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Në Epokën e Iluminizmit (Dekarti, në fillim të
shekullit XVII  .. Rousseau dhe Voltaire, në fund të
shekullit XVIII) u shfaq idenë e të drejtave natyrore
në univers heliocentrik.
Në shekullin XIX, Charles Darwin në thelb vërtetuar

Boris Mayorov
Prindërit e mi të përkushtuar

Sistemi i vlerave të bazuar në dinjitetin e njeriut

dinjitetin e personit, tipar të saj kryesor që është
formuar nga anthropoid përzgjedhjes natyrore për
miliona vjet. Ajo ka qenë provuar se personi nuk është
shërbëtor i Perëndisë, si një qenie sociale me dinjitet,
dhe vetëm në pëlqimin e tyre për mbretin ose

Historia e njeriut, i gjithë njerëzimi është e mbushur me kërkimin dhe arsyetimin e kuptimeve, vlera për mbijetesën,
modernizimit dhe mjedisit të qëndrueshëm jetësor në origjinal ose konvencionale orientimin relative dhe absolute të

presidentit të zgjedhur të tij.
diskutuar më parë për shekuj me radhë e imazhit
hyjnor të njeriut dhe dashurinë e fqinjit në botë

tyre kohës sociale dhe nivelin e tyre shoqëror. Në këtë komunitet, individi në periudha të ndryshme të jetës së tij mund

gjeocentrik të krijuar nga Perëndia.

të jetojnë në një pikë referimi (për shembull: në shtëpi, miqësia, dashuria, puna, karriera e prindërve Vertical sistemi i

Mbi bazën e këtyre ideve janë krijuar dhe miratuar

komandësadministrative apo në demokracitë, dhe ju mund të përqëndrohen në shokët, Tale lokal, proletarët e të

Bill e të Drejtave në Mbretërinë e Bashkuar, Bill e të

gjitha vendet, dhe kështu me radhë), një vlerë , apo jo për të ndjehen dhe të mos jetë i vetëdijshëm për çdo gjë si të

Drejtave në Shtetet e Bashkuara, Deklarata e të

vlefshme , ndërsa në studimet, në gjetjen, depresion, në një shoqëri të qëndrueshme, në tranzicion, ose gjatë trazirave

Drejtave të Njeriut në Francë.

vlefshme , ndërsa në studimet, në gjetjen, depresion, në një shoqëri të qëndrueshme, në tranzicion, ose gjatë trazirave
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periodike për shkak të rënies së peshës intelekti në nivelin e tij

Së pari dhe Luftës së Dytë Botërore zbuloi nevojën për

shoqëror, ose në nivelin e përgjithshëm të qytetërimit të

traktatet universale të drejtave të njeriut. Në vitin

tanishëm.

1941, Franklin Ruzvelt në fjalën e tij, "Shteti i

Prindërit, elitat apo udhëheqësit kryer menaxhimin e sociale,
Orient apo çorientojnë një person ose persona me forcë, para
dhe urtësi në përmasa të ndryshme, ofrojnë mundësi për
qeverinë apo në periudhën e krizës së shoqërisë ka mbetur e

Bashkimit" bëri thirrje për mbështetjen e katër lirive
thelbësore: lirinë e fjalës, lirinë e adhurimit, lirinë nga
skamja dhe lirinë nga frika. Kjo i dha një shtysë të re
për zhvillimin e të drejtave të njeriut si një kusht i
domosdoshëm për paqe dhe në fund të luftës.

popullsisë njerëzore për vetëorganizim. Në periudhën e krizës

Kur publiku u bë i vetëdijshëm për mizoritë që janë të

së shoqërisë shpesh shfaqet aventurierë që mashtruar jetojnë

kryera nga Gjermania naziste, u bë e qartë se Karta e

me duart e tij .

OKBsë nuk e bëri saktësisht definon të drejtat e

Nga komunitetet e kanibalë, të cilët disi mori së bashku së

njeriut. Marrëveshja Universal u bë e nevojshme për

bashku, për konceptet moderne ligjore zhvilluara shoqëritë

të Drejtat e Njeriut.

me respektin për dinjitetin njerëzor dhe praktika ardhur një
rrugë të gjatë historik.
Në kohë të ndryshme njerëzit mbështetur në subjektet e
perëndive, shamans, familjen e tij dhe fisi, territori dhe fesë,
pastaj nga kombësia dhe vendi pasuri dhe ideologjisë. Por ka

DEKLARATA UNIVERSALE E TË DREJTAVE TË
NJERIUT
miratuara në seancën e tretë të rezolutës së Asamblesë
së Përgjithshme të OKBsë 217 A (III) të 10 dhjetorit
1948.

pasur një fokus në kulturën e konsumit dhe tregtisë. Në të
njëjtën kohë, sociale kuptuar dobët dhe të përcaktuara për

Neni 1.

secilin rajon dhe komuniteteve të rajonit. Në të njëjtën kohë

Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në

85% e popullsisë jeton në një mënyrë të tillë që ajo duhet të jetë për të gjitha qeniet e gjalla  pa diskutim i madh, nuk

dinjitet dhe të drejta. Ato janë të pajisura me arsye

reflektues, nuk analizuar veprimet e tyre.

dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit

Në vendin tonë shumica e njerëzve pas rënies së regjimit sovjetik, totali nuk ka marrë sistem modern shkencor
udhëzime, por zhytur fragmente të ndryshme, shpesh false, koncepteve dhe ideve. sistemet e tyre janë të mbushura me
vlerë dhe ndryshuar edhe gjatë javës. Kjo është veçanërisht e dukshme në drejtim të luftës politike, ideologjike dhe
ekonomike të konkurrencës, kur është e nevojshme për të manipuluar masat e një rajon apo vend të caktuar. Sociale

me frymë vëllazërimi.
...
Në vitin 1993, Rusia ka miratuar një kushtetutë, e cila
ka hedhur themelet e mbrojtjes së dinjitetit njerëzor,
të drejtat e tij, lirive dhe interesave të ligjshme.

data kryesore historike përjetshëm për të gjitha komunitetet nga një grup prej tre personave deri perandorive ekzistuar

...

fundit  është vartësia e mbretit aktual, perandori, udhëheqës, presidenti, komandant, Boss, burri, kapitulli, lideri ...

7 dhjetor 2000 Parlamenti Evropian solemnisht

apo betimit kushtëzuar të bindjes padiskutueshme ose me një marrëveshje në variacione të ndryshme deri në punë dhe

shpalli Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit

të tyre duhet të pranojë, të kuptojnë dhe të ndërtojë qëndrimin e tyre tolerant për njerëzit në bazë të realitetit

Evropian.

ekzistues.
Unë shpresoj se në të ardhmen, njerëzit do të jenë në gjendje për të zbutur marrëdhëniet e varësisë dhe disi të ndikojnë
në vendimet e marra nga lideri.

