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 سرلیک: انسانان بشري حقونه لري 
 

ول ډان ل ډ ما  فرعي  کچه  ېلډ  د واحد    ژبه دوره  
ژبه  پښتو  نیمه ورځ  کوچني ګروپونه  2 1 1  

 

 

 لنډیز: 

کې د متحده ایاالتو ولسمشر   1941    په .  لري"  "ازادي په هرځای کې د بشري حقونو برالسي معنی

 . کلیزه کې وینا وکړهیمه  77 کانګرس په ، فرانکین. روزویلټ ، د 

د هغه د عامه غونډې د یوې برخې په توګه د امریکا عامه افکارو قانع کول چې دویمه نړیواله جګړه  

کې برخه واخلي ، او د نړۍ هغه نظریه یې تشریح کړه چې د څلور بنسټیزو بشري آزادیو پر بنسټ  

له ویرې   (4) ازادي له بدبختۍ څخه  (3)  دعبادت آزادي (2)  ( دبیان او بیان ازادي،1)والړه ده:

اصل د الینور روزویلټ لپاره الهام بخښونکی و چې د بشري حقونو د نړیوالې اعالمیې په   ازادي.

  29،  27،  26،  19،  18ځانګړې پاملرنه به د اعالمیې   پراختیا کې یې کلیدي رول لوبولی دی. 

 مقالو ته راجع شي. 

 کلیدي ټکي: 

 له بدبختۍ څخه ازادي له ویرې ازادي.  ادۍ څلور ډولونه؛ د بیان او بیان ازادي د عبادت آزاديد آز

 هدفونه: 

د دې فعالیت هدف ځان د معاصر ټولنې له الرښود اصولو سره آشنا کول او د انفرادي مفکورې او  

هیوادونو )ایټالیا ،   پروژې شریک ملګرو  د ټولنې نظریاتو او تفسیرونو باندې بحث هڅول دي.

سلووینیا ، اتریش ، جرمني ، هسپانیه( او همدارنګه د وروستي ګټه اخیستونکو اصلي هیوادونو کې  

تجربې سره ،د دې لپاره چې د داخلي نفوذ د روښانه کولو لپاره چې د فکر کولو نړیوال الره ده. په  

 عصب څخه خبر دي،حتی امریکایی اتل او د کاناډا داعالمیې سپیکر د ت حقیقت کی، 
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“له یو څخه ډیر عالي واقعیت شتون لري.   په عمده توګه په یو له فرهنګي غربي ټولنو پورې اړوند:

چانگ ]د چینایي کمیټې غړي[ ، باید د ساده لویدیز نظرونو او ډاکټر   اعالمیه ، د ډاکټر وړاندیز وکړ. 

برخه   روش کې اختصاصي وي. " همفري ]خبرې کوونکی[ باید د هغه په  څخه ډیر انعکاس وکړي. 

اخیستونکو ته به بلنه ورکړل شي چې پدې حقیقت باندې انعکاس وکړي چې د روزویلټ پاتې میراث  

څنګه نهایي ګټه اخیستونکي باید   د وخت او په هرڅه ،د فرهنګي تنوع څخه.  د واقعیت ازموینه ده،

س باید څه بدلون رامینځته شي،د  پدې اړه فکر وکړي چې زموږ د وخت او څو فرهنګي ټولنو پراسا

 کلیزه کې  70په  UNUDHRملګري ملتونه د  مثال په توګه د عمومي منشي بلنې ته ځواب ویل 

 )وروستی الوتونکی وګورئ(. 

 برخه اخیستونکي: 

 د مسلکي روزنې ښوونکي ، ښوونکي ، د ښوونځي په ټولو کچو ښوونکي. 

 

 ورځې سیمینار په توګه تصور شوی.   دا فعالیت د ښوونکو روزنې کې د نیمې توضیحات:

د لیکلو مواد ، د کاغذ شیټونه ، فلیپ چارټ ، د کثیر رنګه کاغذونو سره پریزنټشن قضیه ، د   توکي: 

 بلیټین تختې. 

د انعکاس   60کاس غونډې +  انفرادي انع  30د لږترلږه لوستلو +  د اوریدلو ناستې /  30طریقه:

  ورکشاپ. باندې  د فعالیت موضوع  / سیشنونه

د اسانګرانو لپاره الرښوونې:ویډیو د موضوع معرفي کولو په توګه وکاروئ. د ځان انعکاس لپاره  

کافي وخت ورکړئ.د دې فعالیت په جریان کې دا اړینه ده چې د څو فرهنګي اړخونو سره معامله  

 پوښتنې چې تر کومې کچې تجربې د یو چا له کلتور سره تړاو لري.  وشي ،

 موضوعات باید د ښوونځي اصلي ژوند حالتونو ته په ګوته شي. دا 

 الرښود: 
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 :(APA) سرچینه

د څلور ازادیو ویناوې ، د فرانکین دیالنو روزویلټ د ولسمشرۍ کتابتون    F D (1941)روزویلټ ،  

   ویډیو( )  DCاو میوزیم ، د متحده ایاالتو ملي آرشیف ، د واشنګټن  

https://www.youtube.com/watch?v=qrNDwyj4u1w 

لور ازادیو ویناو ، د فرانکین ډیالنو روزویلټ د ولسمشرۍ کتابتون او  د څ F D (1941)روزویلټ ،  

 متن( ) DCمیوزیم ،د متحده ایاالتو ملي آرشیف ،د واشنګټن 

ns/eng.pdhttps://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translatio

f 

 

 ( د بشري حقونو نړیواله اعالمیه ، پاریس 1948ملګري ملتونه )

 rights/-human-declaration-http://www.un.org/en/universal 

 )متن او نظر ورکول( 

 ( د الینور روزویلټ لخوا چمتو شوي د بشري حقونو نړیوال اعالمیه 1948ملګري ملتونه )

 ia.org/avlibrary/asset/1093/1093412/https://www.unmultimed )آډیو( 

( لخوا د عمل لپاره  1948کلیزې لپاره د ملګرو ملتونو د سکرتر ) UNUDHR 70 actionد 

 عمومي غوښتنه 

 video/-https://www.un.org/en/udhr     )ویډیو( 

 همکار: 

)لومړني توکي د ټول اروپایي غړو او د ښوونکو روزنې موسسو لخوا د ټولنیزو او  ازمول شوي 

 تعلیمي ادارو لخوا چمتو شوي.( 
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