AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

٢٠٠٨/٠٣/٢٥م

داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﻧﻴﺎزﯼ

ﻣﺪ ﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻪ )(Civil Society
د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻴ ﯼ ﻧﻮﯼ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺻﻄﻼح ) ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ټﻮﻟﻨﻪ( دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې اﺳﺘﻨﺪرد او ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻪ ﻟﺮي ﮑﻪ ﭼﯥ دا اﺻﻄﻼح ﺧﭙﻠﻪ د وﻟﺴﻮاﮐﯽ د ﻧﻈﺎم د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ارز ﺖ او ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ دﯼ .د
اﺳﻼم ﭙﻴ ﻠﯽ دﻳﻦ د ﺑﺸﺮﻳﺖ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﮐﺎروان ﮐﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻘﻮق د ﮐﺎ ﯥ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐ ﻠﯽ دﯼ او ﺑﺸﺮﯼ
ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ،ﺗﻔﮑﺮ ،ﻣﺸﻮرې ،ﻣﺮﮐﯥ او ﺟﺮ ﯥ ﻻر او ﻟﻴﮏ ﻮدﻟﯥ دي .د ﻣﻌﺎﺻﺮاروﭘﺎ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ
د ﺮ ﮐﯥ ژان ژاﮎ روﺳﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ټ ون ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺎﺳﺎت ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ ﮐﻴ ﻮد .ﻧﻦ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ډ ﺮ
ﯥ د ﮐﭙﻴﺘﻠﻴﺰم او ﮐﻤﻮﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ د ﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ ) ﺳﻮﺳﻴﺎل د ﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﭘﻠﻮﻳﺎن ﭘﻪ ﺗﻴﻮرﻳﮑﻪ ﺗﻮ ﻪ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﻣﺪﻧﯽ
ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨﮑﺎر ﮐﻮﯼ او ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﻳﯽ ﺧﭙﻞ ﺷﻌﺎر ﺮ ﻮﻟﯥ دي او د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ  ،ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم  ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺁزادﯼ او د ﻣﻠﯽ رﻓﺎع ﭘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨ ﺎرﮐﻮﯼ .ﮐﻪ ﻪ هﻢ د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﻔﮑﻮرﻩ د ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﻳﻮﻧﺎن
د اﻓﻼﺗﻮن او ارﺳﺘﻮ ﻟﻪ اﻓﮑﺎرو ﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﯽ ﺧﻮ ﻧﻦ د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ ﻴﺮازﻩ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ټﻮﻟﻨﯥ
ډﻳﺮ ﺖ او د دﻳﺎﻟﻮﮎ ﻳﺎ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﮐﻠﺘﻮر او د ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺒﺎدﻟﯽ دود ﮐﻴﺪل د ي ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻧﯽ
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻳﻮا ﯥ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﯥ او د زور واﮐﯽ ﮐﻠﺘﻮر واﮐﻤﻦ دﯼ .اﻓﻼﺗﻮن او ارﺳﺘﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻋﺪاﻟﺖ د ﻓﻀﻴﻠﺖ
او ﺳﻌﺎدت ﻳﺎ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﯽ ﺑ ﺴﺖ ﺑﻠﻠﯥ او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ارادې ﭘﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨ ﺎر ﮐ ﯼ دې .ﻧﻨﯽ ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﻮرې دﻏﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﺗﻪ ﻳﯽ ﻧﻪ دې رﺳﻴﺪﻟﻲ ﭼﯥ د ﻣﺘﻤﺪ ﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻌﺮﻳﻒ د ﺧﻴﺎﻟﯽ او ﺗﻴﻮرﻳﮏ اړخ ﻧﻪ وﺑﺎﺳﯽ او ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ
ﻣﺘﻤﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﭘﺮﺑ ﺴﺖ ﺟﻮړﻩ ﮐ ي او د هﻐﻪ ﭘﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ورﺗﻪ وټﺎﮐﻲ او ﺑﺸﺮ د ﻤﮑﯥ
ﮐﺮې د اوﺳﻴﺪوﻧﮑﯥ او د ﺑﺸﺮې ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏ ې ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﭘﻴﮋﻧﻲ ﻧﻪ د ﻳﻮ ﻳﺎ ﺑﻞ هﻴﻮاد د ﺗﺒﻌﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ او د ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس
هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ وﮐ ي .هﺮ ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮ ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﻣﺘﻤﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑ ﺴﺘﻴﺰ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻪ او اﺻﻮل ﻳﻌﻨﯥ د
ﻣﺪﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﯽ  ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻣﺴﺎوات او ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﺧﻴﺮ ﻴ ﻨﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ډﻳﺮې ﺷﻲ هﻐﻪ هﻴﻮاد ﭘﻪ هﻢ هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ
د ﻣﺘﻤﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړول ﭘﻪ ﻟﻮر ﻲ .د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻟﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ ﻠﻮﺑﻼﻳﺰﻳﺸﻦ)
ﻧ ﻳﻮال ﮐﻴﺪل( د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﺮﺑ ﺴﺖ دﻩ او ﻣﻌﺘﻘﺪ دﻩ ﭼﯥ ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﺗﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ ﻟﻮر دروﻣﯽ.
ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ هﻠﺘﻪ ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮاﮐﯽ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎل د ﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﻩ
ﺷﻤﻴﺮ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ټﻮﻟﻨﯥ
ډول ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻮې وي او د دوﻟﺘﯽ اداراﺗﻮ  ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ او ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺑ ﺴﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ
ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ وي او داﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺸﺮﯼ ﮐﺮاﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺑ ﺴﺖ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺧﻴﺮ ﻴ ﻨﯥ د ﭘﺎرﻩ د ﺑﺸﺮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ
هﺮاړﺧﻴﺰ ﺑﺸﺮﯼ  ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،روزﻧﻴﺰ ،ﮐﻠﺘﻮرﯼ ،ﻣﺎدﯼ او ﻣﻌﻨﻮﯼ اړﺗﻴﺎوي ﺗﻪ ﻳﯽ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻮرﻩ ﭘﺎم ورﺗﻪ ﻧﻪ
ﮐﻴ ﯼ ﭘﺎم ﮐﻮﯼ .دﻏﯥ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د هﺮ ډول ﺗﺒﻌﺾ ،اﻣﺘﻴﺎ ز او ﺣﻖ ﺗﻠﻔﯽ
ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﯽ او د ټﻮﻟﻨﻴﺰﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﭘﺮﺑ ﺴﺖ ﺑﻨﯽ ﺁدم د ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻏ ﯼ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ او ﺑﺸﺮﯼ ﮐﺮاﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
درﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﻪ ﻮرﯼ .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭼﯥ هﺮ ﻮﻣﺮﻩ ﺑﺸﺮﯼ ﭘﻠﻮې ﻏﻴﺮدوﻟﺘﯽ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺧﻴﺮ ﻴ ﻨﯥ،
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ ،ﮐﻠﺘﻮرﯼ ،ﻣﺬهﺒﯽ او ﮐﺎر ﺮﯼ ،ﺧﺒﺮﯼ او ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺳﺎﺗﻨﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺑﻪ ډﻳﺮې ﺷﻲ هﻐﻪ هﻴﻮاد ﭘﻪ هﻢ
هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ د ﻣﺘﻤﺪﻧﯥ ،ﻣﺼﻮن او ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ ﻟﻮر ﺧﻮ ﻴ ﯼ .د ﻣﺘﻤﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو د اﻗﺘﺼﺎدﯼ ،
ﻋﻠﻤﯽ او ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯼ ودې ﭘﺮﻣﺨﺘ ﺳﺮﻩ ﮐﻠﮑﯥ اړﻳﮑﯥ ﻟﺮﯼ .د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻮ ﺖ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﻪ
ﮐﯥ دټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻣﺴﺎوت او ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﻓﺮﺻﺖ ټ ﺖ او د هﺮ ډول اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺘﻤﻮل دﯼ.
ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭘﻠﻮﻩ د ﻤﮑﯥ ﭘﻪ ﮐﺮﻩ ﮐﯥ ﻣﺪﻧﻴﺖ او د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ اﺳﺎﺳﺎت هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻴﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺑﺸﺮي ټﻮﻟﻨﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﺎ
ﻳ ﺖ دﭘﺎرﻩ د ﮑﺎر ﭘﻪ ﻨ ﮐﯥ د ﮐﺮهﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮرﻣﺨﻪ ﮐ ﻩ او د ﻏﺮﻧﯽ او ﻨ ﻠﯽ ژوﻧﺪ ﺨﻪ د ﺎروﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ او
دﺳﻴﺎﺳﯽ واﮎ دهﺮم د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﭘﻴﻞ وﮐ ﻩ او د ﮐﺎر وﻳﺶ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ .د و ﺣﺸﺖ او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ دورﻩ ﻣﺦ ﭘﻪ
ﺧﺘﻤﻴﺪوﺷﻮﻩ او د ﺑﺸﺮي ټﻮﻟﻨﯥ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ ﻟﻮر دورﻩ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﯼ ﺗﻤﺪن ﭘﻴﻞ ﻳﺎ د ﺳﻮﻻﻳﺰﻩ ﺷﻦ د ﭘﻴﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎدﻳ ﯼ .ﭘﻪ هﺮ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ اﺛﺎ ر ډﻳﺮ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻲ هﻐﻪ هﻴﻮاد د ﺧﭙﻞ ﺗﻤﺪ ن ﻳﺎ د ﺳﻮﻻﻳﺰﻩ
ﺷﻦ د ﻟﺮﻏﻮﻧ ﻮب او ﻗﺪاﻣﺖ ادﻋﺎ ﮐﻮﯼ او ﭘﻪ هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې وﻳﺎړي.
ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﺘﺮﻩ ﺧ وﻧﻪ ﭘﻪ دې ډول دﯼ:
د دﮐﺘﺎﺗﻮرﯼ ﻧﻈﺎم ټﻴﻨ ﺖ  ،ﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﻧﻴﻤ ﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ،د ﻣﺪﻧﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﻤﺰور ﺗﻴﺎ او ﻧﻪ ﭘﻠﯥ ﮐﻴﺪل  ،ﮐﻮرﻧ
و ﺑﻬﺮﻧ ﺟ ې  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺟﻮړﻳﺪل  ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﮐﻤﺰور ﺗﻴﺎ  ،د ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ  ،ﻋﻠﻤﯽ او
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ١ :از ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
maqalat@afghan-german.de
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ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ ﺑ ﺴﺘﻮﻧﻪ ﮐﻤﺰو ﺗﻴﺎ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﺳﺘﺒﺪاﯼ ټﻮﻟﻨﻴﺰ دود او ﮐﻠﺘﻮر ټﻨ ﺖ دي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺗﻤﺪ ن ﻻرﻩ ﻣﺨﻪ
ډب ﻧﻴﺴﯽ .ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ دا ﻳﻮ ډﻳﺮ اوږد ﻣﺰل دﯼ ﭼﯥ ﺑﺸﺮﯼ ټﻮﻟﻨﯥ د رﻳ ﺘﻨﯥ ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘ او ﺗﻪ ورﺳﻴ ي.
هﺮ ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ دﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻟﻮړ وي د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﻪ هﻢ هﻐﻪ اﻧﺪازﻩ ټﻴ وي .د
اﻗﺘﺼﺎدﯼ اړخ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو ﺑ ﺴﺖ د ﻧﻪ ﯥ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ټﻮﻟﻨﯥ ډﻳﺮﻳﺪل ﭘﻪ
ﺗﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ وي او د ټﻮﻟﻨﻴﺰ اړخ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻣﺪﻧﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړﻳﺪل اوﭘﻠﯥ ﮐﻴﺪل د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﻮ ﺑ ﺴﺖ ﻞ ﮐﻴ ﯼ.
د ﻣﺪ ﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو دﭘﺎرﻩ ﻟﻮﻣ ﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ وﻟﺴﻮاﮐ ﻧﻈﺎم ﭘﺮﻧﺴﭙﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدﯼ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﭼﺎرو ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﯽ او د دې اهﺪاﻓﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړل ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ وﻟﺴﻮاﮐﯥ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﺪ د وﻟﺲ د ﺁزادي ارادې او د
ﻮﻧﺪﯼ ﻧﻈﺎم او ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم ﻣﻨ ﺗﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯥ راﯼ ﭘﻪ اﺳﺎس وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ .وﻟﺲ واﮐﯽ ﺑﻴﻠﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﺑﻴﻠﻪ
ﻧﻪ را ﯽ .د ﻧﻦ ورځ ﻮﻧﺪوﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﺳﺒﺎ ور ﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺮوع ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮ ﻪ و ا ﮎ ﭘﻪ ﻻس اﺧﻠﯽ او د ټﻮﻟﻨﯥ
ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﮏ ټﺎﮐﻲ .د ټﻮﻟﻨﯥ د ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺛﺒﺎت د ټﻴﻨ ﺖ د ﭘﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر دﻩ ﭼﯥ د ﺗﺸﺪد ﭘﻠﻮې ﻮﻧﺪوﻧﻮ د ودې ﻣﺦ ﺑﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ
ﺷﻲ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ هﻐﻮ ﭘﻮرې د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻧﻪ ﻲ ﺗﺮ ﻮ د ﺗﻴﺮو دﻳﺮش ﮐﺎﻟﻮ ﻧﺎﺧﻮاړو ﭘﻪ اړﻩ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت وﻧﻪ
ﺷﻲ ،ﻣﻠﯽ ﺧﺎﻳﻨﻨﻴﻦ او د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻧﺎﻗﻀﻴﻦ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﻲ او ﭘﻪ ر ﺘﻴﻨﯥ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻠﯽ واﮐﻤﻨﯽ  ،د
ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﯽ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭼﺎرو ﮐﯥ د زﻏﻢ او ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻠﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ.
وﻟﺴﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﮐﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ دوﻣﺮﻩ ﭘﻮﻩ اوﺑﺼﻴﺮت وﻟﺮﯼ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻪ ډول ﻮﻧﺪ ﺗﻪ راﯼ ورﮐ ﯼ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ټﻮﻟﻨﻪ
د ﻮﻧﺪ ﺗﺮ اﺳﺎرت او دﮐﺘﺎﺗﻮرﯼ ﻻﻧﺪې راﻧﺸﯽ .وﻟﺴﻮاﮐﯥ د ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻟﻮر ﺑﻴﺎﻳﯽ او دا
ﻮﻧﺪوﻧﻪ دي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورﮐﻮﯼ د ﺑﻴﻠ ﯥ ﭘﻪ ټﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎزﯼ ﻮﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ واﮎ
ﭘﻪ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮ ﻪ د وﻟﺲ د ارادې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ﺧﻮ د ﮐﺘﺎﺗﻮرﯼ ﻧﻈﺎم ﻳﯽ ټﻴﻨ ﻪ  .د ﺁﻟﻤﺎن وﻟﺲ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﻮﻧﺪ
ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻟﻤﺎن ﮐﯥ ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﺑﻴﺴﺎرﯼ د ﮐﺘﺎﺗﻮرﯼ ټﻴﻨ ﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮا ﯥ د اﻟﻤﺎن ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﮏ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن
ورﮐ ي ﺑﻠﮑﯥ د دوهﻤﯥ ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ ﺟﮑ ې ﺳﺒﺐ ﺷﻮاو ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻳﻮا ﯥ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮﻩ ﺑﻠﮑﯥ اوﻩ ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﺟﺮﻣﻨﺎن
ﺷﻤﻴﺮ اروﭘﺎﻳﯽ
ووژل ﺷﻮل او ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻨ ﻮس ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ووژل او ﭘﻨ ﻮس ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل او
هﻴﻮادوﻧﻮ د وﻳﺤﺎړې ﺷﻮل.
ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﺗﻮﻟﻨﻪ د ﻳﻮﻩ وﻟﺲ ﭘﻠﻮﻩ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻠﻮﻩ ټﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻴﻮرﯼ دﻩ ﭼﯥ اوس ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ
ﭘ او ﭘﻴﻞ ﮐ ﯼ او ﺗﺮ ﻮ ﭼﯥ داﻏﻮر ﻨ دﻧ ﯼ ﭘﻪ ﻮټ ﻮټ ﮐﯥ ﺧﭙﺮﻳ ﯼ او د هﻐﻪ اﺳﺎﺳﺎت ﭘﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﯥ
ﮐﻴ ي او ﻳﻮﻩ رﻳ ﺘﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ،ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺴﺎوات او او د ﻣﺪﻧﯽ د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨﯽ ﻣﻨ ﺗﻪ را ﻲ او ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ
ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻏ ﺘﻠﯥ ﮐﻴ ﯼ او ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺑﺸﺮﯼ ﺗﻮﻟﻨﯥ د ﻠﻮﺑﻞ ﻻﻳﺰ ﻳﺎ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻴﺪل ﺑﻪ ﻟﻮر ﺧﻮ ﻴ ﯼ ډﻳﺮ اوږدﯼ
ﻣﺰل ﭘﺎﺗﻪ دي ﭼﯥ ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ رﻳ ﺘﻴﻨﯥ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨ ﺗﻪ راﺷﻲ.
ﭘﻪ درﻧ ﺖ
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