Sot, në fillim të shekullit XXI, Iluminizmit zhvillim të
dytë. Komuniteti shkencor, çdo person ka nevojë për të

në vendimet e marra nga lideri.
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Sipas mendimit tim, popullsia e Rusisë ka një nivel të lartë të inercisë shoqërore, të jetojnë si në qoftë se në

njerëzor me teknologjitë e duhura dhe metodave të

komunitetin sovjetike, tha modelet e transmetimeve televizive dhe është e fokusuar në krerët në fuqi. Besoj se fuqia,

denjë për jetën e çdo personi në Tokë. Është e

paratë dhe njohuritë e sotme të vazhdojë të jetë e përqendruar në vertikale federal të pushtetit, dhe në elitën rajonale

nevojshme për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm

dhe lokale dhe burokracisë, dhe popullsisë mbetet e dobët, të dobëtit dhe të paarsimuar. Kjo është krijuar traditë
sociale, tatimet Junior Senior, në kufi në një operacion vullnetare. Kjo u bë e mundur jo vetëm për shkak të mungesës
së transparencës së llogaritjeve; të shkruani në lidhje me të, duke thënë: " pohon shkencë " ... dhe kalimi në një
zhvillim të qëndrueshëm të Rusisë duket se shfaqet pas hap plotfuqishmërinë e klaneve rajonale, kur raporti i

të çdo personi dhe publik një tranzicion të qetë nga
shtetet autoritare ndaj njerëzve të vetëqeverisjes.
Autor dhe redaktor i faqes së internetit ofron të qartë
sistemin secili person personale të vlerave të

pushtetit, parave dhe elita e njohurive dhe e popullsisë do të jetë 50 x 50. Ju mund të marrë prodhimin e

koordinatave (vlerat njerëzore), bazuar në meritat e

shkencëtarëve, se njeriu si origjinë shtazore social përfunduar fazën nga majmuni, por adekuate në bazë të bashkësisë

konceptit si një mjet të përbashkët për të rinovuar

shoqërore, sipas kohës lokale, në shumë vende nuk kanë zhvilluar, dhe ky proces është e mundshme vetëm në fazën

kombin, komunitetet e tjera dhe lumturi personale.

fillestare. Në këtë rast, tendencat sociale dhe masa e njerëzve nuk e kuptojnë problemet e progresit duke marrë pjesë në
to për shkak të rrethanave, dhe rrënjësisht të ndryshojë traditat sociale për ta të dëmshme. Kjo rrugë qorre për një

Lufta është e lejuar gjithmonë të kanë akumuluar në

numër të vogël të njerëzve përparimtarë me mendje në Rusi  të ecin në heshtje sistemeve ose të qëndrojë me një poster

gabime në kohë paqeje, shuhet me aktivitetin e

në pickets.
Evolucioni i kompleksitetit të sistemeve sociale, tendencat e zhvillimit të komuniteteve në mënyrë të pashmangshme
do të çojë në shfaqjen e forcave në mesin e popullatës  masë e marrëdhënieve horizontale në bazë të dinjitetit njerëzor

dëmshme njerëzore. Të gjitha luftërat, duke përfshirë
të ftohtë  një katastrofë sociale e shoqërisë unguided
akoma faktorët e zhvillimit, ndërtimin e një
komuniteti. Gulag dhe Holokausti nuk duhet të

do të ndërtojë të shumta jo vertikalisht në bazë të ligjit dhe etikës, duke marrë parasysh faktorin multikulturore.

përsëritet.

Already sot, për zhvillimin paqësor të komuniteteve të qëndrueshme, bashkëjetesa e kulturave, formon një të

Është koha për një Iluminizmit të dytë, revolucioni

përbashkët dhe të qartë për çdo sistem të vlerave njerëzore, solidaritet dhe pjesëmarrjen e të gjithëve në punët e

shkencor dhe humanitar, kur orientimet vlera e

komunitetit  mbyllur jashtë ose të jetojnë në hapësirën e tyre virtuale dhe personit, dhe shteti është i paefektshëm.

bazuar në dinjitetin e fushën e të drejtave natyrore të

Përmes edukimit universal dhe teknologjia janë në rritje e pasurisë dhe e popullsisë njohuri. Arritjen e stabilitetit të

njeriut do të përfshihen në çdo teknologji lumturisë

sistemeve komplekse shoqërore do të nxisë dëshirën e secilit person në vlerat e lumturisë, duke minimizuar humbjet

njerëzore, të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të

dhe përdorimin racional të burimeve të pakta në ekonomi.
Në shekullin e XXI trendi i ndarjes së njeriut nga konceptet arkaike të marrëdhënieve vertikale midis shtetit, fisit
kolektive dhe kështu me radhë, duke zëvendësuar ato me ligjin dhe standardet etike të respektimit të të drejtave të
tyre, lirive dhe interesave të ligjshme. Po lind një tjetër cilësi e njeriut  të orientuar dhe vlera në koordinatat

komuniteteve.
Në Rusi, historinë e të dy publikut dhe të të drejtave
të njeriut, avantazhet e saj ishin të rastësishme. Në
shekullin e XX të ashtuquajturat autoritetet sovjetike

gjeografike, vetëm duke filluar për të treguar. Lindur dhe shkencë kognitive, dhe teknologjia e përdorimit të saj për

shuar pothuajse tërësisht jo vetëm konceptin, por

krijimin e bashkësive të reja dhe jetën e lumtur e individëve.

edhe një ndjenjë të vetëvlerë. Njeriu sovjetike në

Sot në Rusi mezi krijuar një solidaritet të ri të bazuar mbi njerëzit me dinjitetin dhe vlerën e orientimit të njeriut, të

bazë të të gjithë totalit të ngritur "krenarinë e vet."

cilat do të sjellin së bashku familjet, profesionistë, komunitetet e interesit dhe qelizave të tjera primare të shoqërisë

As kushtetuta sovjetike nga 1918 në 1978 nuk ka

civile. Besoj se në fund të shekullit XXI do të përdoret personal llogaritjen sasior të nivelit vlerat një person, duke

përfshirë në artikujt e tyre edhe një fjalë me rrënjë "të

marrë parasysh gjenomin e një personi të caktuar, për të bërë një tranzicion cilësor nga Homo sapiens personit të

denjë." Koncepti i dinjitetit njerëzor ka qenë i

vlerës të orientuar.

përfshirë në Rusi 1993 Kushtetutën sovjetik të vitit.

