نیمه ټاکنې بیا د ته هېوادونو شان په برازیل او پولند اسپانیا، د امله همدې له شو؛ محدود

  ورکړ  دریځ  داسې  ته  دوی  حق،  ټاکنې  بیا  د  هېوادونو  دریو  پاسنیو  د  کېدل.   ټاکل  ځل  یو  کې  کلونو  دریو  هرو   په  چې
  د   شوری وو.  دایمي پکې ځواکونه ستر  چې ورسېد ته ۱۵ شمېر غړو  د  شوری د  وروسته دې  له  وي. چې دایمي لکه
 .لرل امتیازات او حقوق برابر هېوادونو  ټولو او کوالی شي نه پرېکړه هېڅ پرته خوښې له ټولو

  ولیکل  ترتیب  په  الفبې  د  نومونه  هېوادونو  غړو  د  شوری  د  مخې  له  پرېکړې  د  ، ۲۸  د  دسمبر  د   ۱۹۲۰  کال  د  شوری  د
 [ 12.]درلود هم نایب یو به مشر کاوه. مشرتوب شوری د کال یو استازی  هېواد هر د او شول

 :دندې شوری د
  دا   خو  درلودې؛  دندې  )مشابه(  ورته  ته  مجمع  یا  ټولنې  عمومي  کې،  برخه  په  ندیتابهخو  د  سولې   نړیوالې  د  شوری

 :درلودل هم یې واکونه ځانګړي
 ټاکنه،  غړو دایمي غیر  د         ·
 طرحه، کمولو د وسلو د او کول عملي   کولو وسلې بې د         ·
 څار، سیستم په قیمومت د         ·
 برابرول،  راپورونو مناسبو د او سپړل النجو نړېوالو د         ·
 پرېکړې، سیاسي هکله په النجو نړېوالو د         ·
 حل، النجو د مینځ تر هېوادونو ناغړو او غړو  د الرې، له منځګړیتوب ییز ډله د         ·
 نیول، تصامیمو الزمي د پاره له اجرأ سم  د قضاوت نړېوال د         ·
 کول، وړاندې حالرو سمو د پاره، له اجرأ مناسبې د حکاموا قضایي د         ·
 اجرا،  او منظوري تنبیهاتو د  مخې له مادې  ۱۶  د کړنالرې د         ·
 )حمایت(،  ننګه )اقلیت( لږکیو د         ·
 مرسته، سره کمیسیونونو او دفترونو نړیوالو له          ·
 [ 13.] ایستل هېوادونو سرغړونکو د څخه ټولنې له          ·
 :وې دا  ځانګړتیاوې لویې  شوری دې د
 دریځ، برابر هېوادونو د         ·
 درلوده،  برابري حقوقي بشپړه  هېوادونو غړو ټولو شوری د او و نه حق ویتو د         ·
 وه، پرانستې الر وتلو د څخه شوری  له ته غړو ټولو         ·
 درلود،  نه حق السوهنې د کې چارو کورنیو په هېوادونو د شوری سم سره کړنالرې له          ·
  غونډو   په  شوری  د  کې  وخت  په  اړتیا  د  شوای  کوالی  درلود،  نه  غړیتوب  شوری  دې  د  چې  هېوادونو  هغه         ·

 [ 14.] واخلي برخه کې
  
  :داراالنشا -- ۳
 یې دندې دا او و کې  ژنیو په یې مرکز چې وه اداره دایمي  ټولنې ولسونو د داراالنشا  مخې، له مادې ۶ د کړنالرې د

 :درلودې
 وېش، هغه د دولتونو ټولو په او چاپ  ټولول، اطالعات د  هکله په مسایلو نړیوالو ټولو د         ·
 برابرول، کړنالرو د غونډو  د شوری او مجمع یا ټولنې عمومي  د         ·

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 7تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .استول هغو د ته غړو ټولنې ولسونو د او ټولول ژمنو د مینځ تر دولتونو د         ·
 السلیک د کړنالرې  د  چې و Drummond Eric Sir دروموند اریک سر برتانوي منشي لومړنی ټولنې ولسونو د

