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ﻟﻴﮑﻮال :ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎﻧﺪ

هﻐﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ،
ﭼﯥ ﺗﻴﺎرو رڼﻮ د ژوﻧﺪ رښﺘﯥ )ﺡﻘﻮق( ﺗﺮې اﺧﻴﺴﺘﯥ دي.
ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎﻧﺪ

د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ )ﺡﻘﻮﻗﻮ( ﭘﻪ ﻣﻨﻞ او ﭘﻠی ﮐﻴﺪو ﮐﯥ ﻟﻮړې او ژورې
د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ د ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ اﻋﻼﻣﻴﯥ د ﺧﭙﺮﻳﺪو د ﻳﻮﺷﭙﻴﺘﻢ ﮐﺎل ﭘﻪ وﻳﺎړ
ﻧﻪ هـﺮ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﺎهــﮕﺎر دﯼ
ﻧـــﻪ هـــــــﺮ ﺁزاد ﺑﯧــــﮕﻨﺎﻩ
ﭘﻮهﺎﻧﺪ م .ا .زﻳﺎر
١
اﻧﺴﺎن د ذاﺗﻲ ﮐﺮاﻣﺖ او وﺗﮑﯥ )ﺡﻴﺜﻴﺖ( ﺧﺎوﻧﺪ او ﻳﻮ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد دﯼ .ﻧﻮ ﮑﻪ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ﺑ ﯥ د ورﮐ ې او د هﻐﻪ د
دوام ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ او هﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو هﻐﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ اﺡﺴﺎﺳﻮي او ﭘﻪ دې
ﺗﻮﮔﻪ اﻧﺴﺎن د ﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ډﮔﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ور ﮔ ﻳﺪو ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ــ اﻗﺘﺼﺎدي او ﮐﻠﺘﻮري ﮐ ﻩ وړﻩ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ډﮔﺮ ﮐﯥ
ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﻏﻮاړي .د هﻤﺪې ﻻﻣَﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﻓﺮد او دوﻟﺖ ﺗﺮ ﻣﻨ اړﻳﮑﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧ ي .ﮐﻪ ﻪ هﻢ د دوﻟﺖ د راﻣﻨ ﺘﻪ
ﮐﻴﺪو ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ د اﺳﺮارو ﺗﺮ ﭘﺮدې ﻻﻧﺪې دﻩ ،ﺧﻮ زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺎﻧﮕﻴﺰ ﭘﻮهﺎن ﭘﻪ دې اﻧﺪ دي ،ﭼﯥ هﻐﻪ ﻧﻪ د ﮐﻤﺰورﯼ او
ﻮاﮐﻤﻦ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻻس او ﮔﺮﻳﻮان ﮐﻴﺪو ﭘﺎﻳﻠﻪ ،ﻧﻪ هﻢ ﻳﻮ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺗ ون او ﻧﻪ هﻢ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﺎﻳﻠﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ د ﺑﺸﺮي
ﻮﻟﻨﯥ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﭘ اوﻧﻮ او د ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﻲ ودې ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻻﻣَﻠﻮﻧﻮ د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ
ﺧﭙﻠﻮﯼ ،دﻳﻦ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﻻﻣَﻠﻮﻧﻮ ،ﺟﮕ ې ،ﺷﺨ ې او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د ﺑﺮﺗﺮې ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻏﺮﻳﺰې ﺳﺘﺮ او ﺑﻨﺴ ﻴﺰ رول ﻟﻮﺑﻮﻟی دﯼ
 .د روﺑﺮت ﻣﻮرﯦﺴﻮن ﻣﮏ ﺁﻳﻮر  Robert Morrison Max Iverد ﻟﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ " :ﻮﮎ ﻧﺸی ﮐﻮﻟی وواﻳﻲ ،ﭼﯥ
دوﻟﺖ ﻨﮕﻪ ،ﻪ وﺧﺖ او ﭼﻴﺮﺗﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮﯼ  ."...ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ "  ...دوﻟﺖ ﻳﻮازې هﻐﻪ وﺧﺖ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧ ي ،ﭼﯥ
اﻗﺘﺪار ﭘﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ او دود )ﻋﺮف( ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪل ﺷﻲ" ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﻨﮕﻪ ﭼﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،ﻮﻟﻨﻴﺰې
ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ،ﺑﺮﺗﺮې ﻏﻮښﺘﻨﻪ او ﻮاﮎ ﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ښﻮدل ،ﻟﻪ ﺑﻨﺴ ﻴﺰو او ﻏﻮرﻩ ﻻﻣَﻠﻮﻧﻮ ﻞ ﺷﻮي دي .د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ دا ډول
ﻏﺮﻳﺰې دوي ﺳﻴﺎﻟ ﺗﻪ راﺑﻠﻠﻲ ،ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮ ډول ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﻲ ﻣﺒﺎرزې ﭘﻴﻠﻮل و .اﻧﮕﺮﻳﺰ ﻓﻴﻠﺴﻮف او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻩ،
هﻤﺪې ﮐ ﮐﻴﭽﻨﯥ وﺿﻌﯥ ﺗﻪ ﺟﮕ ﻩ ﻳﻴﺰ ﺡﺎﻟﺖ وﻳﻠی او زﻳﺎﺗﻮﯼ ،ﭼﯥ" :د ﻮﻟﻮ ﺟﮕ ﻩ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ" دﻩ .ﮑﻪ "اﻧﺴﺎن ...