vlerës të orientuar.
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Njeriu dhe komuniteti është gjithmonë përpiqet për të përmirësuar efikasitetin e këtij lloji të aktivitetit, nganjëherë
referuar si kuptimin e jetës. Megjithatë, ky faktor në qoftë se ajo dhe do të llogariten kurrë, të sigurt të jetë pak si një
lokomotivë 8% ose edhe më pak. Dhe ky nivel ka qenë për shekuj me radhë deri etnike dhe gjatë gjithë jetës së secilit
prej nesh, që ai nuk do të bëjë atë. aktivitetet njerëzore janë shpesh jo të dobishme, por si puna e motorit, e cila
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Kushtetuta e Rusisë
Ne, njerëzit shumëkombëshe e Federatës Ruse, të
bashkuar nga një fat të përbashkët në vendin tonë,
vendosjen e të drejtave dhe lirive, paqja qytetare dhe

përdorimin e arsyes ndonjëherë mësuesit.

marrëveshje, ruajtjen e unitetit themeluar historikisht

Në rrjedhën e industrializimit (Art Nouveau), niveli mesatar i arsimit politeknik publik është arritur, mishëruar në të

shtetëror, nisur nga parimet e njohura universale të

kuptuarit e proceseve fizike masa, forca, puna, energjia .... Sipas mendimit tim, në shumë vende të shekullit të njëzetë,

barazisë dhe vetëvendosjes së popujve, duke nderuar

komuniteti jetuar thjesht, nën sundimin e veprimtarisë së idiots passionaries pasardhësit e teorisë etnogjenezën LVA

kujtimin e paraardhësve të cilët kanë përcjellë për ne

Gumilova , dhe sot shumica e energjisë është e pakontrollueshme . Kjo është tipike dhe Rusia: shpesh shkatërruar

dashurinë dhe respektin për Atdheu dhe besimi në të

udhëheqësit e tyre nga populli, dhe jo pushtuesit  barbarët. Bota ka arritur kufijtë e zhvillimit intensiv. Në vlerësimin

mirë dhe të drejtësisë, ringjalljen e shtetësisë sovrane

tim, që nga fundi i 60ta në BRSS dhe në vendet socialiste të botës para, në sfondin e Partisë utopik Komuniste në plan
për të janë ngritur komunitetin penale të ligjit aktual dhe sens të përbashkët, dhe pas rënies së Bashkimit Sovjetik,
këto struktura të korporatave, që përfshin disa të huaj dhe korporatat transnacionale janë rritur, shumëfishuar dhe
kapur Portugalisht: dërgojë përfaqësues të Qeverisë dhe si deputetë në Parlament me një biletë të blerë nga ndonjë

të Rusisë dhe pohuar qëndrueshmërinë e saj
themelore demokratike, përpiqet për të siguruar
mirëqenien dhe prosperitetin e Rusisë , Nisur nga
përgjegjësia për atdheun tonë para brezave të sotëm
dhe të ardhshëm, duke njohur veten si pjesë e

parti apo grup gentlemanly e rekomandimet përkatëse d, deri në tezat e doktoraturës të çdo shkencë.

komunitetit botëror, të miratojë Kushtetutën e

Për korporatat, gjëja kryesore  fitimi dhe Evropa kanë ardhur së bashku për të lehtësuar lëvizjen e ideve, njerëzve dhe

Federatës Ruse.

kapitalit, si dhe zhvillimin e qëndrueshëm të prioritetit të korporatave të BEsë. Megjithatë, në mënyrën se si BEja ka
shumë vështirësi.

Neni 21

Në periudhën e tranzicionit në Rusi, ndoshta KGB, tani FSB luan një rol të rëndësishëm në qeverisjen e vendit dhe

1. Dinjiteti i njeriut duhet të mbrohen nga shteti.

duke u përpjekur për të marrë mbi korporatat, historia e të cilit është shpalosur para syve tanë. Unë besoj se kjo

Asgjë nuk mund të jetë bazë për shmangie saj.

metodë të tranzicionit, versionin rus të formimit të qeverisjes korporative .
Rusia sot, nevoja për shkrimlexim universal të vlerave si bazë për jetën në shoqërinë e informacionit. Kështu është e
nevojshme, dhe përmirësimi i vazhdueshëm i mirëqenies së popullsisë, dhe sidomos pjesa e saj qendrore. menaxhimit
social në të gjitha nivelet është e nevojshme për të nxitur lidhjet horizontale e solidaritetit për njerëzit në komunitetet e

2. Askush nuk mund t'i nënshtrohet torturës apo
trajtimit tjetër mizor, çnjerëzor ose degradues apo
dënimit. Askush nuk duhet t'i nënshtrohet pa
pëlqimin e lirë në mjekësore, shkencore ose të tjera
eksperimente.

ndryshme, kontribuojnë në trajnimin e personelit për menaxhimin modern të vendit dhe bashkëpunimit në korporatat
e gjithë bota për të importuar nga jashtë, ekspertët e teknologjisë dhe kapitalit. Rusia gjatë tranzicionit në
postmoderne mund të jetë për ruajtjen fqinje kapitale vende dhe vende të bashkëpunimit të zhvilluara nuk kanë fuqi të
madhe me raketa dhe vend të rehatshëm suprakombëtar me një sistem të zhvilluar të korporatave, në të vërtetë të
bashkuar me lidhjet e tyre transnacionale me Bashkimin Evropian dhe pjesa tjetër e botës vlerës të orientuar.
Pakica Direct diktojnë vazhdon historia, një mundësi kontrolli përmes demokracisë në Rusi nuk ka ndodhur, dhe
popullsia vetëvlerëbazuar ishte vetëm duke e bërë rrugën e saj në mendjet dhe në praktikë, vendet e zhvilluara ende.
Dhe këtu Rusia ka një shans për të mos drag bishtin e Perëndimit (e cila nuk është e keqe), dhe për të arritur të njëjtin
nivel si të vendeve të zhvilluara, në mënyrë të qëndrueshme zhvillimin jo vetëm të ushtrisë, ekonomia e dhe shkencën,

Komentari në art. 21
Dinjiteti i individit, siç thuhet në Preambulën e
Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat Civile dhe
Politike, është një pronë e pandarë e të gjithë
anëtarëve të familjes njerëzore, nga i cili rrjedhin të
gjitha të drejtat e patjetërsueshme dhe e cila është e
bazuar në lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë.

nivel si të vendeve të zhvilluara, në mënyrë të qëndrueshme zhvillimin jo vetëm të ushtrisë, ekonomia e dhe shkencën,
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por edhe popullsinë vlerë të orientuar.

