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Bhonn na cearta, na saoirsí agus na leasanna
dlíthiúla

smaoineamh
I Aois Enlightenment (Descartes, an tús an chéid XVII
 .. Rousseau agus Voltaire, an deireadh an chéid
XVIII) an chuma ar an smaoineamh ceart nádúrtha i
na cruinne ar heliocentric.
Sa naoú haois XIX, Charles Darwin bunús bunúsach

Boris Mayorov
Mo thuismitheoirí tiomnaithe

An córas luachanna atá bunaithe ar an dínit fear

dínit an duine, a ghné is mó atá curtha le chéile ag
anthropoid roghnú nádúrtha do na milliúin bliain. Tá
sé cruthaithe go bhfuil an duine ina sheirbhíseach Dé,
mar dhuine sóisialta le dínit, agus ní raibh ach ag a
dtoiliú a thabhairt rí nó an tuachtarán a rogha.

An stair an fear, tá gach daonnachta a líonadh leis an cuardach a dhéanamh ar agus bonn cirt bríonna, luachanna
chun go mairfidh, nuachóiriú agus timpeallacht maireachtála inbhuanaithe sa treoshuíomh bunaidh nó traidisiúnta

Roimhe pléadh feadh na gcéadta bliain ar an íomhá
Dhiaga de dhéantús an duine agus an grá chomharsa
ar fud an domhain geocentric cruthaithe ag Dia.

choibhneasta agus glan ar a chuid ama sóisialta agus a leibhéal sóisialta. Sa phobal seo, an duine aonair i dtréimhsí

Ar bhfuil bunaithe ar na smaointe a cruthaíodh agus

éagsúla dá shaol is féidir maireachtáil i sainchomhartha amháin (mar shampla: baile, cairdeas, grá, obair, gairme

ghlac Bhille na gCeart sa Ríocht Aontaithe, an Bhille na

Ingearach córas ordúriaracháin dtuismitheoirí nó i ndaonlathas, agus is féidir leat díriú ar na companions, Tale

gCeart sna Stáit Aontaithe, an Dearbhú um Chearta an

Ingearach córas ordúriaracháin dtuismitheoirí nó i ndaonlathas, agus is féidir leat díriú ar na companions, Tale
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Duine sa Fhrainc.
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feasach ar rud ar bith mar luachmhar , agus sna staidéir, a
fháil, depressed, i cobhsaí, sochaí idirthréimhseach, nó le linn

An chéad agus an Dara Cogadh Domhanda Léirigh an

corraíl go tráthrialta de bharr an titim ar an meáchan

gá atá le conarthaí uilíoch chearta an duine. I 1941,

intleacht ina leibhéal sóisialta nó ar an leibhéal ginearálta na
sibhialtachta atá ann faoi láthair.
Tuismitheoirí, Scothaicme nó ceannairí i gcrích bainistíochta
sóisialta, orient nó duine nó daoine ag bhfeidhm, airgead

Franklin Ruzvelt ina aitheasc, "Staid an Aontais"
D'iarr tacú leis na ceithre shaoirse riachtanacha:
saoirse cainte, saoirse adhartha, saoirse ó mhaith agus
saoirse ó eagla. Thug sé seo spreagadh nua d'fhorbairt
chearta an duine mar choinníoll riachtanach don

agus ghaois disorient i gcomhréireanna éagsúla, deiseanna a

tsíocháin agus deireadh an chogaidh.

thabhairt do rialtas nó sa tréimhse géarchéime na sochaí atá

Nuair a tháinig an pobal ar an eolas na

fágtha de dhaonra an duine le haghaidh féineagraíocht. Sa

hainghníomhartha atá tiomanta ag Ghearmáin

tréimhse géarchéime na sochaí le feiceáil go minic fiontaróirí

Naitsíoch, ba léir nach raibh an Chairt na Náisiún

a tricked beo lena lámha .

Aontaithe go cruinn Sainmhíníonn chearta an duine.