اﻧﺴﺎن ﺗﻪ د ﻟﻴﻮﻩ ﭘﻪ ﻴﺮ دﯼ") .(١ﻧﻮ ښﻪ ﺑﻪ دا وي ،ﻟﻪ دﻏﯥ وﺿﻌﯥ ﺨﻪ د ﺧﻼﺹﻮن او د ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻮل
وﮔ ي ﺧﭙﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ رښﺘﯥ او هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﺧﭙﻞ واﮎ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ او ﻳﺎ د اﺷﺨﺎﺹﻮ ﻳﻮې ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ،ﭼﯥ د واﮐﻤﻦ ﻳﺎ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي ،وﺳﭙﺎري.
ﻧﻮرو ﻟﻴﮑﻮاﻟﻮ د ﺳﺎرﯼ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ اﻓﻼﻃﻮن او ارﺳﻄﻮ ﻧﻴﻮﻟﻲ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺟﺎن ﻻﮎ  ، John Lockeژان ژاﮎ روﺳﻮ Jean-
 ، Jacques Rausseauﻧﻴﮑﻮﻟﻮ ﻣﺎﮐﻴﺎوﻟی  ،Niccolo Mackiavelliژان ُﺑﺪَن  ،Jean Bodinﺟﻮرج وﻳﻠﻬﻢ
ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ هﮕﻞ  ، Georg Wilhelm Friedrich Hegelاﮔﻮﺳﺖ ﮐﻨﺖ  ، Auguste Comteﻣﺎﮐﺲ وﻳﺒﺮ Max
 Weberاو داﺳﻲ ﻧﻮرو هﻢ د وﺧﺖ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ او د ﻮﻟﻨﻴﺰو ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوو ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د دوﻟﺖ د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴﺪو،
ﺗﮑﺎﻣﻞ ،د هﻐﻪ د دﻧﺪو او ﮐ و وړو ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻞ اﻧﺪوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ ي ،ﭼﯥ د دې ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻣﻮﺧﻪ د هﻐﻮ ﻴ ﻧﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ
ﺑﻨﺴ ﻴﺰﻩ ﻣﺴﺄﻟﻪ د دوﻟﺖ د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ )ﻧﻮع( او ﺑ ﻮ )ﺷﮑﻞ( د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﻮﻟﻨﯥ د وﮔ و د ﺁزادۍ
ﺳﻤﺒﺎﻟ ﺖ )ﺗﺄﻣﻴﻦ( او د دوي د رښﺘﻮ د ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې او د هﻐﻮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ روښﺎﻧﻮل او د رښﺘﻮ ﻴ ﻧﻪ دﻩ.
ﮑﻪ ﻓﺮد د ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د دې ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑی دﯼ ،ﭼﯥ دوﻟﺖ دې ﻧﻪ ﻳﻮازې د دﻩ د ﻃﺒﻴﻌﻲ او ﻣﺪﻧﻲ رښﺘﻮ او
ﺁزادۍ اﺡﺘﺮام وﻟﺮي ،ﺑﻠﮑﯥ هﻐﻪ دې ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ هﻢ ﮐ ي.
ﻧﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ دا دﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻪ ډول ﮐﻴﺪﯼ ﺷﻲ ،ﺑﺸﺮي رښﺘﯥ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ او ﺁزادﯼ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺧﻮﻧﺪي
ﺷﻲ؟ د ﭼﺎرﻟﺰ دﻩ ﻣﻨﺘﻴﺴﮑﻴﻮ  Charles de Montesquieuﭘﻪ اﻧﺪ :ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ښﻪ ﭘﺮﻧﺴﯧﭗ د ﻮاﮎ وﻳ
دﯼ .د ﻧﻮﻣﻮړي د ﻟﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ او ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د دوﻟﺖ د ارﮔﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
اﻧ ول )ﺗﻌﺎدل( د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﻮﮔﻪ ﮐ ﻩ وړﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي ) .(٢ﺧﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺙﺎﺑﺘﻪ ﮐ ې،
ﭼﯥ د دوﻟﺖ د ﺟﻮړښﺖ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ﺑﻴﺎ هﻢ د ﺑﺸﺮي ﭘﺮﮔﻨﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ او ﻣﺪﻧﻲ رښﺘﯥ ،ﭘﻪ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴی ﺗﻮﮔﻪ د
واﮐﻤﻨﻮ او ﻮاﮐﻤﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮي ،وﻟﺴﻲ ﭘﺮﮔﻨﯥ ﻮرول ،ر ﻞ او زﻧﺪې او ﻟﻪ دوي ﺳﺮﻩ ﻧﺎدودې ﺷﻮي او
هﻤﺪارﻧﮕﻪ هﻐﻮي ان د ﻣﺮﮎ ﭘﻪ ﺳﺰأ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي دي .د هﻤﺪې ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭼﻠﻨﺪ او ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻪ ﭘﻪ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٦
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﺮ )ﻋﺼﺮ( او ﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻧﻮﯼ هﻐﻪ ﮐﯥ ،ﭘﻮهﺎﻧﻮ او ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻳﻨﺎوو او اﺙﺎرو او هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ
ﮔﺮوهﻮ )ﻋﻘﺎﻳﺪو( او دﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ رواﻳﺎﺗﻮ ،ﺁروﻧﻮ )اﺹﻮﻟﻮ( او ﮐ ﻧﻼرو ﮐﯥ ﺧﻠﮏ وروﮔﻠﻮي ،ﺑﺮاﺑﺮۍ ،ﺁزادۍ،
ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﻴﻨﯥ او ﻟﻪ ﺟﮕ و او ﮐﺮﮐﯥ ﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي ﺗﻪ ورﺑﻠﻠﻲ دي .دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ رښﺘﯥ ﻟﮑﻪ ﻨﮕﻪ ﭼﯥ ﻴﻨﻲ
ادﻋﺎ ﮐﻮي ،ﻧﻪ د اوﺳﻨی ﭘﯧﺮ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ،ﻧﻪ هﻢ د ﮐﻮم ﺎﻧﮕ ﯼ ﺗﻤﺪن او ﻣﻠﺖ ارزښﺘﻮﻧﻪ او ﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘ او
ﭘﻮرې ﻣﺤﺪود دي.