Dinjitet  të drejtat pronësore të patjetërsueshme si

Në botën e sotme, pas rënies së perandorive dhe transformimin e regjimeve autoritare të shekullit të njëzetë, fundi i

respektimin e të gjitha të drejtave dhe lirive të tij

"luftës së ftohtë", revolucionin shkencor dhe teknologjik, dhe epokën e ekonomisë liberale të vendeve të zhvilluara

(vendim Gjykata Kushtetuese e 27 qershor 2000 N 11

shkrirë miliarda njerëzve, masat liruar për jetën në mjedisin e ri Come postmoderne . Për formimin e komuniteteve

P // SZ Federatës Ruse 2000. N 27. Neni 2882 ..) dhe

pas demokracisë dhe liberalizmit (të qëndrueshme, zhvillimit jo të shpejtë për shkak të përpunimit të lëndëve të para,
dhe nëpërmjet inovacionit dhe rritjen secilin person) e nevojshme baza të reja dhe udhëzime për ndërtimin lumturinë
personale dhe sociale. Edhe një herë, historia sociale, por për herë të parë në një shkallë globale ka filluar
zëvendësimin Hyjnisë, shefi, udhëheqës, rivlerësimin e autoritetit moral, autoriteti i forcës brutale, paratë padrejtë
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vlerë supreme, formuan bazën e njohjes dhe

që i përkasin të pavarësisht se si ai dhe njerëzit rreth
tyre e perceptojnë dhe të vlerësojë personalitetin e tij.
Prandaj, pa marrë parasysh sa e themeluar vetë
njeriu, pavarësisht nga cilësitë, duke përfshirë edhe
negative, ai mund të zotërojë, shteti dhe organet e tij

apo dyshimtë njohuri, ideologjitë dhe traditat e tjera të vjetëruara sociale.

janë të detyruara të sigurojnë plotësisht kushtet e tij

Në rininë e tij, gjatë propaganda e vazhdueshme, populli sovjetik unë duket të jetë mjaft e një komuniteti të mirë të

për realizimin e të gjitha të drejtave, duke siguruar

njerëzve modern, i cili i mungon një liri pak të veprimit. Megjithatë, unë ishte e gabuar. Njerëzit sovjetikë kanë provuar

dinjitetin njerëzor. Siguruar dinjitetin njerëzor  kjo

të jenë të konservuar, mënyrat e komunitetit të ngrira e monarkisë absolute dhe e diktaturës bolshevike; jo kanibalët,

do të thotë para së gjithash të mos për të trajtuar atë si

por shoqëria nuk laike. Ndoshta shkatërrimit masiv i koncepteve, duke përfshirë edhe disa raste të kanibalizëm në Rusi

një objekt të ndikimit nga ana e shtetit, si dhe një

mund të jetë një tjetër 100 vjet. Përpjekje janë të nevojshme elitës, për shembull, plan pesëvjeçar eliminimi i leximit të

entitet i barabartë që mund të mbrojnë të drejtat e

informacionit për njerëzit që jetojnë në një shoqëri moderne të dijes. Me sa duket, të rinjtë duhet të inkurajohen për të
ndërtuar elementet e një shoqërie të re, për të treguar një pamje të saktë të jetës, në mënyrë që të mos bien në shok nga
të hahet jetojnë apo figurativisht afërmin apo çorientuar dhe të vdekur të afërm në kërkim të lumturisë jashtë shoqërisë
postindustriale.

tyre me të gjitha mjetet nuk ndalohet me ligj (Pjesa 2,
të nenit 45 të Kushtetutës ..) dhe argumentojnë me
qeverinë në fytyrë ndonjë prej organeve të saj
(vendimi i Gjykatës Kushtetuese e 3 maj, 1995 N 4P
// SZ Art Federatës ruse. 1995. N 19. 1764).

Në Rusi, në vendin më të burimeve të pasura në botë, pas rënies, Shkrirje dhe rihyrja e shoqërisë sovjetike u largua
tranzicion. Personat e ndjeshme specifikuar sovranitetin rus në Kushtetutën e vitit 1993, krijoi një plan për të
ardhmen, por nuk mësojnë njerëzit të përdorin këto mundësi të reja për të ndërtuar lumturinë e tyre dhe njerëzit

Boris Mayorov I.  redaktor faqe dhe autor i projektit

mbetën të çorientuar me elementet e sistemit të dështuar komandësadministrative, lakër të demokracisë, një krim të

sugjeron se eksodi masiv i popullsisë në shumicën e

ri, etikë të reja, dhe të tjera të gjitha llojet e faktorëve qytetërimit modern. njerëzit e çorientuar vazhdueshme, si në

vendeve të Chimera dhe ideologjisë fillon në epokën

kohët e mëparshme, për të kërkuar lumturinë private dhe publike, për të marrë në duart tuaja, përveç pagave të ulëta,

moderne të globalizimit. Çdo komb ka filluar të marrë

ekuivalentet e papërcaktuar pronës  vauçerëve që janë hedhur për popullatën erës papërgatitur.

prova të bazuara nga OKBja, vlerat e bazuara në

Sipas Indeksit të Zhvillimit Njerëzor të OKBsë ( HDI ) sot ndryshon në Rusi në fushën e 55 nga 169 vende. Dmth
qytetarët rusë të mbeten të varfër, i rrethuar nga pasuria e tij (nuk mund, nuk kanë kohë në shekullin e njëzetë për të
zhvilluar ekonominë e saj mbi bazën e sistemit të komandës), nuk mund të shkojnë në kërkim për ndërtimin e
lumturisë së tij. OKBja ka themeluar 20 mars 2012 Dita Ndërkombëtare e Lumturisë : Vlerësimi i Rusisë për lumturi

konceptin e "dinjitetit njerëzor", që në shekullin XXI
do të jetë një aksiomë e vetëdijes publike, fillimi i
llogaritjes së zhvillimit të qëndrueshëm dhe të
qytetërimit njerëzor, vlera kryesore e komunitetit në
çdo kuptim.

në OKB njofton deri tani është i vogël.

Si sistemi Descartes e koordinatave (x, y, z  të gjithë e

Përzjerë varfërinë materiale e shoqërisë, media e pakontrolluar nga inercia vazhdojë për të imponuar mjedisi ekonomik

dinë) dhe sistemit heliocentrik, Galileo, do të sigurojë

dhe politik të paqartë publik vazhdojnë të ndërgjegjshme, shpesh pa vetëdije, për të manipuluar ndjenjat publike,

zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë moderne, sot

formojnë konceptin e kulturës bazuar në këngët dhe vallet në skenë, dhe akulli, objektivat e tjera të rreme për të fituar

për modernizimin dhe jetën pas Nouveau

njeriun lumturi të cilit jeta vazhdon të jetë i matur është më pak se përmbajtjen e kuletës së tij të vogël.

