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  م٠٨/١٢/٢٠٠٩                                   شريف بهاند: ليکوال
 

  هغو ميندو ماشومانو ته،
  . ديېاخيستترې ) حقوق(چې تيارو رڼو د ژوند رښتې 

  شريف بهاند
  

  په منل او پلی کيدو کې لوړې او ژورې)حقوقو(  رښتود بشر د
يوالېد بشر د رښتو د    اعالميې د خپريدو د يوشپيتم کال په وياړ ن

 
 ار دیگــر بندی کناهـنه ه
  گناهــه هـــــــر آزاد بېـــــن

  زيار.ا.  مپوهاند
 

١  
ولنيز موجود دی) حيثيت(انسان د ذاتي کرامت  او وتکې  ې او د هغه د . خاوند او يو  ې د ورک که ژوند ته د ب نو

ولنيزو چارو کې برخې اخيستنې او همدارنگه د خپلو نورو هغو همکارۍ ته اړتيا  احساسوي او په دې دوام لپاره په 
ه وړه د عمل په ډگر کې  يدو سره خپل سياسي ــ اقتصادي او کلتوري ک ولنيز ژوند ډگر ته په ور گ توگه انسان د 

ي. پلي کول غواړي ته کې ته . د همدې الَمل پر بنس د فرد او دولت تر من اړيکې رامن ه هم د دولت د رامن که 
انگيز پوهان په دې اند دي، چې هغه نه د کمزوری او کيدو سرچينه د اسرارو تر پردې الند ې ده، خو زياتره 

ون او نه هم د کورنيو د پراختيا پايله، بلکې د بشري  ولنيز ت واکمن تر من د الس او گريوان کيدو پايله، نه هم يو 
اونو او د پر له پسي ودې السته راوړنه ده، چې په هغه کې بيالبيلو  الَملونو د بيلگې په توگه ولنې د بيالبيلو پ

يز رول لوبولی دی  ې او په تيره د برترې غوښتنې غريزې ستر او بنس ې، شخ خپلوی، دين، اقتصادي الَملونو، جگ
وک نشی کولی ووايي، چې : " د ليد له مخېRobert Morrison Max Iverد روبرت مورېسون مک آيور . 

ته شوی  ه وخت او چيرته رامن نگه،  ي، چې " ... خو زما په اند ..". .دولت  ته کې دولت يوازې هغه وخت رامن
ولنيزې "په قانون بدل شي) عرف(اقتدار په حکومت او دود  نگه چې يادونه وشوه،  ، چې په دې برخه کې لکه 

ل شوي دي يزو او غوره الَملونو  واک ته مينه ښودل، له بنس انو دا ډول د انسان. ساتنې ته اړتيا، برترې غوښتنه او 
انگريز فيلسوف او سياست پوه، . غريزې دوي سيال ته رابللي، چې پايله يې د يو ډول پر له پسي مبارزې پيلول و

ه ييز حالت ويلی او زياتوی، چې کيچنې وضعې ته جگ ولو سره: "همدې ک ه له  ولو جگ ... انسان "که . ده" د 
ير دی ول نو ښه به دا . )١("انسان ته د ليوه په  خه د خالصون او د سولې او امنيت لپاره،  وي، له دغې وضعې 

ولنې ته، چې د واکمن يا واکمنانو  ي خپل طبيعي رښتې او همدارنگه خپل واک يو شخص او يا د اشخاصو يوې  وگ
ي، وسپاري   . په نامه يادي

-Jean ، ژان ژاک روسو John Lockeنورو ليکوالو د ساری په توگه له افالطون او ارسطو نيولي بيا تر جان الک 
Jacques Rausseau نيکولو ماکياولی ، Niccolo Mackiavelli ژان ُبَدن ،Jean Bodin  جورج ويلهم ،

 Max ، ماکس ويبر Auguste Comte ، اگوست کنت Georg Wilhelm Friedrich Hegelفريدريش هگل 
Weberولنيزو پرمخت ته  کيدو،  او داسي نورو هم د وخت د شرايطو او د  ياوو په پام کې نيولو سره د دولت د رامن

نه نه، بلکې  ي ي، چې د دې ليکنې موخه د هغو  و وړو په اړه خپل اندونه وړاندې ک تکامل، د هغه د دندو او ک
يزه مسأله د دولت د بيالبيلو ډولونو  و ) نوع(بنس و د آزاد)  شکل(او ب ولنې د وگ ۍ د سياستونو په ترڅ کې د بشري 