Ó phobail na cannibals, a fuair ar bhealach chomh maith le

Bhí comhaontú uilíoch is gá chun Chearta an Duine.

chéile, le coincheapa dlíthiúla nuaaimseartha ar shochaí
forbartha maidir le meas ar dhínit an duine agus an cleachtas
a thagann cosán stairiúil fada.
Ag amanna éagsúla ag brath daoine ar na hábhair na déithe,

DEARBHÚ UILÍOCH AR CHEARTA AN DUINE
arna nglacadh ag an tríú seisiún an rúin
Chomhthionóil Ghinearálta na Náisiún Aontaithe 217
A (III) an 10 Nollaig 1948.

shamans, lena theaghlach agus threibh, críoch agus
reiligiúin, ansin de réir náisiúntachta agus an tír eastáit agus

Airteagal 1.

idéeolaíocht. Anois, bhí fócas ar chultúr tomhaltais agus

Gach Saoláitear na daoine uile saor agus comhionann

trádáil. Ag an am céanna, sóisialta Tuigtear go dona agus do gach réigiún agus na pobail an réigiúin. Ag an am céanna

ina ndínit agus ina gcearta. Tá siad endowed an

ina chónaí 85% den daonra sa chaoi is ba chóir go mbeadh do gach rud beo  gan díospóide, ní machnamhach, nach

réasúin agus an choinsiasa acu agus ba chóir go

ndéanann anailís ar a gcuid gníomhartha.
In ár dtír daoine is mó tar éis an tubaiste an réimeas Sóivéadach, an tiomlán ní raibh a fháil i dtreoirchóras nua
aimseartha eolaíoch, ach absorbed blúirí de éagsúla, go minic bréagach, coincheapa agus smaointe. A gcórais luach a
líonadh agus a athrú fiú le linn na seachtaine. Tá sé seo faoi deara go háirithe i dtéarmaí streachailt polaitiúla, idé

ngníomhóidís i leith a chéile de mheon
bhráithreachais.
...
Sa bhliain 1993, ghlac an Rúis bunreacht, a leag an
bonn de chosaint dhínit an duine, a cearta, na saoirsí

eolaíocha agus eacnamaíocha na hiomaíochta, nuair is gá a ionramháil an mais na réigiún nó tír ar leith. Is é an

agus leasanna dlisteanacha.

subordination an rí atá ann faoi láthair, impir, ceannaire, uachtarán, ceannasaí, Boss, fear céile, caibidil, an ceannaire

...

... nó mionn coinníollach ar chách géilleadh unquestioning  An dáta sainchomhartha is mó sóisialta timeless do gach

7 Nollaig, 2000 ó Pharlaimint na hEorpa fhógair

pobal ó ghrúpa de thriúr suas go dtí empires ann le déanaí nó trí chomhaontú i éagsúlachtaí éagsúla go dtí an obair

sollúnta Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais

agus a ainm is a glacadh, a thuiscint agus a thógáil a ndearcadh fulangach do dhaoine ar bhonn an réaltacht atá ann

Eorpaigh.

faoi láthair.
Tá súil agam go sa todhchaí, beidh daoine in ann a laghdaíonn an caidreamh na subordination agus ar bhealach

Sa lá atá inniu, ag tús an chéid XXI, an dara

Tá súil agam go sa todhchaí, beidh daoine in ann a laghdaíonn an caidreamh na subordination agus ar bhealach
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tionchar a imirt ar na cinntí a dhéanann an ceannaire.

Sa lá atá inniu, ag tús an chéid XXI, an dara
Enlightenment ag teacht chun cinn.
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I mo thuairim, tá an daonra na Rúise le hardleibhéal táimhe sóisialta, ina gcónaí amhail is dá mba i measc an phobail

eolaíochta, ní mór do gach duine a bheith

Sóivéadach, patrúin craoltaí teilifíse a dúirt agus tá sé dírithe ar na ceannairí i gcumhacht. Creidim go leanfaidh an

rannpháirteach i gcur chun feidhme dhearbhuithe

chumhacht, airgead agus eolas ar lá atá inniu ann a bheith comhchruinnithe i ingearach cónaidhme na cumhachta,

dhínit an duine leis na teicneolaíochtaí ceart agus

agus ag an mionlach réigiúnach, agus an áitiúil agus maorlathas, agus an daonra fós bocht, an lag agus uneducated.
Tá sé seo an bunaithe thraidisiún sóisialta, cánachas sóisearach sinsearach, ar an teorainn ar oibríocht deonach.
Rinneadh an féidir, ní hamháin mar gheall ar an easpa trédhearcachta na ríomhanna; scríobh mar gheall air, ag rá, "
Dearbhaíonn eolaíocht " ... agus an taistriú le forbairt inbhuanaithe na Rúise cosúil le feiceáil i ndiaidh omnipotence

modhanna fiú saol gach duine ar an Domhan. Is gá a
chinntiú go ndéantar forbairt inbhuanaithe de gach
duine agus don phobal go mbeidh trasdul rianúil ó
stáit authoritarian do dhaoine féinrialtas.