(kapitalizmit) duhet pastruar çdo sistem modern njeri

njeriun lumturi të cilit jeta vazhdon të jetë i matur është më pak se përmbajtjen e kuletës së tij të vogël.
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(kapitalizmit) duhet pastruar çdo sistem modern njeri

Në kohën tonë, ka pasur një nevojë për të rinovuar të gjitha nivelet e kuptimit social dhe humanitar të jetës dhe në

rregulluar dhe ligje specifike për çdo vend dhe

qoftë se ata nuk janë të dizajnuara dhe të dizajnuara praktikisht, pas zhvillimit të të mirave publike dhe kuptimet e

komponentët sasiore të vlerave të shportës së

revolucionit shkencor dhe teknologjik, Gadgets të kohës sonë në botën e sotme të globalizuar mund të ndodhë një seri

konsumit me vlerën insurable të çdo jetës njerëzore.

të katastrofave sociale për shkak humbja e pikave të referencës tani lulëzuar dhe zhvillimin e komuniteteve.
Rënia e mënyrë tradicionale (të ndonjë orientim në jetën e) kanë qenë në të kaluarën, por jo në një shkallë globale. Unë
mendoj se kompleksiteti i situatës është për shkak të pamundësisë së përsëritjes së historisë sociale të vendeve të
zhvilluara në zhvillim.

Настройки
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Në këtë pikë, në fund të vitit 2010, një sistem i
përbashkët i matjeve sociale shkencore nuk ekzistojnë.
Unë shpresoj se dinjiteti i të gjithëve, dielli mbi kokën
e tij dhe të rekomanduara nga llogaritjet e vlerave për
çdo person në vitet e ardhshme do të jetë baza e

Sfidat moderne  sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm njerëzor, komunitet, Rusia dhe të gjitha vendet (pa zhvillimin

marrëdhënieve shoqërore, dhe skica e mia në këtë

spontan të ekonomisë parave, stanjacioni, pa jerks dhe frenim të papritur, pa luftëra e për trazira) Unë propozoj që të

fushë do të jetë e dobishme për pasuesit e mi.

fillojnë të zgjidhur tani secili në gishtat e tij dhjetë orientime vlerë në bazë të dinjiteti njerëzor. Në të njëjtën kohë ju

Ne duhet të lëvizin larg nga vullnetarizmit në shtet

doni që të përfshijë metodat ekspertdixhitale të lumturisë njerëzore në llogaritjen e çdo smartphone, lidh atë

ndërtimit dhe publikut social aty për aty dhe të

nëpërmjet një kompjuter super me sistemet bazë të koordinatave të jetës njerëzore: The heliocentrik, gjeocentrik, socio

administratave lokale me veprimet e sheshet dhe

ekonomike (publike, civile, private). Unë propozoj sot dhjetë orientime me vlerë për të zgjidhur problemet e lumturisë e

rrugët e çdo vendbanimeve.

vetë personit, qëndrueshmëria e çdo komuniteti nga familja për shtetin, vlerësimi i çdo qeveri hapat në politikën e
brendshme dhe të jashtme. Interesat kombëtare të njerëzve në moshën tonë postindustriale duhet të zhvillohej në
vlerat universale të popullit dhe të gjithë njerëzimin e Tokës. Ky është kombi politik dhe etnik dhe interesat kombëtare

Sot analiza dhe konkluzionet nga gabimet tragjike të
fashizmit, komunizmit, dhe iluzionet gjerë të rritjes
liberale e vendeve të veçanta në kurriz të mjedisit dhe
ideve utopike e njeriut gjatë mijëvjeçarit të fundit ka

janë transformuar në vlerat e komuniteteve të qëndrueshme bazuar në lumturinë e nevojshme dhe të mjaftueshme të

nevojë.

secilit person në një lokalitet të caktuar.

Një udhëheqja përditësuar, teknologji, komunitetet

Në shekullin XXI do të arrihet leximit universale informacionit, njeriu sot duhet të ofrojë një sërë sistemeve, njohurive

vlerë të orientuar të qëndrueshme lejojnë njerëzimit

dhe aftësive që do të mundësojë atë për të identifikuar dhe për të formalizuar në radhë të parë vetë të drejtat, liritë dhe

për të shmangur luftëra dhe për zgjatjen e jetës së

interesat e ligjshme për të mbajtur një të vlerave të qëndrueshme të jetesës. Në mënyrë të veçantë, digjitale, në vend se

komuniteteve dhe të gjithë të qytetërimit të vërtetë

metodat dhe teknikat e errët duhet të jetë kudo që të ofrojë një sërë të mjaftueshme të mjeteve të informacionit, duke

njerëzor në zhdukjen e të gjithë të arsyeshme dhe të

treguar se si të përdorin atë në përputhje me standardet ligjore dhe etike të një lokaliteti të veçantë. Edhe sot, është e
nevojshme të dixhital teknologji, formalizimin dhe do të ofrojë për çdo metodat e personit të adresuar shumicën e
situatave në jetën, shumë i përshtatshëm orientimet vlerë transparent me detaje të nevojshme për çdo vlere dhe të
qartë të marrëdhënieve në bazë të dinjitetit njerëzor.
Sot, shumica nuk lexojnë letërsi të madhe, nuk është duke kërkuar dhe nuk provojnë referencë të vlefshme për jetën e
tij, nuk ka gjasa që të ketë kohë për të zhvilluar pajisje të reja, makina me kontrollin e programit, apo kompjuterat
handheld. njeriu modern nuk është e mjaftueshme, dhe demokracia, dhe vlerat e saj themelore  liria. Për
modernizimin e kësaj shoqërie duhet të marrin parasysh dhe të zbatohen të gjitha të drejtat, liritë dhe interesat e
ligjshme në bazë të dinjitetit njerëzor, i cili do të sigurojë një bazë të fortë për të gjitha fushat e ndërveprimit shoqëror,
marrëdhëniet vertikale dhe sidomos horizontale në shoqëri që nuk kanë evoluar që nga ditët e skllavërisë në Rusi për
këtë ditë: në ata nuk kanë nevojë për të. Të gjitha llojet e rangut, të ruajtura në Rusi që nga kohërat e Pjetrit të Madh,

jetojnë në të afërt vdekjen biologjike të planetit Tokë
dhe vdekjen të mëvonshëm të këtij variant të
universit.