ت  نه ده) تأمين(سمبال ي و الندې او د هغو د بيرته د ترالسه کولو روښانول او د رښتو  . او د دوي د رښتو د تر پ
ولنيز موجود په توگه د دې غوښتونکی دی، چې دولت دې نه يوازې د ده د طبيعي او مدني رښتو او  که فرد د 

ي   .آزادۍ احترام ولري، بلکې هغه دې بايد رعايت هم ک
و الندې نه او آزادی په ښه توگه خوندي  ه ډول کيدی شي، بشري رښتې تر پ ولو مهمه پوښتنه دا ده، چې په  نو تر 

واک وي :  په اندCharles de Montesquieuشي؟ د چارلز ده منتيسکيو  ولو ښه پرنسېپ د  په دې برخه کې تر 
واکونه د دولت د ارگانونو په توگه يو د بل په وړاندې د د نوموړي د ليد له مخې، بايد اجرائيه، مقننه او قضائ. دی يه 

ول  ي ) تعادل(ان ه وړه تر سره ک وگه ک ته کيدو په موخه، په خپلواکه  ې، . )٢(د رامن خو تاريخي تجربو ثابته ک
وگه د چې د دولت د جوړښت له دغه تکامل سره سره، بيا هم د بشري پرگنو طبيعي او مدني رښتې، په پر له پسی ت

ل او زندې او له دوي سره نادودې شوي او  ورول، ر و الندې شوي، ولسي پرگنې  واکمنو له خوا تر پ واکمنو او 
ه په . همدارنگه هغوي ان د مرک په سزأ محکوم شوي دي د همدې غير انساني چلند او ناخوالو د مخنيوي لپاره، 
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ه هم په نوی هغه کې، پوهانو او) عصر(لرغون پېر   فيلسوفانو په خپلو ويناوو او اثارو او همدارنگه بيالبيلو او 
نالرو کې خلک وروگلوي، برابرۍ، آزادۍ، ) اصولو(او دينونو په خپلو رواياتو، آرونو ) عقايدو(گروهو  او ک

خه مخنيوي ته وربللي دي و او کرکې  يني . عدالت، مينې او له جگ نگه چې  دا په دې مانا چې د بشر رښتې لکه 
او ا ی تمدن او ملت ارزښتونه او نه هم په کوم تاريخي پ انگ دعا کوي، نه د اوسنی پېر السته راوړنه، نه هم د کوم 

  . پورې محدود دي
اونو کې د واکمنو او  يو او پ نگه چې په پورتنيو کرښو کې يادوه وشوه، د بشر رښتې نه يوازې په تيرو پي لکه 

و الندې شوي  ۍ کې، ان د هغې د زورواکو له خوا تر پ نه په دريمې زريزې کې هم هره ورځ په ن دي، بلکې دا ک
ي يزو آزاديو . ډيرو پرمختللو هيوادونو له خوا په بيالبيلو پلمو تر سره کې خو له شکه پرته د بشر د رښتو او بنس

ي په خپلو رښتو پوه او هغه وپيژني ي، چې وگ ې او د د بشر د رښت. رعايت يوازې هغه وخت شوني کې و زده ک
يوالو السوندو کې هم نغوته شوې ده يز ارزښت ته په ن يوالې . هغو د پيژندنې بنس د بيلگې په توگه د بشر د رښتو د ن

ويشتمې مادې په دويم بند کې راغلي و موخه بايد د انسانی شخصيت بشپ غوړيدل او وده  : "اعالميې د شپ د زده ک
يزو آزا د همدې اړتيا له مخې يا په بله وينا د هيوادوالو د پوهاوي او خبرتيا ". ديو درناوی وياو د بشر د رښتو او بنس

ه شوې، چې په دې ليکنه کې په تيره د بشر د رښتو د اوسنې اعالميې زړی له تاريخي پلوه په علمی ــ  لپاره ه
ل شي وگه راوسپ نيزه  بايد يادونه .  کې مرستندوي شيپه دې هيله چې هغه د بشر د رښتو د آرونو په پيژندنه. ي

لی دين په رڼا کې نه  م، چې په دې ليکنه کې د بشر رښتې د آسماني دينونو لکه يهود، مسيحيت او د اسالم د سپي وک
ل شوي ي ونکي په هر اړخيزه او ژوره . دي  ي انگيز پوهان او  ښه به دا وي، چې دغه رښتې د نوموړو هغو 
ي ي   توگه و