céim na clans réigiúnacha, nuair a bheidh an cóimheas idir an chumhacht, airgead agus mionlach eolais agus an

Cuireann Údar agus eagarthóir ar an suíomh gréasáin

daonra a 50 x 50. Is féidir leat a chur ar an taschur na neolaithe, go fear mar bhunadh ainmhíoch sóisialta

soiléir gcóras phearsanta gach duine de luachanna

chríochnaigh an chéim as an moncaí, ach imleor de réir an bpobal sóisialta, am áitiúil, i gcuid mhaith tíortha nach

bunaithe ar fhiúntais an gcoincheap mar uirlis is

bhfuil forbartha, agus tá an próiseas dócha ach amháin sa chéad chéim. Sa chás seo, ní gá treochtaí sóisialta agus

coiteann do na náisiúin, pobail eile agus sonas

mais na daoine a thuiscint na fadhbanna a bhaineann le dul chun cinn trí pháirt a ghlacadh iontu mar gheall ar na

pearsanta a nuashonrú comhordanáidí (luachanna

himthosca, agus athrú ó bhonn traidisiúin sóisialta dóibh díobhálach. Seo leamhsháinn do líon beag daoine forásach

daonna).

minded sa Rúis  ag siúl go ciúin córais nó seasamh le phóstaer i pickets.
An éabhlóid chastacht na gcóras sóisialta, beidh treochtaí forbairt na bpobal gcaithfeadh sé go dtiocfadh chun cinn
fórsaí i measc an daonra  beidh mais an chaidrimh cothrománacha ar bhonn dhínit an duine a thógáil nach bhfuil il

Tá Cogadh cead go raibh sé riamh carntha i earráidí
aimsir na síochána, Múchadh leis an ngníomhaíocht
dhaonna díobhálach. Gach cogaí, lena náirítear an

hingearach bunaithe ar an dlí agus eitic, ag cur san áireamh an fachtóir ilchultúrtha. Cheana féin lá atá inniu ann,

fuar  tubaiste sóisialta den tsochaí neamhthreoraithe

maidir le forbairt síochánta pobal inbhuanaithe, cómhaireachtála de chultúir foirmeacha, a coiteann agus soiléir do

fós fachtóirí na forbartha, ag tógáil pobal. Ní mór

gach córas de luachanna daonna, dlúthpháirtíocht agus rannpháirtíocht gach duine sa gnóthaí pobail  stoptar

Gulag agus an tUileloscadh a athdhéanamh.

amach nó a cónaí ina spás fíorúil agus an duine, agus is é an stát míéifeachtach. Trí oideachas agus teicneolaíocht

Tá sé in am le haghaidh an dara Enlightenment,

uilíoch atá ag fás saibhreas agus daonra eolais. Beidh cobhsaíocht na gcóras sóisialta casta a bhaint amach a

réabhlóid eolaíochta agus daonnúla, nuair a bheidh na

spreagadh an dúil ar gach duine chun luachanna na sonas, ag laghdú caillteanais agus úsáid réasúnach acmhainní

treoshuímh luach atá bunaithe ar an dínit an réimse

atá gann sa gheilleagar.
Sa naoú haois XXI an treocht ndéantar idirdhealú idir fear ó choincheapa ársa an chaidrimh ingearach idir an stát, an
fine comhchoiteann agus mar sin de, in áit iad le an dlí agus caighdeáin eitice de meas ar a gcearta, na saoirsí agus

chearta an duine nádúrtha a chur san áireamh i ngach
teicneolaíocht sonas an duine, a chinntiú le forbairt
inbhuanaithe phobail.

leasanna dlisteanacha. Nascent cáilíocht eile daonna  dhírithe agus luach i comhordanáidí geografacha, ach ag tosú a

Sa Rúis, stair an phobail agus cearta an duine araon,

thaispeáint. Rugadh agus eolaíocht chognaíoch, agus na teicneolaíochta ar é a úsáid chun a chruthú pobail nua agus

bhí a buntáistí teagmhasacha. Sa naoú haois XX na n

saol sona an duine aonair.