këtë ditë: në ata nuk kanë nevojë për të. Të gjitha llojet e rangut, të ruajtura në Rusi që nga kohërat e Pjetrit të Madh,
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ajo është e nevojshme për të ndryshuar kodin e etikës dhe rregullat në bazë të kushteve socioekonomike të komunitetit
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apo grup personash. Unë mendoj se në bazë të sundimit të ligjit nuk duhet të merret me jetën e shoqërisë, dhe
sundimin e dinjitetit njerëzor. Kalendari i përditësuar do të krijohet në Rusi dhe për shumë kombësive veç e veç.
Popullsia e ndarë me shumë nga gabimet e kulturës së kaluar dhe të marrë monumentet moderne.
Sistemi koordinativ Personal bazuar në dinjitetin njerëzor, dhe në të ardhmen e afërt dhe në funksion të gjenomit të
çdo personi duhet të zbatohet kudo në mendjen e publikut dhe në të ardhmen e afërt të bëhet në bazë të metodologjisë
sociale, metodave dhe modelimit matematik e çështjes shtetit dhe lëvizjeve shoqërore. Në këtë rast, suksesi do të varet
nga përmasa dhe nivel të pushtetit, rregullimit monetar dhe arsimor të marrëdhënieve shoqërore. Kështu çdo dinjiteti
ndërgjegjshëm njerëzor është faktor nxitës i vetëqeverisjes. Për Evropa dhe Rusia u zhyt në kaos nga një natyrore dhe të
lirë të ndarjes së pasurisë së ishBashkimit Sovjetik dhe rivendosjen e dytë të njerëzve që ne shohim në kohën tonë,
është e nevojshme për të formalizuar dhe teknologji për të lidhur interesat dhe burimet kombëtare në këto sisteme
koordinuar për realizimin e vlerës së ekonomisë, një kulturë të mirëfilltë njerëzore dhe politika sociale, në procesin e
qeverisjes dhe ndërveprimit njerëzor ishte matematikisht transparent, të arsyeshme dhe të parashikueshme.
Digjitalizimi i punës Tokës është kryer me sukses nga Google , një përvojë mbresëlënëse në trupin e njeriut është e
përfaqësuar në teknologji dixhitalizimi Google Browser vjetër Trupi . Çdo progres i mëtejshëm do të jetë i lidhur me
formalizimin e komunitetit botëror në projektin ndërkombëtar (pjesë e projektit mund të zbatohet në Skolkovo, për të
kompensuar krimit dhe korrupsionit vonesë të rëndë në demokratizimin e shoqërisë, e cila u shty në kushte të afrohet
90 vjet të rënies ekonomike, Rusia). Megjithatë, koha dikton nevojën për krijimin dhe zbatimin në Rusi dhe në
marrëdhëniet shoqërore postdemokratike.

Sot, megjithatë, shumë gjëra në duart tona!
Përveç imazhin kryesor të një personi të vlerave të 3
gishtat, unë sugjeroj që të gjithë njerëzit miqësore për
çdo imazh individuale të krijimit dhe mbajtjen e
lumturisë në sistemin e vlerave të koordinatave në
bazë të dinjitetit (lidhur nga dy duar) 10 orientimet
vlerë (10 gishtat e dy duarve).
nuk mund të heqë dorë  lumturia do të zhduket.

Në këtë rast, tani është e nevojshme për të siguruar një nivel minimal të arsimimit për të kuptuarit e çdo personi
dallimi në mes të ndryshme të koordinuar sistemet dhe koha: Astronomi, gjeocentrik, lokale, social, personal. Për