ني متنونهو لورښتد بشر د    :م
ته  ې سره سم من ير لرغونې، د دوي له زوک ي، چې بشري رښتې د انسانانو د تاريخ په  نو دا روښانه ک ي

ي ل کې ،  بشريت د تاريخ په اوږدو کې . راغلي او د بشر معنوي، نه بيليدونکي او ذاتي هغه گ د همدې الَمل پر بنس
ي، چې په دې الره کې دوي سره د زمکني او د خپلو دا ډول رښتو د ترالسه کولو په موخه  الس په مبارزه پورې ک

انگيز پوهانو او فيلسوفانو ويناوې او آثار او الرښوونې مرستندوي  آسماني دينونو او مذهبونو روايات او آرونه او د 
خه مخکې زرتشت . وي او دي ديز  ه د نورو په زيان: "  ويلی وZarathustraد بيلگې په توگه له زي  کې خپله گ

وه ودونکی په توگه د بشري رښتو په باب خپل نظر په خپلو ". او نيکمرغې مه ل نوموړی د زرتشتی دين د بنس اي
ی دیAhura Masdaمذهبي رواياتو، آشور مازدا  د ساری په توگه نوموړي د يسنا ــ  .  کې په ښه توگه روښانه ک

ه کسانی باشيم که جهان را به سوی پيشرفت و آبادی، و مردم را به ما خواستاريم از زمر: "په ديرشم هات کې وايي
به ) عقل و عاطفه(بشود که مزدا ما را ياری فرمايد تا با نيروی انديشه و دل . سوی راستی و پارسايی ره نمايند

نيو رښتو، لکه د بيان او انديشې آزادی، د اس. )٣(" سرچشمه دانايی پی ببريم و د لوم اکنې په تيره د وگ ای د  توگن
  .  يا د زرتشت سرودې، کې نغوته شوې دهGathaاو سوکاله ژوند، د دين آزادی او داسي نورو هغو په اړه په گاتا 

خه مخکې په Konfuzius کنفوسيوس  ديز  بدو ته : "  ژوند کاوه، هم په دې اړه ويلی و۴٧٩ ــ ۵۵١ ، چې له زي
واب ورک ای کې بيا وايي". يپه ښو او مهربانې ته په مهربانې  وک دی، چې : "او په بل  ولو ښه انسان هغه  تر 

ولو په حق کې نيکې کوي ولو ستره نيکمرغې ده: "بودا وايي". د  فرانسوی  ".د نورو اوښکې په ښادې بدلول، تر 
گروهې په ډيره که تاسو وکولی شي، له خپلې : "فيلسوف او ليکوال، البر موره هم د بشر رښتو ته په نغوتې سره وايي

ي او په دې الره کې ان د قربان تر سرحده پورې هم مخ په وړاندې الړ شي، باور ولري چې کوم  ښه توگه دفاع وک
ی رگندولو کې . ستر کار مو نه دی تر سره ک ۍ ليداو افکارو په  که ستر کار هغه دی، چې نورو ته د هغوي د ن

ۍ ليد او افکارو  ۍ ليد او متعرف ووسي او د هغوي ن ه هم ښايي د هغوي ن ته د درناوي په سترگه وگوري، که 
يز توپير ولری ۍ ليد او گروهې سره ستر او بنس   ".افکار، ستاسو له ن

ومره ښه ويلی دي   :خوږ ژبي شاعر، سعدی په دې باب 
  

  کـــــه در آفـرينش ز يک گـــوهرند    بـــــــنی آدم اعــضای يک ديگرند
  دگــــر عــضو هـــا را نمــاند قـــرار    ورد روزگـارچــو عضوی به درد آ

  نشايـد کــه نامــــد نهـــــد آدمـــــی    تـو کـــز مـــحنت ديگران بی غمی
  

ې او ويلی دي ومره ښه نغوته ک   :رحمان بابا هم په خپلو اشعارو کې دې موضوع ته 
  

ه چې سيمه دې گل زار شي       کر د گلو ک
  يې په دې خار شو کاغزي مه کره په پ          
  ی پوه شهـته چې بل په غشو ولې هس    
  تا په لور گوزار شيـچې همدا غشی به س          
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  ي په الر کېــی مه کنه د بل سکوهـ    
  ـاړه الر شـيچېري ستا به د کوهی په غ          
  آدم زاد په معنی واړه يو صورت دی    
  يار شـــه ازــغـل ازار وي هـې بر چـه          
هـکه بل بد کاندي ته ښه ورس       ره وک
  ل چې ميوه لري سنگسار شيهر يو نخـ          
 :رېلرغون پ