ﻟﮑﻪ ﻨﮕﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﮐﺮښﻮ ﮐﯥ ﻳﺎدوﻩ وﺷﻮﻩ ،د ﺑﺸﺮ رښﺘﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﭘﻴ ﻳﻮ او ﭘ اوﻧﻮ ﮐﯥ د واﮐﻤﻨﻮ او
زورواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﺷﻮي دي ،ﺑﻠﮑﯥ دا ﮐ ﻧﻪ ﭘﻪ درﻳﻤﯥ زرﻳﺰې ﮐﯥ هﻢ هﺮﻩ ورځ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﯥ ،ان د هﻐﯥ د
ډﻳﺮو ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﭘﻠﻤﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧ ي .ﺧﻮ ﻟﻪ ﺷﮑﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ او ﺑﻨﺴ ﻴﺰو ﺁزادﻳﻮ
رﻋﺎﻳﺖ ﻳﻮازې هﻐﻪ وﺧﺖ ﺷﻮﻧﻲ ﮐﯧ ي ،ﭼﯥ وﮔ ي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ رښﺘﻮ ﭘﻮﻩ او هﻐﻪ وﭘﻴﮋﻧﻲ .د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ زدﻩ ﮐ ې او د
هﻐﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﺑﻨﺴ ﻴﺰ ارزښﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻻﺳﻮﻧﺪو ﮐﯥ هﻢ ﻧﻐﻮﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ د ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ
اﻋﻼﻣﻴﯥ د ﺷﭙ وﻳﺸﺘﻤﯥ ﻣﺎدې ﭘﻪ دوﻳﻢ ﺑﻨﺪ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ " :د زدﻩ ﮐ و ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﺴﺎﻧی ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺸﭙ ﻏﻮړﻳﺪل او ودﻩ
او د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ او ﺑﻨﺴ ﻴﺰو ﺁزادﻳﻮ درﻧﺎوﯼ وي" .د هﻤﺪې اړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ د هﻴﻮادواﻟﻮ د ﭘﻮهﺎوي او ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ
ﻟﭙﺎرﻩ ه ﻪ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ د اوﺳﻨﯥ اﻋﻼﻣﻴﯥ زړﯼ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ ﻋﻠﻤی ــ
ﻴ ﻧﻴﺰﻩ ﻮﮔﻪ راوﺳﭙ ل ﺷﻲ .ﭘﻪ دې هﻴﻠﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ د ﺁروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوي ﺷﻲ .ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ
وﮐ م ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮ رښﺘﯥ د ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ دﻳﻨﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻳﻬﻮد ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ او د اﺳﻼم د ﺳﭙﻴ ﻠی دﻳﻦ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ ﻧﻪ
دي ﻴ ل ﺷﻮي .ښﻪ ﺑﻪ دا وي ،ﭼﯥ دﻏﻪ رښﺘﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو هﻐﻮ ﺎﻧﮕﻴﺰ ﭘﻮهﺎن او ﻴ وﻧﮑﻲ ﭘﻪ هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ او ژورﻩ
ﺗﻮﮔﻪ و ﻴ ي
د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ:
ﻴ ﻧﻮ دا روښﺎﻧﻪ ﮐ ي ،ﭼﯥ ﺑﺸﺮي رښﺘﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻴﺮ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ،د دوي ﻟﻪ زوﮐ ې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻣﻨ ﺘﻪ
راﻏﻠﻲ او د ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻨﻮي ،ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴﺪوﻧﮑﻲ او ذاﺗﻲ هﻐﻪ ﮔ ﻞ ﮐﯧ ي .د هﻤﺪې ﻻﻣَﻞ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،ﺑﺸﺮﻳﺖ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ
د ﺧﭙﻠﻮ دا ډول رښﺘﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﻮرې ﮐ ي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ دوي ﺳﺮﻩ د زﻣﮑﻨﻲ او
ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ دﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻣﺬهﺒﻮﻧﻮ رواﻳﺎت او ﺁروﻧﻪ او د ﺎﻧﮕﻴﺰ ﭘﻮهﺎﻧﻮ او ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ وﻳﻨﺎوې او ﺁﺙﺎر او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوي
وي او دي .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ زﻳ دﻳﺰ ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ زرﺗﺸﺖ  Zarathustraوﻳﻠی و " :د ﻧﻮرو ﭘﻪ زﻳﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﮔ ﻪ
او ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﯥ ﻣﻪ ﻟ ﻮﻩ" .ﻧﻮﻣﻮړﯼ د زرﺗﺸﺘی دﻳﻦ د ﺑﻨﺴ اﻳ ﻮدوﻧﮑی ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﺸﺮي رښﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺬهﺒﻲ رواﻳﺎﺗﻮ ،ﺁﺷﻮر ﻣﺎزدا  Ahura Masdaﮐﯥ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮﮔﻪ روښﺎﻧﻪ ﮐ ﯼ دﯼ .د ﺳﺎرﯼ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻮﻣﻮړي د ﻳﺴﻨﺎ ــ
ﭘﻪ دﻳﺮﺷﻢ هﺎت ﮐﯥ واﻳﻲ" :ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻳﻢ از زﻣﺮﻩ ﮐﺴﺎﻧی ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺁﺑﺎدﯼ ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺳﻮﯼ راﺳﺘی و ﭘﺎرﺳﺎﻳی رﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺰدا ﻣﺎ را ﻳﺎرﯼ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﯼ اﻧﺪﻳﺸﻪ و دل )ﻋﻘﻞ و ﻋﺎﻃﻔﻪ( ﺑﻪ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ داﻧﺎﻳی ﭘی ﺑﺒﺮﻳﻢ" ) .(٣ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د وﮔ و د ﻟﻮﻣ ﻧﻴﻮ رښﺘﻮ ،ﻟﮑﻪ د ﺑﻴﺎن او اﻧﺪﻳﺸﯥ ﺁزادﯼ ،د اﺳﺘﻮﮔﻨ ﺎﯼ د ﺎﮐﻨﯥ
او ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ ،د دﻳﻦ ﺁزادﯼ او داﺳﻲ ﻧﻮرو هﻐﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﮔﺎﺗﺎ  Gathaﻳﺎ د زرﺗﺸﺖ ﺳﺮودې ،ﮐﯥ ﻧﻐﻮﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ.
ﮐﻨﻔﻮﺳﻴﻮس  ، Konfuziusﭼﯥ ﻟﻪ زﻳ دﻳﺰ ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ  ۵۵١ــ  ۴٧٩ژوﻧﺪ ﮐﺎوﻩ ،هﻢ ﭘﻪ دې اړﻩ وﻳﻠی و " :ﺑﺪو ﺗﻪ
ﭘﻪ ښﻮ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ ﻮاب ورﮐ ي" .او ﭘﻪ ﺑﻞ ﺎﯼ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ واﻳﻲ" :ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ښﻪ اﻧﺴﺎن هﻐﻪ ﻮﮎ دﯼ ،ﭼﯥ
د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺡﻖ ﮐﯥ ﻧﻴﮑﯥ ﮐﻮي" .ﺑﻮدا واﻳﻲ" :د ﻧﻮرو اوښﮑﯥ ﭘﻪ ښﺎدې ﺑﺪﻟﻮل ،ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮﻩ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﯥ دﻩ" .ﻓﺮاﻧﺴﻮﯼ
ﻓﻴﻠﺴﻮف او ﻟﻴﮑﻮال ،اﻟﺒﺮ ﻣﻮرﻩ هﻢ د ﺑﺸﺮ رښﺘﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻐﻮﺗﯥ ﺳﺮﻩ واﻳﻲ" :ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ وﮐﻮﻟی ﺷﻲ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮔﺮوهﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ
ښﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻓﺎع وﮐ ي او ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ ان د ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﺮ ﺳﺮﺡﺪﻩ ﭘﻮرې هﻢ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻻړ ﺷﻲ ،ﺑﺎور وﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﻮم
ﺳﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﻮ ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ﯼ .ﮑﻪ ﺳﺘﺮ ﮐﺎر هﻐﻪ دﯼ ،ﭼﯥ ﻧﻮرو ﺗﻪ د هﻐﻮي د ﻧ ۍ ﻟﻴﺪاو اﻓﮑﺎرو ﭘﻪ ﺮﮔﻨﺪوﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺘﻌﺮف ووﺳﻲ او د هﻐﻮي ﻧ ۍ ﻟﻴﺪ او اﻓﮑﺎرو ﺗﻪ د درﻧﺎوي ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ وﮔﻮري ،ﮐﻪ ﻪ هﻢ ښﺎﻳﻲ د هﻐﻮي ﻧ ۍ ﻟﻴﺪ او
اﻓﮑﺎر ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧ ۍ ﻟﻴﺪ او ﮔﺮوهﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺮ او ﺑﻨﺴ ﻴﺰ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻟﺮﯼ".