údarás sin ar a dtugtar Sóivéadach scriosadh beagnach

Sa lá atá inniu sa Rúis cruthaíodh hardly dlúthpháirtíocht nua atá bunaithe ar na daoine a bhfuil an dínit agus luach

go hiomlán ní hamháin ar an coincheap, ach chomh

treoshuíomh an duine, a thabharfaidh le chéile teaghlaigh, gairmithe, ar phobail chomhleasa agus cealla príomhúla

maith le tuiscint ar féinfiú. An fear Sóivéadach ar

eile den tsochaí shibhialta. Creidim go bhfuil ag deireadh na mbeidh an chéid XXI a úsáid phearsanta ríomh

bhonn na an tiomlán ardaigh "bród féin."

cainníochtúil ar an leibhéal luachanna duine, agus aird á tabhairt ar an genome ar dhuine áirithe, a dhéanamh an t

Ní bunreacht Sóivéadach 19181978 Níor chuir i n

aistriú cáilíochtúil ó Homo sapiens go duine luachdhírithe.

earraí fiú focal amháin leis an fhréamh "fiú." Tá an

aistriú cáilíochtúil ó Homo sapiens go duine luachdhírithe.
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Tá an fear agus an pobal ag iarraidh i gcónaí chun éifeachtacht dá leithéid de ghníomhaíocht, uaireanta dá ngairtear

coincheap de dhínit an duine san áireamh sa Rúis

an bhrí na beatha. Mar sin féin, an fachtóir má tá sé agus comhairfidh siad riamh, cinnte a bheith ina beagán cosúil le

1993 Sóivéadach Bunreacht na bliana.

innill ghluaiste 8% nó fiú níos lú. Agus bhí an leibhéal feadh na gcéadta bliain go eitneacha agus ar fud an saol gach
duine againn, cad nach mbeadh sé é a dhéanamh. Tá gníomhaíochtaí daonna is minic nach bhfuil úsáideach, ach de

Bunreacht na Rúise

réir mar obair an tinneall, a bhfuil an úsáid a bhaint chúis uaireanta múinteoirí.

Táimid, na daoine ilnáisiúnta de Chónaidhm na

Le linn na tionsclaíochta (Art Nouveau), tá an meánleibhéal na oideachais polytechnic poiblí bainte amach, chorprófar

Rúise, aontaithe ag cinniúint coiteann ar ár dtalamh,

i an tuiscint ar na próisis fhisiceacha MAISEANNA, fórsaí, obair, fuinneamh .... I mo thuairim, i go leor tíortha an

ag bunú cearta an duine agus saoirsí, síocháin

fichiú haois, bhí cónaí ar an bpobal go simplí, faoi riail an ghníomhaíocht na Dímheabhraigh passionaries sliocht

cathartha agus ag teacht, a chaomhnú an aontacht stáit

teoiric ethnogenesis Lva Gumilova , agus sa lá atá inniu an chuid is mó den fhuinneamh is uncontrollable . Tá sé seo

go stairiúil arna bhunú, ag dul ar aghaidh ó na

tipiciúil agus an Rúis: scriosta go minic a gceannairí féin de na daoine, agus ní conquerors  an barbarians. Tá an

prionsabail a aithnítear go huilíoch an

domhan bainte theorainneacha forbartha dian. I mo meastacháin, ó dheireadh 60aí san APSS agus sna tíortha ar

chomhionannais agus féinchinneadh na pobail, onóir

domhan sóisialach roimh, i gcoinne an chúlra an Pháirtí Cumannach utopian pleananna a bheith curtha ar bun pobal
coiriúil an dlí atá ann faoi láthair agus tuiscint coiteann, agus tar éis thit an tAontas Sóivéadach, na struchtúir
chorparáideacha, ar roinnt eachtrach a bhaineann le agus tá corparáidí trasnáisiúnta éis fás, iolrú agus gabhadh

an chuimhne sinsear a in iúl dúinn an grá agus meas
athartha agus creideamh i deaagus an cheartais,
athbheochan an statehood ceannasach na Rúise agus
ag dearbhú an firmness a bunúsach daonlathach, ag

Rúisis: ionadaithe a sheoladh chuig an Rialtas agus mar leas chuig Parlaimint le ticéad a cheannach ó aon pháirtí nó

iarraidh a chinntiú go deabhail agus rathúnas na

tacar gentlemanly moltaí ábhartha d, suas go dtí thráchtais dochtúireachta aon eolaíocht.