ولو لرغونی   انگيز او تاريخ پوهانو په اند د بشر د طبيعي او مدني رښتو د احترام او ساتنې په باب، تر  خو د ډيرو 
خه  ديز  ستر منشور   دKyrosورين لوښی، چې د کوروش مخکې په يو استوانی خا  کاله۵٣٩السوند، له زي

Cyrus human right cylinderي، ليکل شوی دی   : په نامه يادي
  

  
Der Kyros - Zylinder  
  استوانی خاورين لوښی

  :اخ
     Zylinder-Kyros/wiki/org.wikipedia.de://http  

 
  : ستر منشورKyrosد کوروش  ــ یلوم

، دينونو او دودونو د آزاديو په باب خپل ليد په الندې ډول )عقايدو(کوروش په دغه ستر فرمان کې، د نورو گروهو 
ی او ويلی دي  آه من پادشاه آنها هستم، محترم خواهم شمرد و ]را[ی هاي دين و آيين و رسوم  ملت : " ...روښانه ک

 ديگر را یها  آه من پادشاه آنها هستم يا ملتیها زير دستان من، دين و آئين و رسوم ملت كام ونخواهم گذاشت آه ح
هرگز سلطنت : " ... آر په اړوند وايي نې دکموا ید ملنوموړی . )۴(" مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند

را به سلطنت خود قبول آند يا ننمايد و هر گاه خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم آرد و هر ملت آزاد است، آه  م
 ناخوالو، زور زياتي او د . )۵("  سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم آردینخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برا

و دفاع حق نادودو په وړاندې د يو پالنه او ساتنههغ  د اودهو يوه برخه رښت د طبيعي د وگ ل کې يز آر گ .  يو بنس
 مظلوم واقع ی به ديگري ظلم آند و اگر شخصینخواهم گذاشت، آس:" ... دغه آر ته په پاملرنې سره کوروش وايي

د نوموړي . )۶("  را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم آردیشد، من حق و
 را به زور یاشت مال غير منقول يا منقول ديگرنخواهم گذ : " ... په اړه، په خپل ستر فرمان کې ويلی حق دمالکيت

اکنې . )٧("  آن و جلب رضايت صاحب مال، تصرف نمايدیبدون پرداخت بها يا به نحو ديگر  ای  دين او د استوگن
 را آه ميل دارد، یهر آس آزاد است، آه هر دين: " ... ته په پاملرنې سره، کوروش په خپل منشور کې زياتوي

 را یو هر شغل نقطه آه ميل دارد سكونت آند، مشروط بر اينكه در آنجا حق آسی را غضب ننمايد،بپرستد و در هر 
لطمه به حقوق  آه ميل دارد، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو آه مايل است، به مصرف برساند، مشروط به اينكه

ې په اړه بيا. )٨(" ديگران نزند ې ورک ې د ساتنې او راک نخواهم گذاشت آه مردان و : " ...  واييد مريی او مين
حوزه حكومت و ماموريت خود،  زنان را بعنوان غالم و آنيز بفروشند و حكام و زير دستان من، مكلف هستند، آه در

   . )٩("  از جهان برافتدی بايد به آلیو رسم بردگ مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غالم و آنيز بشوند
ولنيزو انگيز پوهان و ته د هغوي د  و د کوروش دغه فرمان د لرغونو شرايطو په پام کې نيولو سره، په تيره وگ

ې په برخه، ډير باارزښته السوند بلل دی   .رښتو او آزاديو د ورک
  :Magna Cartaدوهم ــ د آزادۍ ستره اعالميه يا مگنا کارتا 
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ي، چې د يو ارکان په توگه  ته کيدو وروسته، په خپله هغه ان تر نن تاريخي تجربو دا روښانه ک د دولت له رامن
ولنيز او  و زور زياتی او نادودې تر سره او د انسانانو مدني ــ سياسي، اقتصادي ــ  پورې، په پر له پسی توگه پر وگ