  ده   د  شوری  بیا  .شو  پاته   دنده  دې   په  پوری  ۱۹۳۲  کال  تر  دی   و.  شوي  ټاکل  دنده  دې  په  خوښه  په  هېوادونو  کوونکو
 منشیان  راتلونکي  وګوماره.  دنده  دې  په  پاره  له  کلونو  لسو  د Avenol Joseph اونول  جوزف  فرانسوی  مرستیال

 په  اکثریت  د  خوا  له  شوری  د  کوله،   هم  یې  مشري  شوری   دې  او  مجمع  یا  ټولنې  عمومي  د  کې  حال   عین  په  چې  به
  اعتراض   په  نیولو  د  فرانسې  د  لخوا  جرمني  د  ۱۶  په  ستاګ  د  ۱۹۴۰  کال  د  اونول  جوزف  منشي  کېدل.  ټاکل  خوښه

  د  پورې  ړنګېدو  تر  ټولنې   د  ولسونو  د  چې  ونیوه Lester Sean لسټر  شون   ایرلنډي یې  ځای  او  وکړه  استعفی ،کې
 (۱۹۴۶)شو پاته توګه په منشي

  به   بودجه  او  درلودل  انمشر  پاره  له  څانګو  اداري  ګونو  پنځلس  د او  مرستیاالن  دری  نایب،  یو  منشي  ټولنې  ولسونو  د
 [ 15.]  برابروله داراالنشا

  
 :څانګې  بېلې -۴  

  سرته  خپله یی چارې  خپلې خو  ؛وې  شوې  جوړې  بهر  څخه  کړنالرې  له  ټولنې  ولسونو  د  چې  ادارې  هغه
 .محکمه نړېواله عدالت  د او ټولنه نړېواله کار د لکه ،شوې ځای یو سره ټولنې له وروسته لیاورسو

  غړو   د  وار  په  چې  درلودل  قاضیان  ۱۵  شوه،  جوړه  کې  )الهه(  په  کې  ۱۹۲۲  کال  په  چې  محکمې  نړیواله  عدالت  د
 او   )مصؤنیت(  خوندیتوب  دیپلوماتیک  قاضیانو  دې  کېدل.   ټاکل  پاره  له  کلونو  نهو  د ،مینځه  له   قاضیانو  د  هېوادونو
  نه   حتمي  منل  واک  قضایي   د  یې  ته  ېوادنوه  خو  کاوه؛  کار  خپلواکه   څخه  هېوادونو  له  محکمې  دې  درلودل.  امتیازونه

 چې و دا یې شرط خو شوای؛ کوالی مراجعه ته محکمې دې هم درلود، نه غړیتوب محکمې د چې هېوادونو هغه و.
  د   یې  کې  صورت   په  موافقې   د  دولتونو  د   خو  څېړلې؛  النجې  مینځ  تر  هېوادونو  د  محکمې  مني.  به  پرېکړه  محکمې  د

 .غوڅولې هم النجې اتباعو
  ټولنه  ولسونو  د  چې   کله  کولې.  وړاندې   ورته  النجې  خپلې  هېوادونو  اروپایي  وه،  فعاله  محکمه  دا   چې   کې  وخت  هغه  په

  )منشور(   کړنالرې  خپل  د  او   وبلله  لغو  ټولنه  ولسونو  د  ټولنې،  عمومي Nations United ملتونو  ملګرو  د  شوه،  ړنګه
 [ 16.]  (۱۸ اپریل  د ۱۹۴۶) کړه جوړه محکمه نوی یوه یې مخې له مادې ۹۲ د
  
 :کمیسیونونه او بنسټونه تخصصي --۵
  قیمومیتونو   د  ټولنه،  روغتیا   د  لکه:   کاوه،  کار  یې  الندې  پاملرنه  تر  شوری  د  چې  دي  ادارې   لنډمهاله  یا  دایمي  هغه  دا