Rúise , Imeacht as an fhreagracht as ár athartha roimh

I gcás corparáidí, an rud is mó  a bheith brabúis agus san Eoraip le chéile a shimpliú le gluaiseacht smaointe, daoine

ghlúin seo agus sa todhchaí, ag aithint dúinn féin mar

agus caipitil, agus le forbairt inbhuanaithe tosaíochta corparáideach AE. Mar sin féin, ar an mbealach go bhfuil an AE

chuid de phobal domhanda, glacadh leis an BUNÚ

a lán de na deacrachtaí.

CHÓNAIDHM NA RÚISE.

Sa tréimhse trasdula sa Rúis, is dócha an KGB, anois imríonn an FSB ról tábhachtach i rialú na tíre agus ag iarraidh a
fháil níos mó ná na corparáidí, a bhfuil a stair ag tarlú os comhair ár súl. Creidim go bhfuil an modh aistriú, an leagan
Rúise foirmiú rialachais chorparáidigh .
Rúis lá atá inniu, an gá atá le litearthacht uilíoch na luachanna mar bhonn don saol i sochaí na faisnéise. Dá bhrí sin
tá sé riachtanach, agus an feabhsú leanúnach na leas an daonra, agus go háirithe ar a chuid lárnach. Tá bainistíocht

Airteagal 21
1. Dínit an duine a chosaint ag an stát. Is féidir aon
rud a bheith mar bhonn le haghaidh a mhaolú.
2. Ní dhéanfar aon duine a chéasadh ná nó íde atá
cruálach, mídhaonna nó táireach eile nó pionósú. Ní

sóisialta ag gach leibhéal is gá ceangail cothrománach na dlúthpháirtíochta do dhaoine i bpobail éagsúla a chur chun

féidir aon duine a chur faoi gan toiliú saor in aisce do

cinn, cur le hoiliúint a chur ar phearsanra chun bainistíochta nuaaimseartha na tíre agus comhoibriú i corparáidí ar

turgnamh leighis, eolaíochta nó eile.

fud an domhain a allmhairiú ó thar lear, saineolaithe teicneolaíochta agus caipitil. féidir an Rúis le linn an taistriú go
dtí an postmodern a bheith ann do go bhfuil stórála caipitil comharsanachta tíortha agus ó tíortha comhoibriú
forbartha aon chumhacht mhór le diúracáin agus compordach fornáisiúnta tír le córas corparáideach a fhorbairt,
aontaithe i ndáiríre lena nnaisc trasnáisiúnta leis an Aontas Eorpach agus leis an gcuid eile den domhan luach
dhírithe.
mionlaigh Díreach dictate a théann an scéal, ní raibh rogha rialaithe trí daonlathas sa Rúis ar siúl, agus cuireadh an
daonra féinluachbhunaithe díreach ag déanamh a mbealach isteach ar an intinn agus i gcleachtas, tíortha forbartha

Tráchtaireacht don ealaín. 21
Dínit an duine aonair, mar atá luaite sa Bhrollach don
Chúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus
Polaitiúla, ina maoin gné dhílis de gach duine sa
teaghlach daonna, óna bhfaigheann sé na cearta

daonra féinluachbhunaithe díreach ag déanamh a mbealach isteach ar an intinn agus i gcleachtas, tíortha forbartha
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go fóill. Agus anseo tá an Rúis an deis a ní tarraing an eireaball an Iarthair (nach bhfuil olc), agus a bheith ag an

doshannta agus a bhfuil bunaithe ar an tsaoirse, leis

leibhéal céanna agus tíortha forbartha, go seasta ag forbairt ní amháin ar an arm, eacnamaíocht agus eolaíocht, ach

Dínit  cearta maoine doshannta mar an luach

freisin luach atá dírithe ar an daonra.

uachtaracha, bhí mar bhunús an taitheantas agus

Sa lá atá inniu tar éis an tubaiste de empires agus an claochlú na réimis authoritarian an fichiú haois, an deireadh

urramú ar fad a chearta agus saoirsí (bhreithiúnas na

"cogadh fuar", an réabhlóid eolaíochta agus teicneolaíochta, agus an ré an gheilleagair liobrálacha na tíortha forbartha
leáite billiúin daoine, na maiseanna freed don saol sa timpeallacht nua an teacht postmodern . Do bhunú na bpobal i
ndiaidh an daonlathas agus an liobrálachais (seasta, forbairt go mear ní mar gheall ar an bpróiseáil amhábhar, agus
trí nuálaíocht agus feabhas a chur ar gach duine) ag teastáil boinn agus treoirlínte nua do thógáil sonas pearsanta
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an gceartas agus leis an tsíocháin sa domhan.