ي دي و الندې ک و د خپلو هغو د بيرته د ترالسه کولو ا. کلتوري رښتې يې تر پ ولنې وگ که د بشري  و نو 
ينو دغو مبارزو  ي، چې د  همدارنگه د واکمنانو د نامحدود واک د محدودولو په موخه الس په مبارزه پورې ک

ي ولواک، . السته راوړنې تاريخ جوړونکې بلل کې ۍ په پيل کې په انگلستان کې د  ښه بيلگه يې د ديارلسمې پي
ی جان  واک د محدودولو او د مالياتJohann Iلوم ينو سياسي،  د نامحدود  نگ د  ت لپاره د نورو تر و د کم

وان بورژوا او په تيره د ناراضه اشرافيانو مبارزه وه خه په کار . مذهبي مشرانو،  ولو شونتياوو  دربار له خپلو 
ينگاو  و مبارزو هم شدت موند، باالخره . کاوه) مقاومت(اخيستنې سره، د دا ډول غوښتنو په وړاندې  خو د وگ

ديولواک دې انگيز پوهان دغه ليکل شوی .  ته اړ شو، د خلکو غوښتنو ته، په ليکل شوی توگه غاړه کې ډير 
يواله کچه د آزادۍ ستره اعالميه يا مگنا کارتا  ي، د بشر د رښتو په اړه تاريخ Magna Cartaالسوند، چې په ن  يادي

ديز کال د جون د مياشتې په ١٢١۵د مگنا کارتا . جوړونکی او د بشر د رښتو د اوسنې اعالميې زړی بولي  ١۵ زي
، د دربار نورو اشرافو، مشرانو، د دولت لوړ رتبه : " ... د هغې په سريزه کې راغلي. اعالم شوې ده خپلې کورن

لې کليسا مشرانو او خپلو نورو وفادارو اتباعو ته نيکې هيلي او دعاوې وړاندې کوم او د  کارکونکو، جنگيالو، د سپي
لې کليسا ته د احترام په وړاندې کولو »ج«ونکی خدای لوی او ب  په نامه، د خپلو تيرو او راتلونکو نسلونو او سپي

و او پرمختک په موخه خپل آزادو اتباعو ته د يو ل رښتو د ورکولو اعالم کوم . سره، د هيواد د ښيرازې، ښيگ
"...)١٠( .   

  
ای   :اخ

jpg.Carta٪٢٠Magna/images/~lawjourn/edu.princeton.www://http  
يني په الندې ډول دي۶٣دغه السوند   : مادې او د هغې 

ۍ    :مادهلوم
ه آزادی او د هغې رښتې د تل په شاني له السوهنې خوندي ...  په دغه السوند سره تأييدوم، چې انگليسی کليسا بشپ
ول هغه رښتې چې په دغه السوند کې له هغو يادونه شوې ده، خپلو آزادو اتباعو ته ورکوم. دي . سربيره پر دې 
"...)١١(.  

  :اتمه ماده
ه د هغې له خوښې پرته، بايد دې ته اړه نه شي، چې خپل ژوند له بل چا سره شريک هي کو: "  کې ويلی شوي دي ن

ی   . ... " .ک
  :شپاړلسمه ماده
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ی شي"  وک بايد د تر السه شوې تقوی له بيې، زيات کار او چوپ ته اړ نه ک   . ...".هي 
  : درويشتمه ماده

ولنيزه " او يا يو شخص د سيندونو پر سر د پلونو جوړولو ته ) کلی( ډله د قوانينو له پام کې نيولو پرته، بايد هي يوه 
ی شي   ".اړ نه ک
   :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 " 
ی   ".محکوم ک

.  

.  
په خپريدو سره انگريز ولس ته ور په برخه شوې، په الندې ډول خو هغه مهم رښتې او آزادې، چې د سترې اعالميې 

  :دي
ي، خو د هيواد •  هيچا ته دا واک نه دی ور په برخه، چې يو آزاد کس ونيسي، هغه زندانی او يا له هيواده وش
 ؛...د قوانينو او د با صالحيتې محکمې د حکم پر بنس             
اکنه کې پاچا ته دا واک نه دی ور په برخه، چې په مذهبی چ • ی او د مذهبي مشرانو په   ارو کې السوهنه وک

خه کار واخلی؛            واک او اغيز   له خپل 
ی شي؛ • ی د سترې شورا له خوا تصويب ک ته کول او اخيستنه بايد لوم  د هر ډول مالياتو رامن
ې • خه د هغه شتمنې او مالکيت د هغه د بيې له ورک   پرته، ولواک د دې واک خاوند نه دی، چې له يو چا 