  د   کمیساري،  غوښتونکو  پناه  د دفتر،  تریاکو  د  ،( UNESCOوروسته)کمېټه  همکاریو  فرهنګي  نړیوالو  د  کمیسیون،
 .کمېټه مطالعې د دریځ قانوني د ښځو  د او کمېټه برده( -غالم مرییو)

 :نېمګړتیاوې  ټولنې ولسونو د
  جګړه   نړېواله  لومړی ،ژمنلیکونو  نورو  سولې  د  او  تړون  )ورسای(   سره  جرمني  له  نشتوالی.  عدالت  بشپړ  د  –  الف
  بریالیو   جګړې  د  کې  عمل  په  خو   وه؛  شوې  یادونه  کړنالرې  د  ټولنې  ولسونو  د  کې  ژمنو  دې   په   ورسوله.  ته  پای

 .وکړه عدالتي بې ډېره سره جرمني له ځواکونو،
 عمومي   د  کې  برخه  په  امنیت  نړېوال  او  سولې  د  )ابهام(.  ناڅرګندوالی  کې  واکونو  په  شوری  او  ټولنې  عمومي  د  –  ب

 ټولنې  عمومي  د  هم  کې  کړنالره  په  او  کېده(  بلل  صالحیت  ګډ  دواړو  د  )دا  و  نه  څرګند  )اختیار(  واک  شوری  او  ټولنې
 .درلود نه وضاحت ډېر واکونو شوری او
  ستونزې   ته  سولې  نړېوالې  اتفاق  آراوو  د ،کې  وخت  په  پرېکړو  د  کې  شوری  او  ټولنه  عمومي  په  ستونزه.  رایې  د  –  ج

  ناکامې  له  پرېکړه  هر حق  )ویتو(  د  وه.   کړې  فلج   عمالً  کې  وخت  په  پرېکړو  د   یې  ټولنه  ولسونو  د   او   شواې  پېښوالی
 !و شوی بلل )حق( خاوندانو د ځواک او واک د  )ویتو( ځکه کوله؛ مخامخ سره

 وو؛   نه  غړي  ټولنې  ولسونو   د  وخته  یو  تر ،جرمني  او  اتحاد  شوروي  او  پایه تر  امریکا  لکه  ځواکونه  لوی  نړۍ  د   –  د
  حل   شوای  نه  ستونزې  نړېوالې  یا  ییزه  سیمه  ډېرې   ته،پر  شتون  له  دوی   د  او  کېدل  بلل  ځواکونه  مطرح  کې  نړۍ  په  خو

 .کېدای
 .شوای وتالی څخه ټولنې له وخت هر هېواد غړی هر ټولنې ولسونو د وتل. آسانه  غړو د  – ذ
 و  نه  ځواک  اجرایي  بشپړ   ته  ټولنې  دې  ولسونو  یا  دولتونو  درلود.  نه  ضمانت  اجرایي  پرېکړو  ټولنې  ولسونو  د  –  ر

  په   ونیو،  ټاپو  )کورنو(  یونان  د  ایتالیا  کې  ۱۹۳۰  کال  په  وې.  )مشابه(  ورته  ته  سپارښتنو  ېی  پرېکړې  او  ورکړی
  کې   ۱۹۳۸  په  جرمني  او  وکړ  برید  ایتوپیا  په  ایتالیا  کې  ۱۹۳۶  په  وکړ،   یرغل  )چین(  منچوریا  په   جاپان  کې   ۱۹۳۲
  دې   د  مخې،  له   موادو  ۱۶  او  ۱۰  د  اساسنامې  خپلې  د   ټولنې  ولسونو  د  خو  ونیول؛  چکوسکواکیا  ۱۹۳۹  په  او  استریا

 .کړې نه ور سزاوې پوځي یا اقتصادي یې ته دولتونو یرغلګرو او نیوه ونه مخه یرغلونو
  وړاندې  په  بشر  د  زور  او  راغلی  و  نه  تحریم  جګړې  د  کې هکړنالر  په  ټولنې  ولسونو  د  مشروعیت.  زور  د   –  ز