Cúirte Bunreachtúla an 27 Meitheamh, 2000 N 11P //
SZ Cónaidhm na Rúise 2000. N 27. Airteagal 2882 ..)
Agus nach a bhaineann leis is cuma cé sé féin agus na
daoine thart orthu bhrath agus a mheas a
phearsantacht. Mar sin, is cuma cé chomh bhunaigh é

agus sóisialta. Arís eile, stair shóisialta, ach den chéad uair ar scála domhanda tá tús curtha in áit an deity,

féin fear, is cuma cad na cáilíochtaí, lena náirítear an

príomhfheidhmeannach, ceannaire, athmheastóireacht ar an údarás morálta, an túdarás bhfeidhm brute, an t

diúltach, féadfaidh sé a shealbhú, a bhfuil oibleagáid

airgead éagórach nó d'fhiacha amhrasacha eolas, ideologies agus traidisiúin sóisialta as dáta eile.

ar an Stát agus ar a núdarás chun a chinntiú go

Ina óige, le linn na propaganda leanúnach, na daoine Sóivéadach an chuma liom a bheith go leor le pobal réasúnta

hiomlán a coinníollacha chun a aidhmeanna gach

daoine nuaaimseartha, atá in easnamh le saoirse beag de ghníomhaíocht. Mar sin féin, bhí mé mícheart. Na daoine

ceart, ag cinntiú dhínit an duine. A chinntiú dhínit an

Sóivéadach iompaigh amach a bheith stánaithe, modhanna pobail reoite de monarcacht absalóideach agus an

duine  ciallaíonn sé an gcéad de gach a chóireáil sé

deachtóireacht Bolshevik; Ní cannibals, ach an tsochaí nach bhfuil tuata. Is dócha dhíchóimeáil ollmhór ar
choincheapa, lena náirítear roinnt cásanna de cannibalism sa Rúis a bheith 100 bliain eile. Tá iarrachtaí atá de dhíth
mionlach, mar shampla, plean cúig bliana deireadh a chur le litearthacht faisnéise do na daoine atá ina gcónaí i sochaí

nach mar rud an tionchar a imirt ar an chuid de na
stáit, chomh maith le mar aonán comhionann féidir a
gcearta a chosaint ag gach Ciallaíonn sé sin nach bhfuil
toirmiscthe le dlí (Cuid 2, Airteagal 45 den

an eolais nuaaimseartha. Réir dealraimh, ba chóir do dhaoine óga a spreagadh chun gnéithe de shochaí nua a thógáil,

Bhunreacht ..) Agus argóint leis an rialtas in aghaidh

chun léargas ceart den saol, ionas nach titim isteach turraing ó ithe beo nó figuratively chomharsa nó disoriented agus

aon cheann dá orgán (breithiúnas na Cúirte

gaol sa tóir ar sonas ag fáil bháis taobh amuigh den tsochaí postindustrial.

Bunreachtúla de 3 Bealtaine, 1995 N 4P // SZ an

Sa Rúis, sa chuid is mó tír acmhainnsaibhir ar fud an domhain, tar éis an tubaiste, defrost agus athiontráil sochaí

Ealaín na Rúise Cónaidhm. 1995. N 19.. 1764).

Shóivéadaigh neartófaí aistriú. daoine Ciallmhar shonraítear flaitheas na Rúise sa Bhunreacht 1993, chruthaigh
treoirphlean don todhchaí, ach ní dhéanann daoine a mhúineadh a bhaint as na deiseanna nua a thógáil a sonas agus
d'fhan na daoine disoriented le heilimintí den chóras ordaitheriaracháin theip, sprouts an daonlathais, coir nua, eitic

