ﮔواھﯽ ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ

ﺑﮫ ھﻠﻧد ﺧوش آﻣدﯾد!
درھﻠﻧد ﻣردم ﺳﺎﻻری و ﺣﮑوﻣت ﺣﮑوﻣت ﻗﺎﻧون اﺳت .اﯾن ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺣﻘوق ﺑراﺑر دارﻧد و ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻘررات را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد .در
ھﻠﻧد ارزﺷﮭﺎی آزادی،ﺑراﺑری و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧﻘش ﻋﻣده دارﻧد .ﺑﮫ اﯾن ارزﺷﮭﺎ ﺣﻘوﻗﯽ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آن ﻣﺗﮑﯽ ﺷوﯾد .اﯾن ارزﺷﮭﺎ
ﻣوﻗﻌﯽ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﮭم وﻧﻘش ﻓﻌﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ھﻠﻧد ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭم اﺳت.
آزادی:
درھﻠﻧد ھرﮐس ھر طور ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﮑر ﮐﻧد ،ﻋﻣل و ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ:
 ھر ﮐس ﺣﻖ آزادی ﺑﯾﺎن دارد؛ ھر ﮐس ﻣﯽ ﺗواﻧد دﯾن ﺧود را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آزاد اﺳت ﮐﮫ ﻣذھب داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ھر ﮐس ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ از طﺑﻊ ﺟﻧﺳﯽ ﺧود دﻓﺎع ﮐﻧد؛ ھر ﮐس ﺑﺎﯾد ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب و اﺳﺗﻘﻼل ﻓردی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﺣﻖ اﺳﺗﻘﻼل ﻓردی(.در اﯾن ﺑﺎره ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﻧﯾز وﺟود دارد .ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﻧﺑﺎﯾد ھرﮔز ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧدارﯾد
ﮐﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﮐﻧﯾد ،دﯾﮕری را ﺑﮫ اﻧزﺟﺎر از دﯾﮕران ﯾﺎ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮕری ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾد.

ﺑراﺑری:

در ھﻠﻧد ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﯾﮑﺳﺎن رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺑﻌﯾض در ﺟﻧﺳﯾﯾت ،ﻣذھب ،اﺻﻠﯾﯾت ﯾﺎ طﺑﻊ ﺟﻧﺳﯽ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.

ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ:

در ھﻠﻧد ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎ ھم ﻣﺳﺋول ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد .ﺷﮭروﻧدان ﺣﻖ داﺷﺗن ﯾﮏ ﻣﺣﯾط زﻧدﮔﯽ اﻣن ،ﺳﮑوﻧت آﺑروﻣﻧد ،ﺷراﯾط ﮐﺎری ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ،ﺣداﻗل
ﻣزد ﮐﺎر ،آﻣوزش و ﭘرورش ﺧوب و ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ دارﻧد .دوﻟت وظﯾﻔﮫ دارد ﮐﮫ از ﺷﮭروﻧدان در ﺑراﺑر ﺑﮭره ﮐﺷﯽ و ﺑرﺧورد ﻧﺎﺑراﺑر ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد.
ﺷﮭروﻧدان اﺳﺎﺳﺎ ٌ ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﯾد ﺧرج زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺑﯾﺎورﻧد.اﮔر ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﻧﺗواﻧﻧد روی ﭘﺎی ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد و ﮐﺳﯽ ھم ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﮐﻣﮏ ﮐﻧد،
آﻧوﻗت دوﻟت آﻧﮭﺎ راﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.

ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ:

در ھﻠﻧد ﻣﺎ از ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ در داﺷﺗن ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎداب و اﻣن ﻧﻘش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐردن ،ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗن ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم
ﮐﺎر داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎر در ﻣﺣﻠﮫ ،ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﺟﻣن ﺑﺎﺷد .در اﯾن راﺑطﮫ ھﻠﻧدی ﺣرف زدن ﺷرط اﺻﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﮔواھﯽ ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ارزﺷﮭﺎ و ﻣﻘررات ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻠﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد آﺷﻧﺎ ﺷده ام و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺗرام ﻣﯾﮕذارم .ﻣن ﮔواھﯽ ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﻧﻘش ﻣﻔﯾد و
ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻠﻧد داﺷﺗﮫ و دراﯾﻧﺑﺎره ﺗوﻗﻊ دارم ﮐﮫ ھﻣﺷﮭری ھﺎﯾم اﯾن ﻓﺿﺎ را ﺑرای ﻣن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
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