  د مالکيت سلب بايد د محکمې د حکم پر بنس او هغه هم د قوانينو له په پام کې نيولو سره سم تر. واخلي           
  سره شي؛          

ولې شتمنې الندې کول  • واک ته اجازه ورکول. ناشونی دی) ضبطول( د تورونو کسانو د   يوازې اجرائيه 
خه             ي، چې د پلي شوو قوانينو په رڼا کې له تورن شوو  ي؛ کې  جريمه ترالسه ک

ی او همدارنگه نه هم بايد د  • ونه وک وک له هغه سر غ  حق او عدالت نه بايد په چا وپلورل شي او نه بايد 
ند راشي             .هغو په پلي کولو کې 

ينگار کوی، چې :  کې ولولو،دريشپيتمېد اعالميې په وروستې ماده،  ولواک د دې غوښتونکی دی او په دې  که  نو 
ولو انگليسی کل يسا خپله آزادې لري او په دې فرمان کې نومول شوې آزادې، رښتې او امتيازات به د خپل هيواد په 

ي او زموږ   ولو وگ ي درناوی لري، چې د هيواد  انگ سيمو کې د تل لپاره په رسميت پيژني او هغوي ته به 
و برخمن ا ي شيراتلونکي د سولې، آزادۍ او آرام په رڼا کې د هغوي له ښيگ ه ترالسه ک   .)١١(. .... و گ

ته نشو و په رښتو کې کوم ژور بدلون رامن که د . خو د دغه ستر منشور په اعالم سره، بيا هم د انگلستان د وگ
ولواک د يو نامحدود واک خاوند و همدا الَمل و، چې انگريزي ناراضه اشراف دې ته اړ شول،خپلې . انگلستان 

و آزاديو او رښتو ته مبارزې ال پسې سختې او گ ی، د وگ ي او له دې الرې د هيواد واکمن دې ته اړ ک ندې ک
دي که د ولس سياسي استازو او ناراضو اشرافو په خپل يو ليک کې، چې د رښتو غوښتنليک . غاړه کې نو 

Petition of Right ی کارل ولواک، لوم ي، له خپل  ولواک I Karl په نامه يادي خه وغوښتل، چې  په : " دې 
و د زنداني، په  ته کولو، د وگ راتلونکې کې په خپل سر يا د زور له الرې د مالياتو له لوړولو او د نوو هغو له رامن
خه  ای کولو او په سوله ييز حالت کې د اضطراری قانون له وضعه کولو  ای په  يو کې د هغو له  جبري استوگن

ول د ده له صال ه هم دا  ي، که  يمخنيوي وک ل کې خه گ   . )١٢(" حيتونو 
  :د دې غوښتنليک په نورو برخو کې ولولو

ي؛ • تونه لوړ ک ې پرته نشي کولی، ماليه او نور ورته لگ  ولواک د پارلمان له پريک
ی زندانی نه شي، محکمې ته و نه غوښتل او ترې پوښتنې و نه شي او  •  د قانون له اجازې پرته، بايد هي وگ

ورول شي؛همدارنگه هغه و نه             
و په شخصي  • خه په کار اخيستنې سره د وگ واک  واکونه له    له دې وروسته بايدسرتيري او سمندري 

ای نه شي او           ای په   کورونو کې 
خه ډډه وشي  • ه ييزو قوانينو له پلي کولو   .)١٣(په سوله ييز حالت کې د جگ

ی کارل د اشرافو او ولس د خو د انگلستان ولواک، لوم  پورتنيو غوښتنو په وړاندې ډير کلک دري او د وخت 
ي، دئ  ينگاو وښود او په خپله يوې هر اړخيزې شاهی "وينا کې، ولس ته په خطاب کې وويل، چې په هر ډول کې

  .)١۴(" رښتې له السوهنې خوندي ساتي
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ولواک دې ته اړ ) اراده(په دې توگه ولس خپله ويالړ  ه او باالخره يې  ايست، چې د دوي غوښتنو له السه ور نه ک
دي ولواک او ولس تر من . ته غاړه کې ون له مخې، چې د  و په تيره اشرافو خپلې پورتنې غوښتنې د يوه ت وگ

  . محدودې شوې همالسليک شو، ترالسه او د واکمن واک او رښتې
  پاتی بيا
ای   :اخ
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