 میاشتې  دری  پاره  له  حل  د   النجو  نړېوالو  د  چې   و  ی راغل  کې  ماده   ۱۲  په  کړنالرې  د   کېده.  بلل  نه  خیانت  عمومي
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 د  ټولنې  ولسونو  د  چې وه دا  خبره  غټه  ټولو  تر  او  شوای  کېدای  پېل  جګړه  وروسته  مودې  دې   له  دی.  کار  په  مهلت
  کې،   ۱۹۴۶  کال   په  متفقینو  یا  هېوادونو  ګټونکو  جګړې  د  امله  همدې   له  نیولی.  شوای  ونه  مخه   جګړې  نړیوالې  یوې

 [ 17.] شي جوړه ټولنه ځواکمنه نړیواله  بله یوه یې ځای په او ړنګه ټولنه دا چې ړهوک پرېکړه
 
 :بریالیتوبونه ټولنې ولسونو د
 
  واکمنیو  د  کې  نړۍ  ټوله   په  واخستل.  هم  ګامونه  وړ  پاملرنې  د ،څنګ  تر  نابریالیتوبونو  سیاسي  د  ټولنې  ولسونو  د

 استعماري  د ؛مبارزه  سره  ناروغیو  ساري   او  مرییتوب  کار،  د  ماشومانو  د   پراخېدل؛   مفهوم  د  امنیت  ییز  ډله   د  پیاوړتیا،
 بریالیتوبونه  وړ  یادولو  د  کې  برخه  دې  په  درناوی  حقوقو  د  غوښتونکو  پناه  د  او  رسول  ته  پای  زورزیاتي  د  ځواکونو

 [ 18.]شي کېدای بلل
  کارونه  ګټور  کې  برخه  په  ترانسپورټ  او  مخابراتو  روغتیا،  اړیکو،  انساني  ژوند،  ټولنیز  اقتصاد،   د  ټولنې  ولسونو  د

 مسوولیتونه  هېوادونو  سترو  د  وړاندې،  په  واحدونو  سیاسي   کمزوره   او  کوچنیو  د  جوړېدلو  نظام  د  قیمومت  د  وکړل.
 ژوند  کارګرانو  د   او  کړل   سم   شرایط  کار  د  یې  کې  هېوادونو  ډېرو  په  چې   شوه  جوړه  ټولنه  نړېواله   کار  د   کړل.  روښانه
 قانوني  د  پاره،  له  حل  ییز  سوله  د  ستونزو  نړېوالو  د  جوړېدو،   محکمې  عدالت  نړېوال  د  کې  الهه  په  شو.  ښه  ورسره

  ۱۹۴۰  –  ۱۹۲۲  د  هم  یې  بیا  خو  و؛  نه  ځواکمن  ډېر  ارګان   قضایي  دا  چې  هم  څه  که  پرانسته.  الره  ته  تدوین  کړنالرو
 .وڅېړلې ستونزې نړېوالې ۶۰ مینځ تر
 جغرافیایي   نژاد،   د  چې  وښوده  تجربې  بریالې  کار  ګډ  د  مینځ  تر  هېوادونو  بېالبېلو  د  نړۍ  د  بمشرتو  په  ټولنې  ولسونو  د

 ولسونو  د  شي.  کېدای  ترالسه  ګټې  بشري  ګډې  هم،  کې  صورت  په  پوهېدو  نه  د  باندې  فکر  په  بل  د  یو  او  والی  لیری
  مسایلو  اقتصادي  او  ټولنیزو  د نړۍ  د  چې  کېښود  بنسټ  درناوي داسې  د  ته  ولسونو  او  هېوادونو  کوچنیو  نړۍ  د  ټولنې

 .ولري حضور  کې خبرو په مسایلو سترو د او وکړي ګډون کې تفاهم په
  په   نړۍ  د  درلود،  فکر  کار  ګډ  د  چې  موسسې  هغه  چې  کړه  اواره  الره  داسې  کې،  یون  کلن  شل  پخپل  ټولنې  ولسونو
 [ 19.] ومومي ځای ستر کې ډګر سیاسي

