ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﯽ ﮐﯽ د ګډون ﺗﺼﺪﯾﻖ
ھﺎﻟﻨډ ﺗﮫ ښﮫ راﻏﻼﺳﺖ

ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯽ ګډون او ھﻤﺪارﻧګﮫ د ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ،ﻣﺴﺎوات او ﯾﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮه ﺗړون ،ﻣﻮﻧږ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﺎﻟﻨﺪ ﮐﯽ ډﯾﺮ ارزښﺖ ﻟﺮی .
ﺗﺎﺳﻮ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ھﻢ ﺣﻘﻮق ﺗړی دی ﭼﮫ ﺗﺎﺳﯽ ﯾﯽ د ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﮫ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ .ﺗﺎﺳﯽ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ داﺳﯽ وﺑﻮﻟﯽ ﭼﮫ
ګﮫ دوﻟﺖ د ھﻐﻮ ﺑﻨﺴټﯿﺰوﺣﻘﻮﻗﻮ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻮی ﭼﮫ ټﻮﻟﻮ ﺗﮫ د اﻋﺘﺒﺎر وړ دی .دﻏﮫ ﻻﻧﺪی ارزښﺘﻮﻧﮫ د ھﺎﻟﻨډ ﻟﭙﺎره ډﯾﺮ ﻣﮭﻢ دی :
ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ،ﻣﺴﺎوات /ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺗړون او ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯽ وﻧډه اﺧﯿﺴﺘﻞ.

ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ:
ﭘﮫ ھﺎﻟﻨډ ﮐﯽ ھﺮ څﻮک ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ھﻐﮫ څﮫ ﭼﮫ ﻏﻮاړی وﮐړی او وواﯾﯽ ،ﺳﺮ ﺗﮫ ﯾﯽ ورﺳﻮی .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ:
ھﺮ څﻮک ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ وﯾﻼی ﺷﯽ؛ھﺮ څﻮک ﺧﭙﻞ دﯾﻦ او د ژوﻧﺪاﻧﮫ ډول ﮐﻮﻻی ﺷﯽ وﻟﺮی؛ھﺮ څﻮک ﺧﭙﻠﻮاک دی ﭼﮫ ﻋﻘﯿﺪه وﻟﺮی او ﮐﮫ ﻧﮫ؛ھﺮ څﻮک دا ﺣﻖ ﻟﺮی ﭼﮫ ﺧﭙﻞ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﺮی او ﺧﭙﻠﻮاک وی ) ﺧﭙﻞ د ځﺎن اﺧﺘﯿﺎر وﻟﺮی(.ﭘﮫ دی ﮐﯽ ھﻢ ﺣﺪود ﺷﺘﮫ .ھﻐﮫ څﮫ ﭼﮫ ﺗﺎﺳﯽ ﮐﻮی او واﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮫ وی .د ﺑﯿﻠګﯽ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ :ﭘﮫ ﻋﻤﺪی ﺗﻮګﮫ
ﺳﺮه ﺗﻮھﯿﻦ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ او ﻧﻔﺮت ﺗﮫ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻮل ﻣﺠﺎز ﻧﮫ دی.
ﻣﺴﺎوات/ﺑﺮاﺑﺮی:
ﭘﮫ ھﺎﻟﻨﺪی ﮐﯽ د ټﻮﻟﻮ وګړو ﺳﺮه ﭘﮫ ﯾﻮوه ﺷﺎن ﭼﻠﻦ ﮐﯿږی .ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮫ ﻣﻨﻞ ﮐﯿږی.
ﺗړون:
ﭘﮫ ھﺎﻟﻨډ ﮐﯽ وګړی ﭘﮫ ګډه ﺳﺮه د ټﻮﻟﻨﯽ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮی .وګړی د ﯾﻮه ﻣﺼﻮون ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ،ﺳﻤﯽ ھﺴﺘﻮګﻨﯽ ،د ﮐﺎر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ
ﺷﺮاﯾﻄﻮ او د ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش ،ښﮫ زده ﮐړی او د ښﮫ روﻏﺘﯿﺎ ﺣﻖ ﻟﺮی .دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ دی ﭼﮫ د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﮫ د زور زﯾﺎﺗﯽ او ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﭼﻠﻦ ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﮐړی .ﭘﮫ اﺻﻞ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ وګړی ﺧﭙﻞ د ژوﻧﺪاﻧﮫ ﭼﺎری او ﻟګښﺖ ﺧﭙﻠﮫ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځﯽ .ﮐﮫ
ﭼﯿﺮی ددی ﺗﻮان ﻧﮫ ﻟﺮی او ھﯿڅ څﻮک ﻧﺸﺘﮫ ﭼﮫ ﻣﺮﺳﺘﮫ ورﺳﺮه وﮐړی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺳﺘﮫ ورﺳﺮه وﮐړی.
ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﮫ ﮐﯽ وﻧډه اﺧﯿﺴﺘﻞ:
د ﺑﯿﻠګﯽ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ د ﮐﺎر ﭘﮫ ﺳﺮ ﺗﮫ رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮه ،ښﻮﻧځﯽ ﺗﮫ ﭘﮫ ﺗګ ﺳﺮه او د ﺧﭙﻞ ﺧﻮښﯽ( داوطﻠﺒﺎﻧﮫ )ﮐﺎر ﭘﮫ ﺳﺮ ﺗﮫ رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮه .
دا ﭘﮫ ﯾﻮی ښﻮوﻧځﯽ او ﯾﺎ ﯾﻮی
ټﻮﻟﻨﯽ ﮐﯽ وی .ﭘﮫ ھﺎﻟﻨډی ژﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﻮل ﭘﮫ دی ﮐﺎرﮐﯽ ډﯾﺮ ارزښﺘﻤﻨﺪ دی.
زه ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻮم ﭼﮫ زه د ھﺎﻟﻨډ د ټﻮﻟﻨﯽ ﭘﮫ دﻏﮫ ﭘﻮرﺗﻨﯽ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪی ﭘﻮه ﺷﻮم او اﺣﺘﺮام ﯾﯽ ﮐﻮم .زه اﻗﺮار ﮐﻮم ﭼﮫ د
ھﺎﻟﻨډ ﭘﮫ ټﻮﻟﻨﯽ ﮐﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗﻮﮐﮫ ﺳﺮه ﺧﺪﻣﺖ وﮐړم او ھﯿﻠﮫ ﻟﺮم ﭼﮫ ﻧﻮر وګړی ھﻢ ﻣﺎﺗﮫ د دی ﻟﭙﺎره وﺧﺖ راﮐړی
ﻧﻮم و ﺗﺨﻠﺺ:
د زﯾږﯾﺪﻟﻮ ﻧﯿټﮫ:
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