Boris Mayorov I.  eagarthóir láthair agus an túdar an

nua, agus eile gach cineál na fachtóirí sibhialtacht nuaaimseartha. Lean daoine disoriented, mar atá in amanna iar, a

tionscadail le fios go dtosaíonn an exodus mais an

lorg sonas phríobháideach agus phoiblí, a fháil do lámha ar, chomh maith le pá íseal, coibhéisí impersonal maoin 
dearbháin atá thrown leis an daonra gaoithe neamhullmhaithe.
De réir an Innéacs um Fhorbairt Dhaonna na NA ( HDI ) sa lá atá inniu athraíonn sa Rúis sa réimse a bhaineann 55 as
169 tír. Ie shaoránaigh na Rúise fós bocht, timpeallaithe ag a chuid saibhris (d'fhéadfadh nach, nach raibh am san

daonra i bhformhór na dtíortha an chimera agus idé
eolaíocht sa ré nuaaimseartha an domhandaithe. Tá
gach náisiún tús bunaithe ar fhianaise trí na NA a
ghlacadh, luachanna atá bunaithe ar an gcoincheap
"dhínit an duine" go mbeidh sa naoú haois XXI

fhichiú haois a eacnamaíocht a fhorbairt ar bhonn an chórais orduithe), nach bhféadfaí dul ar an cuardach a

bheith axiom de Chonaic poiblí, tús ríomh na

dhéanamh ar an tógáil a sonas. Na Náisiúin Aontaithe Bhunaigh 20 Márta, 2012 Lá Idirnáisiúnta na Sonas :

forbartha inbhuanaithe agus tsibhialtacht dhaonna, an

tuarascálacha rátáil Rúise do sonas na Náisiúin Aontaithe go dtí seo tá beag.

luach is mó de phobal i ngach ciall.

Chumasc an bochtanas ábharach na sochaí, neamhrialaithe meáin ag táimhe ar aghaidh ag ndálaí idirnáisiúnta

Cosúil le Córas Descartes na comhordanáidí (x, y, z 

eacnamaíocha agus polaitiúla doiléir poiblí a fhorchur ar aghaidh ag comhfhiosach, go minic unconsciously, a

fhios ag gach duine) agus an córas heliocentric, Galileo

eacnamaíocha agus polaitiúla doiléir poiblí a fhorchur ar aghaidh ag comhfhiosach, go minic unconsciously, a
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ionramháil sentiments poiblí, foirm an coincheap de chultúr atá bunaithe ar na hamhráin agus damhsaí ar an stáitse,

fhios ag gach duine) agus an córas heliocentric, Galileo

agus an toighear, na spriocanna bréagach eile a fháil fear sonas a bhfuil a Leanann an saol atá le tomhas níos lú ná an

nuaaimseartha agus teicneolaíocht, sa lá atá inniu le

tábhar a sparán beag.

haghaidh nuachóiriú agus an saol i ndiaidh Nouveau

I ár gcuid ama, tá gá le gach leibhéal de bhrí sóisialta agus daonnúla an tsaoil thabhairt cothrom le dáta agus más rud

(capitalism) de dhíth ghlanadh gach córas fear nua

é nach bhfuil siad deartha agus praiticiúil a ceapadh, tar éis forbairt na nearraí poiblí agus bríonna réabhlóid
eolaíochta agus teicneolaíochta, is féidir leis an gadgets ar ár gcuid ama sa saol domhandaithe láthair a tharlóidh
sraith de tubaistí sóisialta dlite an caillteanas de phointí tagartha rathúil anois agus pobail a fhorbairt.
Thit an mbealach traidisiúnta (d'aon treoshuíomh i saol) a bhí san am atá caite, ach ní ar scála domhanda. Is dócha

▼
a bheidh, a chinntiú go bhforbrófarНастройки
na heolaíochta

aimseartha na gnéithe sóisialta. Chun a bheith i
dtraidisiún na shocrú agus reachtaíocht go sonrach do
gach suíomh agus comhpháirteanna cainníochtúil ar
luachanna an tomhaltóra ciseán le luach inárachaithe
de gach shaol an duine. Sa chás seo, faoi dheireadh na

go bhfuil an tcastacht an cháis mar gheall ar an dodhéanta athrá stair shóisialta na dtíortha i mbéal forbartha

bliana 2010, cur chuige coiteann tomhais eolaíochta

forbartha.