Google+

shembull, një person në fëmijëri, adoleshencë dhe pjekurisë banon në një shumëllojshmëri të kohës
personale. Komuniteti i planetit tonë jetojnë në kohën e tyre sociale dhe Tokës  Sun kanë kohën e tyre astronomike dhe
kalendarin. Një aktivitet periodik i Diellit varet jo vetëm ndërprerë në unazat vjetore e pemëve, por edhe brezin e
cilësisë. Të drejtat, lirinë dhe interesat legjitime të fituar vetë çdo brez, por në një nivel tjetër. Ne nuk mund të lejojmë
një brez të një rakete, dhe një brez i neglizhencës, bindjen kolektive apo personale të liderit kombëtar të kërkesave të tij.
Ne nuk duhet të lejojmë pamjen e vendeve të treta me arsenaleve bërthamore dhe duke çuar luftën e tij të ftohtë, ose
nisjen e satelitit të saj: për shembull, udhëheqësi i tifozëve të muzikës nëpërmjet shitjes së pyllit rreth fisit Amazon për
të transmetuar këngët rreth liderit. Unë besoj se të çojë tanishme produktive, në qoftë se në bazë të paprekshmërisë së
dinjitetit njerëzor: të hapur, të shpërndara në mënyrë universale dhe të shpejtë; Ajo nuk pengojnë veprimtarinë dhe
promovon vlerën e orientimit të njeriut për zhvillim të qëndrueshëm.
Sot shpejtësi proceset shoqërore në vijim norma e ndryshimit të mesme . Qytetërimi modern kërkon vëmendje të
vazhdueshme dhe popullore për të orientimeve të vlerave të njeriut, duke përfshirë edhe është koha për të hyrë, dhe një
kalendar të vetëm për banorët e tokës.
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kalendar të vetëm për banorët e tokës.
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Për shembull, askush nuk e mendonte, por është e mundur për zhvillimin e qëndrueshëm të Kaukazit industrisë nuk
duhet të zgjerohet dhe demografike, si edhe në Kinë, të prezantuar kufij të qartë për të gjithë dhe të sigurojë vende pune
për të rinjtë në rajonet me popullsi të dendur të rajoneve në zhvillim të Rusisë dhe pjesës tjetër të botës. Megjithatë,
qeveria lokale në rajonet në zhvillim duhet të futet menjëherë. Për mua dhe vektori i zhvillimit të Moskës  pyetja e
madhe. Moscow  metropol kontinentale. Kryeqyteti ynë nuk është në lulëzim erërat oqeanike si New York dhe për këtë
arsye të moralit, ligjet sociale, kodet e etikës dhe grupeve sociale të korporatave, tradita e Muscovites në një ndarje të
fesë dhe shtetit duhet të jenë më të besueshme. sot të rëndësishme janë parimet e hapjes dhe përshtatshmërinë e
buxhetit dhe kontrollin e pushtetit në Moskë, duke gjeneruar nëpërmjet kanaleve të mediave veprime të tilla në të
gjithë Rusinë.
Në qoftë se ne supozojmë se modern Rusia mbetet vendet e zhvilluara pas në Evropë për 100 vjet, shoqëria jonë sot, në
vitin 2010, një pjesë të ankesës band në një mënyrë të caktuar të popullsisë (me trendet e, fashizmit italian banale, ose
më keq gjermane me fiksimin e liderit). Njerëzit mbeten të varfër, të pamjaftueshme për pasurinë e saj kombëtar dhe në
përputhje me inerci sociale, me asnjë ide të vetërespektit, do të vazhdojë të ketë nevojë në shefin dhe udhëheqës, i
lidhur pasurinë e tij personale për numrin e përgjithshëm të raketave dhe mbushjeve, për numrin e bagëti, derra dhe
treguesve si shpërndara periudhës fillestare e modernizimit . Prandaj, udhëheqësit shkencore dhe politike, elita
ekonomike, të gjithë njerëzit të ndjeshme duhet të jetë shkathtësi dhe me kujdes të aplikojnë masave të menaxhimit të
social në këtë periudhë të zhvillimit tonë, për të ofruar qendrat e nevojshme të përqendrimit të iniciativave sociale,
vazhdimisht të kujdeset për përmirësimin e nivelit material dhe kulturën social fut pavarësinë dhe tolerancën e
popullsisë, koncepti i sovranitetit personal dhe jetesë të qëndrueshme në kryeqytetin e sotme dhe pasi kapitalizmi ka
ardhur në vendet e zhvilluara. Për shembull, nuk kanë para të mjaftueshme: lumturia mund të rritet në kurriz të
dashurisë, njohurive, punës apo vlera të tjera (shih figurën), pa harruar se faktori kryesor për burrat  një grua dhe
anasjelltas për gratë  burrat. Kalimi në orientimet vlera e popullsisë në të ardhmen e afërt mund të fillojnë në të rinjtë
duke i dhënë deri birrë dhe cigare, dhe e popullsisë së rritur në marrëdhëniet gjera horizontale të fillojnë të zbatojnë
ligjin dhe vlerat etike në marrëdhëniet me njëritjetrin në shtëpi dhe në punë, duke krijuar një ekonomi postmoderne.
Në këtë shoqëri me dinjitet rrënjosur njerëzore në mentalitetin e popullit është më i përshtatshëm për të filluar për të
vënë me anë të personelit të ushtrisë (korniza më parë nuk janë të falsifikuara për diktaturës së proletariatit dhe të
sistemit të komandësadministrative, dhe tani ekziston një marrëdhënie vertikale mbizotërojnë), e cila mund të
veprojë si një gjenerator të qytetarëve me emërtimi mbrojtur për një shoqëri të re. Hendeku në mes të njerëzve në
pushtet, para dhe njohurive gjithmonë do të të shkatërroj standardet ligjore dhe etike. Unë besoj se e drejta për të hyrë
në ligjin për partitë politike nuk është vetëm sasiore, por edhe nevoja për hulumtime dhe analiza të qendrës së
menaxhimit sociale.
Autori beson se në epokën moderne të globalizimit, veprimit universale sociale dhe të kuptuarit e burimeve të
kufizuara të energjisë, fillon një eksod masiv të popullsisë të të gjithë vendeve të Chimeras dhe ideologjive. Pas
shkencore dhe teknologjike njerëzimin revolucion do të mbijetojë shkencore dhe humanitare. Çdo person, të
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komunitetit, njerëzit do të kenë sistemet e vlerave të arsyeshme bazuar në konceptin e "dinjitetit njerëzor", që në
shekullin XXI do të jetë një aksiomë e vetëdijes publike, konstante në mjetet e edemokracisë, si bazë për vlerësimin
dhe llogaritjen e zhvillimit të qëndrueshëm njerëzor, zonat e komunitetit, dhe çdo shteti.
Dekarti prezantoi sistemin e koordinatave për hapësirë x, y, z, dhe kjo nga një
kursin e shkollës të gjithë e dinë, por pak njerëz e kuptojnë se formimi i tij ka
ndodhur për të paktën 1.000 vjet, që nga paraardhësit tanë pas shpikjen e
numrave natyrore më shumë 1000 vjet nuk ka futur numra Oh, i cili formoi
bazën e saj.
Ashtu si Dekarti koordinojë sistemin për të siguruar zhvillimin e shkencës dhe
teknologjisë moderne, sot për të vlerësuar hapat e parë të ndërtimit të një jetë të
lumtur, pasi i Ri (kapitalizmit) është i nevojshëm për humane dhe të
kuptueshme për çdo sistem i bazës së matjes social të dinjitetit njerëzor. Në këtë
rast, konvencionale tre monumentet (kanal) në fuqinë e menaxhimit social
(politikave), të holla (ekonomi) dhe dijes (shkencës) duhet të plotësohet me
ekuivalentin tjetër, transparente, të kuptueshme dhe përdoruesmiqësor për sistemet publike të vlerave ( të koordinuar
sistemet ). Në këtë rast, sot ne duhet të kuptojmë se forca (vetëorganizimi), të holla, dhe inteligjenca (njohuri)
Shoqëria nuk rritet linear, ata janë cikle objektive valë që së shpejti do të gjenden. Kjo do të thotë se pas zhvillimit të
një komuniteti është periudhë mjaft e mundshme e rënies, e cila kërkon lidhje të besueshme për mbrojtjen e
komunitetit edhe nga vetëshkatërrimit. Çdo veprim social sot mund të vlerësohet në gishta. Elita në pushtet në
shumë vende ka më shumë pushtet, para dhe njohuri se sa opozita apo popullsisë. Kjo vlen edhe për Rusinë, e cila nuk
niset nga pajisja vertikale të shoqërisë së tij, rritur periudhës sovjetike të zhvillimit të saj.
Çdo person nga fëmijëria duhet për të nxitur respektin për veten dhe të tjerët, orientimit të vlerave: pjesëmarrjen e