ﺧﻮږ ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮ ،ﺳﻌﺪﯼ ﭘﻪ دې ﺑﺎب ﻮﻣﺮﻩ ښﻪ وﻳﻠی دي:
ﺑـــــــﻨی ﺁدم اﻋــﻀﺎﯼ ﻳﮏ دﻳﮕﺮﻧﺪ
ﭼــﻮ ﻋﻀﻮﯼ ﺑﻪ درد ﺁورد روزﮔـﺎر
ﺗـﻮ ﮐـــﺰ ﻣـــﺤﻨﺖ دﻳﮕﺮان ﺑی ﻏﻤی

ﮐـــــﻪ در ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ ز ﻳﮏ ﮔـــﻮهﺮﻧﺪ
دﮔــــﺮ ﻋــﻀﻮ هـــﺎ را ﻧﻤــﺎﻧﺪ ﻗـــﺮار
ﻧﺸﺎﻳـﺪ ﮐــﻪ ﻧﺎﻣــــﺪ ﻧﻬـــــﺪ ﺁدﻣـــــی

رﺡﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎ هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺷﻌﺎرو ﮐﯥ دې ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ ﻮﻣﺮﻩ ښﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ ﮐ ې او وﻳﻠی دي:
ﮐﺮ د ﮔﻠﻮ ﮐ ﻩ ﭼﯥ ﺳﻴﻤﻪ دې ﮔﻞ زار ﺷﻲ
اﻏﺰي ﻣﻪ ﮐﺮﻩ ﭘﻪ ﭘ ﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﺧﺎر ﺷﻲ
ﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﻞ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ وﻟﯥ هﺴـی ﭘﻮﻩ ﺷﻪ
ﭼﯥ هﻤﺪا ﻏﺸی ﺑﻪ ﺳـﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر ﮔﻮزار ﺷﻲ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٦
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﮐﻮهـی ﻣﻪ ﮐﻨﻪ د ﺑﻞ ﺳــ ي ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ
ﭼﯧﺮي ﺳﺘﺎ ﺑﻪ د ﮐﻮهی ﭘﻪ ﻏـﺎړﻩ ﻻر ﺷـﻲ
ﺁدم زاد ﭘﻪ ﻣﻌﻨی واړﻩ ﻳﻮ ﺹﻮرت دﯼ
هﺮ ﭼـﯥ ﺑـﻞ ازار وي هـﻐــــﻪ ازار ﺷـﻲ
ﮐﻪ ﺑﻞ ﺑﺪ ﮐﺎﻧﺪي ﺗﻪ ښﻪ ورﺳـﺮﻩ وﮐ ﻩ
هﺮ ﻳﻮ ﻧﺨـﻞ ﭼﯥ ﻣﻴﻮﻩ ﻟﺮي ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﻲ
ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﺮ:
ﺧﻮ د ډﻳﺮو ﺎﻧﮕﻴﺰ او ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ د ﺑﺸﺮ د ﻃﺒﻴﻌﻲ او ﻣﺪﻧﻲ رښﺘﻮ د اﺡﺘﺮام او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب ،ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧی
ﻻﺳﻮﻧﺪ ،ﻟﻪ زﻳ دﻳﺰ ﺨﻪ  ۵٣٩ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ اﺳﺘﻮاﻧی ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښی ،ﭼﯥ د ﮐﻮروش  Kyrosد ﺳﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮر
 Cyrus human right cylinderﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي ،ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ:

Der Kyros - Zylinder
اﺳﺘﻮاﻧی ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښی
اﺧ :
http://de.wikipedia.org/wiki/Kyros-Zylinder
ﻟﻮﻣ ﯼ ــ د ﮐﻮروش  Kyrosﺳﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮر:
ﮐﻮروش ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯥ ،د ﻧﻮرو ﮔﺮوهﻮ )ﻋﻘﺎﻳﺪو( ،دﻳﻨﻮﻧﻮ او دودوﻧﻮ د ﺁزادﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﭙﻞ ﻟﻴﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول
روښﺎﻧﻪ ﮐ ﯼ او وﻳﻠی دي ... " :دﻳﻦ و ﺁﻳﻴﻦ و رﺳﻮم ﻣﻠﺖ هﺎﻳی ]را[ آﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻢ ،ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاهﻢ ﺷﻤﺮد و
ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﺡﻜﺎم و زﻳﺮ دﺳﺘﺎن ﻣﻦ ،دﻳﻦ و ﺁﺋﻴﻦ و رﺳﻮم ﻣﻠﺖ هﺎﯼ آﻪ ﻣﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﻣﻠﺖ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ را
ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻗﺮار ﺑﺪهﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮهﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ" ) .(۴ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻣﻠی واﮐﻤﻨﯥ د ﺁر ﭘﻪ اړوﻧﺪ واﻳﻲ ... " :هﺮﮔﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮ هﻴﭻ ﻣﻠﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد و هﺮ ﻣﻠﺖ ﺁزاد اﺳﺖ ،آﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل آﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ و هﺮ ﮔﺎﻩ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺮا ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﯼ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺁن ﻣﻠﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺨﻮاهﻢ آﺮد" ) .(۵د ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ،زور زﻳﺎﺗﻲ او
ﻧﺎدودو ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دﻓﺎع ﺡﻖ د وﮔ و د ﻃﺒﻴﻌﻲ رښﺘﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ او د هﻐﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﻮ ﺑﻨﺴ ﻴﺰ ﺁر ﮔ ﻞ ﮐﯧ ي.