  وخوړه؛  ماته کې ساتنه په سولې نړېوالې د ټولنې ولسونو چې هم څه که دي، آند دې په سیاسیون او پوهان ډېر اوس
  پیاوړتیا،   امنیت  ییز  ډله  د   واکمني،  قانون  د  کې   نړۍ  ټوله   په   پرانیستې:  الرې  دا   یې  کمیسیونونو  او  کمېټو  بېالبېلو  خو

  د  ؛لوړېدل  پوهاوي  د  هکله   هپ  ناروغیو  ساري  او  مرییږتوب  کار،  د  ماشومانو  د  اورېدل؛  غږ  د  هېوادونو  کمکیو  د
 [ 20.]پیل څار د  ځواکونو استعماري  په الرې له قیمومیت د او غوښتونکي پناه حال، کارګرانو د مظالم، استعمار

  په   شوه.  جوړه  کې  ژنیو  په   ۱۸  په  اپریل   د   ۱۹۴۶  کال  د   پاره  له   انحالل  د   ټولنې  د   ناسته،  وروستې  ټولنې  ولسونو  د
  غړو   د   او  پورونو  د  ټولنې  د   چې   درلودل  شتمني(  نوره  او  ماڼۍ  ولسونو  )د   $  ملیون  ۲۲  ټولنې  دې  کې  وخت  هغه

 [ 21.] الړل ته  حساب ملتونو ملګرو د وروسته، ورکولو له زېرمو د هېوادونو

 
           ۳۰-۲۹ ص هاند، جعفر محمد سازمانونه، نړیوال  [1]
 ۶۸ ص غفوری، محمد نور دکتر المللی، بین های سازمان   [2]
 ۶۸ ص غفوری، محمد نور دکتر المللی، بین های سازمان   [3]
 استرالیا،   برتانیا،  لویه  السلوادور،  اتحاد،  افریقا  جنوبي  د  اسپانیا،  ارجنتاین،  دادي:  ترتیب  الفبایي  په  هېوادونه دا  [4]

 یوګوسالویا  وروسته  چې  هیپادشا  سلووینیانو  او  کرواتانو  صربانو،  د  بولیویا؛  بلجیم،  برازیل،  ایتالیا،  یوروګوای،
  رومانیا،   دنمارک،  چکوسلواکیا،  چین،  پیرو،  پرتګال،  پآنامه،  ایران(،  )وروسته  پارس  پاراګوای،  شوه،  ونومول

 کانادا،  غورځنګ(،  فرانسې   خپلواکه  )د  فرانسه  چیلی،  تایلند(،  )وروسته  سیام  سویتزرلند،  سویدن،  جاپان،  نیوزیلند،
 او   پاکستان  د  کې  وخت  هغه  )په  هند  هالند،  هایتی،  ونزویال،   نیکاراګوا،  ناروی،  یبریا،ال   پولند،  ګواتیماال،  کولمبیا،

 .یونان او هاندوراس ګډون(، په دیش بنګله
  

]5[ fa.wikipedia.org 
                    ۶۹ ص غفوری، محمد نور دکتر المللی، بین های سازمان   [6]

]7[ fa.wikipedia.org 
 ۴۸ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [8]
 ۷۲ ص غفوری، محمد نور دکتر المللی، بین های سازمان   [9]
 ۴۹ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [10]
  
 fa.wikipedia.org او ۵۰ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [11]
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 ۷۴ ص غفوری، محمد نور دکتر  المللی، بین های سازمان [12]
        ۷۵ ص غفوری، محمد نور دکتر  المللی، بین های سازمان [13]
      ۵۲ ص سمون، نظیم  محمد سازمانونه، نړیوال [14]
                 ۵۲ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [15]
                   ۷۷ ص غفوری، محمد نور دکتر  المللی، بین های سازمان  [16]
 .۱۴ ص متحد، ملل سازمان تخصصی های کارگزاری  [17]

]18[ fa.wikipedia.org 
 ۱۶ ص متحد، ملل سازمان تخصصی های کارگزاری  [19]
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