qytetarëve në çështjet dhe politikat lokale, si të pavarur dhe si pjesë e komunitetit lokal në nivel horizontal, në çështjet
familjare dhe në ekonominë lokale, për të bashkëngjitni për të vetëorganizimit dhe komuniteteve lokale për etikën
laike, e përshtatur për çdo grup moshës.
Për komunikimin e përditshëm mes njerëzve në familje për të gjithë popujt e botës të ofrojë një version të thjeshtuar të
njëjtin kuptim të vlerave njerëzore bazuar në një pëllëmbë gjysmë të hapur të dorës tuaj (grusht) dhe tre gishta.
Shpresojmë, ky simbol do të bëhet një element i kulturës së informacionit e të gjithë popujve. Më shumë software
komplekse dhe modeli informacionit të një lumturi llogaritëse personale të propozojë për të zhvilluar për pajisjet
personale celular. smartphones mobile në të ardhmen e afërt do të jetë i lidhur jo vetëm me hartën e zonës, por edhe
për bazat e të dhënave përkatëse sociale, të cilat tani po lulëzon.
Është e qartë se sistemi politik i një shoqërie të zhvillimit të qëndrueshëm në fazën e parë do të përbëhet nga tre sferat e
marrëdhënieve shoqërore, të tre drejtime kryesore (partive), e cila shtrihet energji sociale: fushës së energjisë, parave
dhe njohuri. Të gjitha sferat ndërpritet dhe të ketë një komponent të përbashkët mbi bazën e dinjitetit njerëzor dhe e
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gjithë kjo do të rrisë vlerën e çdo personi, lumturinë personale dhe mirëqenien e të gjithë komunitetit, kombit politik,
popujve të
Komonuelthit në
masën e nevojshme.
Partitë politike të
ardhmen e afërt nuk
do të mbështetet në
doktrinën apo
besimin, dhe jo në
masë të popullsisë,
dhe në këshilla
shkencore dhe
shkollën e vet
kombëtare shkencore,
të cilat të paktën do të
përcaktohet me ligj.
Partitë politike e të
ardhmen e afërt mund të bazohet vetëm në fuqinë e hapur dhe barazi vet dhe kombëtare dhe mundësitë financiare. Në
parlament ligji i zhvillimit të qëndrueshëm do të jetë fikse të paktën tre fraksionet, të cilat do të formohet nga partitë që
veprojnë në mënyrë të pavarur të interesave të marra në zgjedhjet e përgjithshme, pasi votuesit nuk mund dhe nuk
duhet të kenë mundësi të jashtëzakonshme për shkelje të zhvillimit të qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë luftën kundër
çfarëdo aktivitetesh të ligjshme publike do të ndëshkohet shumë më rëndë se sa aktualisht. Një sistem i tillë politik i tri
partive mund të deklarohet në Rusi në vitet 20152017 me dekret të Presidentit në detyrë apo Asambleja Kushtetuese
Allruse për 50 vjet dhe kjo do të sigurojë një ekuilibër interesash. Megjithatë, proceset sociale si motit në kohë të
vështirë projektuar në një periudhë të vogël të kohës.
Unë besoj se të gjithë botën zhvillimi i mëtejshëm i demokracive ekzistuese apo regjimet autoritare në bazë të diktatit
të elitës në pushtet (ose klanet burokracisë në nivele të ndryshme) janë të përqendruara në duart e tyre fuqinë, të holla
dhe njohuri do të rrjedhin në drejtim të bilancit të këtyre komponentëve. Mosbalancim ka të ngjarë të shkaktojë,
shkencë, letërsi e madhe, muzikë, artet pamore, por edhe trazira të përgjakshme, pasi jo të gjithë opozita përqendrohet
në ushtrimin letrare apo të tjera paqësore për të denoncuar regjimin, i cili në kohën tonë është i lirë të tokës hyjnore.
Një shembull i mrekullueshëm i kësaj çekuilibër tregoi botës Rusia. Mirë se vini në fisnikërinë dhe dinjitetin e
mospërfillje e saj të plotë për popullatën e perandorisë dhe ka krijuar një art klasik dhe kryengritje ruse.
Interesante, Aleksandr Sergeevich Pushkin, ka përsëritur kishte luftuar një duel për nderin dhe dinjitetin, në punën e
tij me vajzën e kapitenit të Rusisë DINJITET fjalës riot nuk zbatohet, edhe pse komandant i Mironov kala, dhe
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Grinyov, dhe Pugachev, në mënyrë indirekte i pajisur këto prona themelore e njeriut .
DINJITETI Fjala për të përshkruar vetitë themelore të një personi nuk është në veprat e Luftës Leo Tolstoy dhe Paqe,
dhe vetëm në disa raste, ajo thekson mënyrat hollë e disa prej heronjve të mëdhenj të romanit. Në punën e A. I.
Solzhenitsyna Gulag Archipelago DINJITET gjetur gjysmë dhe vetëm një pjesë me këto fjalë në thelb të "shpëtuar para
shkatërrimit të dinjitetit njerëzor"  pjesa e gjashtë në kapitullin 1, ku Aleksandr Isaevich rrëfen jetën e Socialistëve të
mërguar '30 e para .
E plotë Edicioni Vladimira Lenina, në e tij të 55vëllim, unë nuk kam gjetur shprehjen "dinjitetin njerëzor", por ka 23
Fraza të ngjashme, në lidhje me autoritetet e keqtrajtimeve cariste me qytetarë.
Në qoftë se unë kam të drejtë, atëherë në të ardhmen e afërt është e nevojshme për arsimi për të balancuar shkencat
sociale, fizike dhe matematike, dhe për të krijuar tre partitë në pushtet: Partisë Konservatore e Rusisë (mbështetja në
fuqi), Liberal (Demokratike) Partia e Rusisë (mbështetja në ekonomi), Partia Progresive e Rusisë (baza e njohurive).
Komunat gjithmonë mund të ketë një bazë të tre komisionerëve të zgjedhur në këto zona si bazë të këshillit vendor, dhe
të paktën një tjetër pesë për të zgjedhur ndonjë përfaqësues të qytetarëve, pavarësisht nga anëtarësia në partitë
politike, të cilat mund të jenë të shumta, në varësi të traditave lokale.
(Kujtoni tekstin e nenit 6 të Kushtetutës së fundit, e cila u shpall rolin e një prej partisë në pushtet. "Kryesor dhe
udhëzuese forcën e shoqërisë sovjetike dhe bërthamën e organizatave të saj të sistemit politik, shtetërore dhe publike
është Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik. PKBS ekziston për njerëzit dhe i shërben popullit. Armatosur me
marksiste mësimdhënies leninskim, partia Komuniste përcakton perspektivat e përgjithshme të zhvillimit të
shoqërisë dhe rrjedhën e politikës së brendshme dhe të jashtme të BRSS, drejton veprimtarinë e madhe krijuese me
njerëzit Soviet, dhe jep një karakter të planifikuar konkretizuar shkencërisht për luftën e tyre për fitoren e komunizmit.
")
Skema Flat zhvilluar sistemin politik të Shoqërisë Kombëtare të Rusisë në shekullin XXI me tre partitë kryesore të 1,2
dhe 3, duke ofruar projektet e tyre stabilizimin e komuniteteve në zgjedhjet e ardhshme do të duket si në bazë të figurës
deklaruar më sipër. Megjithatë, çdo organizatat joqeveritare nga tre persona e lart dhe mediat në veçanti duhet të
ndërtohet mbi baza shkencore dhe tre shtyllat në të gjitha versionet: fuqia, parave, njohurive, duke hedhur poshtë si të
kota çdo kongrese vetëm ekonomistët, por regjisorët, intelektualët dhe gjeneralët si të kota dhe e gabuar në strukturën
e saj të deklaruar  mbi një rrotë nuk është të largohet. Për shembull, të gjithë i partisë suksesshëm të shekullit XX janë
ndërtuar mbi këto themele, dhe suksesi afatgjatë varet nga vlerat e deklaruara saktë dhe bazat e ndërtimit të shumë.
Më tej zhvillimi i qëndrueshëm i Rusisë, cilësia e rritjes së qytetërimit të saj do të jetë në gjendje për të kryer vetëm
vetëmjaftueshme, njerëzit me vlerë të orientuar në bazë të gjithë e kuptojnë dhe respekt dhe për të mbrojtur dinjitetin
njerëzor. Masat e njerëzve janë vetëm fillimi për të gëzojnë të gjitha të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të njeriut
dhe qytetarit të për të ndërtuar kuptimin e ekzistencës së tyre, vetëpërmirësimit dhe vetëorganizimit të
komuniteteve, shoqërisë dhe njerëzimit. Ky është çelësi për një personi mirëqenien, tashmen dhe të ardhmen në Rusi,
popullsia e botës në kohën tonë e kalimit nga demokracisë në zhvillim të qëndrueshëm njerëzor. Kjo është esenca
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