دﻏﻪ ﺁر ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﮐﻮروش واﻳﻲ ... ":ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ،آﺴی ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻇﻠﻢ آﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﺨﺼی ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ
ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺡﻖ وﯼ را از ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻮاهﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﺧﻮاهﻢ داد و ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاهﻢ آﺮد" ) .(۶ﻧﻮﻣﻮړي د
ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ د ﺡﻖ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯥ وﻳﻠی ... " :ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻳﺎ ﻣﻨﻘﻮل دﻳﮕﺮﯼ را ﺑﻪ زور
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﺁن و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﺹﺎﺡﺐ ﻣﺎل ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ" ) .(٧دﻳﻦ او د اﺳﺘﻮﮔﻨ ﺎﯼ ﺎﮐﻨﯥ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ،ﮐﻮروش ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺸﻮر ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻮي ... " :هﺮ آﺲ ﺁزاد اﺳﺖ ،آﻪ هﺮ دﻳﻨی را آﻪ ﻣﻴﻞ دارد،
ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و در هﺮ ﻧﻘﻄﻪ آﻪ ﻣﻴﻞ دارد ﺳﻜﻮﻧﺖ آﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺡﻖ آﺴی را ﻏﻀﺐ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،و هﺮ ﺷﻐﻠی را
آﻪ ﻣﻴﻞ دارد ،ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ هﺮ ﻧﺤﻮ آﻪ ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺡﻘﻮق
دﻳﮕﺮان ﻧﺰﻧﺪ" ) .(٨د ﻣﺮﻳی او ﻣﻴﻨ ﯥ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او راﮐ ې ورﮐ ې ﭘﻪ اړﻩ ﺑﻴﺎ واﻳﻲ ... " :ﻧﺨﻮاهﻢ ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﻣﺮدان و
زﻧﺎن را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻼم و آﻨﻴﺰ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺡﻜﺎم و زﻳﺮ دﺳﺘﺎن ﻣﻦ ،ﻣﻜﻠﻒ هﺴﺘﻨﺪ ،آﻪ در ﺡﻮزﻩ ﺡﻜﻮﻣﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد،
ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮوش و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻼم و آﻨﻴﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ و رﺳﻢ ﺑﺮدﮔی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻠی از ﺟﻬﺎن ﺑﺮاﻓﺘﺪ" ).(٩
ﺎﻧﮕﻴﺰ ﭘﻮهﺎﻧﻮ د ﮐﻮروش دﻏﻪ ﻓﺮﻣﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ وﮔ و ﺗﻪ د هﻐﻮي د ﻮﻟﻨﻴﺰو
رښﺘﻮ او ﺁزادﻳﻮ د ورﮐ ې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،ډﻳﺮ ﺑﺎارزښﺘﻪ ﻻﺳﻮﻧﺪ ﺑﻠﻞ دﯼ.
دوهﻢ ــ د ﺁزادۍ ﺳﺘﺮﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﮕﻨﺎ ﮐﺎرﺗﺎ :Magna Carta
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٦
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺠﺮﺑﻮ دا روښﺎﻧﻪ ﮐ ي ،ﭼﯥ د ﻳﻮ ارﮐﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ هﻐﻪ ان ﺗﺮ ﻧﻦ
ﭘﻮرې ،ﭘﻪ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴی ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺮ وﮔ و زور زﻳﺎﺗی او ﻧﺎدودې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ او د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﻧﻲ ــ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ــ ﻮﻟﻨﻴﺰ او
ﮐﻠﺘﻮري رښﺘﯥ ﻳﯥ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐ ي دي .ﻧﻮ ﮑﻪ د ﺑﺸﺮي ﻮﻟﻨﯥ وﮔ و د ﺧﭙﻠﻮ هﻐﻮ د ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او
هﻤﺪارﻧﮕﻪ د واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ د ﻧﺎﻣﺤﺪود واﮎ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻس ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﻮرې ﮐ ي ،ﭼﯥ د ﻴﻨﻮ دﻏﻮ ﻣﺒﺎرزو
ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻮړوﻧﮑﯥ ﺑﻠﻞ ﮐﯧ ي .ښﻪ ﺑﻴﻠﮕﻪ ﻳﯥ د دﻳﺎرﻟﺴﻤﯥ ﭘﻴ ۍ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻮﻟﻮاﮎ،
ﻟﻮﻣ ﯼ ﺟﺎن  Johann Iد ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻮاﮎ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ او د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د ﮐﻤ ﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻮرو ﺗﺮ ﻨﮓ د ﻴﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﻮان ﺑﻮرژوا او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د ﻧﺎراﺿﻪ اﺷﺮاﻓﻴﺎﻧﻮ ﻣﺒﺎرزﻩ وﻩ .درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوو ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر
اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ،د دا ډول ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻴﻨﮕﺎو )ﻣﻘﺎوﻣﺖ( ﮐﺎوﻩ .ﺧﻮ د وﮔ و ﻣﺒﺎرزو هﻢ ﺷﺪت ﻣﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ
ﻮﻟﻮاﮎ دې ﺗﻪ اړ ﺷﻮ ،د ﺧﻠﮑﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ،ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﯼ ﺗﻮﮔﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﯧ دي .ډﻳﺮ ﺎﻧﮕﻴﺰ ﭘﻮهﺎن دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮﯼ
ﻻﺳﻮﻧﺪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د ﺁزادۍ ﺳﺘﺮﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﮕﻨﺎ ﮐﺎرﺗﺎ  Magna Cartaﻳﺎدﻳ ي ،د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺟﻮړوﻧﮑی او د ﺑﺸﺮ د رښﺘﻮ د اوﺳﻨﯥ اﻋﻼﻣﻴﯥ زړﯼ ﺑﻮﻟﻲ .ﻣﮕﻨﺎ ﮐﺎرﺗﺎ د  ١٢١۵زﻳ دﻳﺰ ﮐﺎل د ﺟﻮن د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ١۵
اﻋﻼم ﺷﻮې دﻩ .د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻳﺰﻩ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ... " :ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ  ،د درﺑﺎر ﻧﻮرو اﺷﺮاﻓﻮ ،ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،د دوﻟﺖ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ،ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻮ ،د ﺳﭙﻴ ﻠﯥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو وﻓﺎدارو اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺗﻪ ﻧﻴﮑﯥ هﻴﻠﻲ او دﻋﺎوې وړاﻧﺪې ﮐﻮم او د
ﻟﻮﯼ او ﺑ ﻮﻧﮑی ﺧﺪاﯼ »ج« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻴﺮو او راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ او ﺳﭙﻴ ﻠﯥ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺗﻪ د اﺡﺘﺮام ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ ،د هﻴﻮاد د ښﻴﺮازې ،ښﻴﮕ ﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘﮏ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﭙﻞ ﺁزادو اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﻟ رښﺘﻮ د ورﮐﻮﻟﻮ اﻋﻼم ﮐﻮم.
. (١٠)"...

اﺧ ﺎﯼ:
http://www.princeton.edu/~lawjourn/images/Magna٪٢٠Carta.jpg
دﻏﻪ ﻻﺳﻮﻧﺪ  ۶٣ﻣﺎدې او د هﻐﯥ ﻴﻨﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:
ﻟﻮﻣ ۍ ﻣﺎدﻩ:
 ...ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻﺳﻮﻧﺪ ﺳﺮﻩ ﺗﺄﻳﻴﺪوم ،ﭼﯥ اﻧﮕﻠﻴﺴی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺁزادﯼ او د هﻐﯥ رښﺘﯥ د ﺗﻞ ﭘﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻮهﻨﯥ ﺧﻮﻧﺪي
دي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻮل هﻐﻪ رښﺘﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻﺳﻮﻧﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ،ﺧﭙﻠﻮ ﺁزادو اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮم.
.(١١)"...
اﺗﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
ﮐﯥ وﻳﻠی ﺷﻮي دي " :هﻴ ﮐﻮﻧ ﻩ د هﻐﯥ ﻟﻪ ﺧﻮښﯥ ﭘﺮﺗﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ دې ﺗﻪ اړﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ
ﮐ ﯼ. " ... .
ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٤ﺗﺮ٦
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

" هﻴ ﻮﮎ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې ﺗﻘﻮﯼ ﻟﻪ ﺑﻴﯥ ،زﻳﺎت ﮐﺎر او ﭼﻮﭘ ﺗﻪ اړ ﻧﻪ ﮐ ﯼ ﺷﻲ."... .
دروﻳﺸﺘﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
" د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ هﻴ ﻳﻮﻩ ﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ډﻟﻪ )ﮐﻠی( او ﻳﺎ ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د ﺳﻴﻨﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﭘﻠﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ
اړ ﻧﻪ ﮐ ﯼ ﺷﻲ".
اﺗﻪ دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻣﺎدﻩ:
" هﻴ ﻗﺎﺿی دا ﺡﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻮرن ﻳﻮازې د هﻐﻪ د اﻗﺮار ﻟﻪ ﻣﺨﯥ او د ﺑﺎور وړ ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﻬﺎدت ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻮر
ﻣﺤﮑﻮم ﮐ ﯼ".
.
.
ﺧﻮ هﻐﻪ ﻣﻬﻢ رښﺘﯥ او ﺁزادې ،ﭼﯥ د ﺳﺘﺮې اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو ﺳﺮﻩ اﻧﮕﺮﻳﺰ وﻟﺲ ﺗﻪ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮې ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول
دي:
هﻴﭽﺎ ﺗﻪ دا واﮎ ﻧﻪ دﯼ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،ﭼﯥ ﻳﻮ ﺁزاد ﮐﺲ وﻧﻴﺴﻲ ،هﻐﻪ زﻧﺪاﻧی او ﻳﺎ ﻟﻪ هﻴﻮادﻩ وﺷ ي ،ﺧﻮ د هﻴﻮاد
•
د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او د ﺑﺎ ﺹﻼﺡﻴﺘﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺡﮑﻢ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ...؛
ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ دا واﮎ ﻧﻪ دﯼ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺬهﺒی ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻻﺳﻮهﻨﻪ وﮐ ﯼ او د ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﮐﻨﻪ ﮐﯥ
•
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻮاﮎ او اﻏﻴﺰ ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠی؛
د هﺮ ډول ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮل او اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣ ﯼ د ﺳﺘﺮې ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐ ﯼ ﺷﻲ؛
•
ﻮﻟﻮاﮎ د دې واﮎ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﻪ دﯼ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺨﻪ د هﻐﻪ ﺷﺘﻤﻨﯥ او ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ د هﻐﻪ د ﺑﻴﯥ ﻟﻪ ورﮐ ې ﭘﺮﺗﻪ،
•
واﺧﻠﻲ .د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺳﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﺡﮑﻢ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ او هﻐﻪ هﻢ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﺷﻲ؛
د ﺗﻮروﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻮﻟﯥ ﺷﺘﻤﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل )ﺿﺒﻄﻮل( ﻧﺎﺷﻮﻧی دﯼ .ﻳﻮازې اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻮاﮎ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮل
•
ﮐﯧ ي ،ﭼﯥ د ﭘﻠﻲ ﺷﻮو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﻮرن ﺷﻮو ﺨﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي؛
ﺡﻖ او ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭼﺎ وﭘﻠﻮرل ﺷﻲ او ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻮﮎ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮ ﻏ وﻧﻪ وﮐ ﯼ او هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻧﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د
•
هﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻨﺪ راﺷﻲ.
د اﻋﻼﻣﻴﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﯥ ﻣﺎدﻩ ،درﻳﺸﭙﻴﺘﻤﯥ ،ﮐﯥ وﻟﻮﻟﻮ :ﻧﻮ ﮑﻪ ﻮﻟﻮاﮎ د دې ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑی دﯼ او ﭘﻪ دې ﻴﻨﮕﺎر ﮐﻮﯼ ،ﭼﯥ
اﻧﮕﻠﻴﺴی ﮐﻠﻴﺴﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺁزادې ﻟﺮي او ﭘﻪ دې ﻓﺮﻣﺎن ﮐﯥ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮې ﺁزادې ،رښﺘﯥ او اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﻲ او هﻐﻮي ﺗﻪ ﺑﻪ ﺎﻧﮕ ي درﻧﺎوﯼ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﻮﻟﻮ وﮔ ي او زﻣﻮږ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ د ﺳﻮﻟﯥ ،ﺁزادۍ او ﺁراﻣ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ د هﻐﻮي ﻟﻪ ښﻴﮕ ﻮ ﺑﺮﺧﻤﻦ او ﮔ ﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي ﺷﻲ.(١١) .... .
ﺧﻮ د دﻏﻪ ﺳﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﭘﻪ اﻋﻼم ﺳﺮﻩ ،ﺑﻴﺎ هﻢ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن د وﮔ و ﭘﻪ رښﺘﻮ ﮐﯥ ﮐﻮم ژور ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨ ﺘﻪ ﻧﺸﻮ .ﮑﻪ د
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻮﻟﻮاﮎ د ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺤﺪود واﮎ ﺧﺎوﻧﺪ و .هﻤﺪا ﻻﻣَﻞ و ،ﭼﯥ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻧﺎراﺿﻪ اﺷﺮاف دې ﺗﻪ اړ ﺷﻮل،ﺧﭙﻠﯥ
ﻣﺒﺎرزې ﻻ ﭘﺴﯥ ﺳﺨﺘﯥ او ﮔ ﻧﺪې ﮐ ي او ﻟﻪ دې ﻻرې د هﻴﻮاد واﮐﻤﻦ دې ﺗﻪ اړ ﮐ ﯼ ،د وﮔ و ﺁزادﻳﻮ او رښﺘﻮ ﺗﻪ
ﻏﺎړﻩ ﮐﯧ دي .ﻧﻮ ﮑﻪ د وﻟﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎزو او ﻧﺎراﺿﻮ اﺷﺮاﻓﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ،ﭼﯥ د رښﺘﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ
 Petition of Rightﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻮﻟﻮاﮎ ،ﻟﻮﻣ ﯼ ﮐﺎرل  Karl Iﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻮﻟﻮاﮎ دې " :ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻳﺎ د زور ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ او د ﻧﻮو هﻐﻮ ﻟﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،د وﮔ و د زﻧﺪاﻧﻲ ،ﭘﻪ
ﺟﺒﺮي اﺳﺘﻮﮔﻨ ﻴﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﺎﯼ ﭘﻪ ﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺡﺎﻟﺖ ﮐﯥ د اﺿﻄﺮارﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ وﺿﻌﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ
ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐ ي ،ﮐﻪ ﻪ هﻢ دا ﻮل د دﻩ ﻟﻪ ﺹﻼﺡﻴﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﮔ ﻞ ﮐﯧ ي" ).(١٢
د دې ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ وﻟﻮﻟﻮ:
ﻮﻟﻮاﮎ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﭘﺮﻳﮑ ې ﭘﺮﺗﻪ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻟی ،ﻣﺎﻟﻴﻪ او ﻧﻮر ورﺗﻪ ﻟﮕ ﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮړ ﮐ ي؛
•
د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ هﻴ وﮔ ﯼ زﻧﺪاﻧی ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ و ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ او ﺗﺮې ﭘﻮښﺘﻨﯥ و ﻧﻪ ﺷﻲ او
•
هﻤﺪارﻧﮕﻪ هﻐﻪ و ﻧﻪ ﻮرول ﺷﻲ؛
ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪﺳﺮﺗﻴﺮي او ﺳﻤﻨﺪري ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻮاﮎ ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ د وﮔ و ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ
•
ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﺎﯼ ﭘﻪ ﺎﯼ ﻧﻪ ﺷﻲ او
ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰ ﺡﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﺟﮕ ﻩ ﻳﻴﺰو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ ډډﻩ وﺷﻲ ).(١٣
•
ﺧﻮ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن د وﺧﺖ ﻮﻟﻮاﮎ ،ﻟﻮﻣ ﯼ ﮐﺎرل د اﺷﺮاﻓﻮ او وﻟﺲ د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډﻳﺮ ﮐﻠﮏ درﻳ او
ﻴﻨﮕﺎو وښﻮد او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮې هﺮ اړﺧﻴﺰې وﻳﻨﺎ ﮐﯥ ،وﻟﺲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﯥ ووﻳﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮ ډول ﮐﯧ ي ،دئ "ﺷﺎهی
رښﺘﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻮهﻨﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻲ" ).(١۴
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