sóisialta a dhéanamh ann. Tá súil agam go bhfuil an

dúshláin nuaaimseartha  na dúshláin a bhaineann le forbairt inbhuanaithe dhaonna, pobail, an Rúis agus na tíortha

dínit gach duine, beidh an ghrian os cionn a cheann

go léir (gan forbairt spontáineach ar an gheilleagair airgid, marbhántacht, gan rabadh agus coscánaithe tobann, gan

agus atá molta ag na ríomhanna na luachanna do gach

cogaí agus réabhlóidí) Tógfaidh mé chun tús a réiteach ceart anois gach fear ar a mhéara féin deich treoshuímh luach

duine sna blianta atá le teacht a bheith bunaithe ar

bunaithe ar dhínit an duine. Ag an am céanna is mian leat a chur san áireamh na modhanna saineolaithedigiteach

chaidreamh sóisialta, agus beidh mo sceitsí sa réimse

de sonas an duine i ríomh gach smartphone, á nascadh trí ríomhaire Super leis na córais bhunúsacha de
comhordanáidí de shaol an duine: an heliocentric, geocentric, socheacnamaíocha (poiblí, sibhialta, príobháideacha).
Molfaidh mé inniu deich treoshuímh luach chun fadhbanna sonas an duine féin a réiteach, inbhuanaitheacht aon

seo a bheith tairbheach do mo leanúna.
Ní mór dúinn bogadh ar shiúl ó dheonach i stát
fhoirgneamh agus sóisialta pobal impromptu agus
riaracháin áitiúil leis na gníomhaíochtaí de chuid an

phobal as an teaghlach go dtí an stát, an meastóireacht ar aon rialtas chéimeanna i mbeartas idir dúchasacha agus

cearnóga agus sráideanna aon lonnaíochtaí.

eachtrannacha. Ba cheart leasanna náisiúnta na ndaoine in ár naois iartionsclaíoch dtiocfadh na luachanna

Ní mór Sa lá atá inniu Anailís agus conclúidí ó na

uilechoiteanna arb na ndaoine agus an chine daonna ar an Domhan. Is é sin an náisiún polaitiúil agus eitneacha agus

botúin tragóideach fascism, communism, agus na

leasanna náisiúnta a chlaochlú i luachanna pobail inbhuanaithe bunaithe ar sonas riachtanach agus leordhóthanach

delusions ina dhiaidh fás liobrálacha na dtíortha

ar gach duine i gceantar áirithe.

aonair ar chostas an chomhshaoil agus na smaointe

Sa naoú haois XXI bhainfear amach é litearthacht faisnéise uilíoch, ní mór fear lá atá inniu ann a thairiscint sraith de

utopian an fear thar na mílaoise seo caite.

chórais, eolas agus na scileanna a chuirfidh ar chumas dó a aithint agus a dhéanamh foirmiúil príomha féin na cearta,
na saoirsí agus na leasanna dlisteanacha a luachanna slí bheatha inbhuanaithe a choinneáil. Go sonrach, ba cheart
digiteach, in ionad modhanna doiléir agus teicnící a bheith i ngach áit a chur ar fáil le sraith leordhóthanach na n
uirlisí eolais, rud a léiríonn conas é a úsáid i gcomhréir leis na caighdeáin dlíthiúla agus eiticiúla de gceantar áirithe.

An cheannaireacht nuashonraithe, teicneolaíocht, ar
chumas pobail luachdhírithe inbhuanaithe
daonnachta chun cogaí a sheachaint agus an saol na
bpobal agus iomlán an tsibhialtacht dhaonna fíor
leathnú go dtí go gcailleann sé réasúnach agus ag

Fiú sa lá atá inniu, tá sé riachtanach teicneolaíocht digitiú, foirmiúil agus a thairiscint do gach uile modhanna duine

maireachtáil i an tí bás bhitheolaíoch an Domhain i

aghaidh a thabhairt ar staideanna mó i saol, go leor áisiúil treoshuímh luach trédhearcach leis na sonraí is gá do gach

phláinéid agus an bás ina dhiaidh seo den leagan seo

luach agus soiléir ar an gcaidreamh ar bhonn dhínit an duine.

na cruinne.

Sa lá atá inniu, nach bhfuil an chuid is mó a léamh litríocht mór nach bhfuil, ag iarraidh agus ní a chruthú tagartha
luachmhar ar feadh a shaoil, ní dócha go bhfuil am chun fearais nua, meaisíní le rialú clár, nó ríomhairí boise a
fhorbairt. Níl an fear nuaaimseartha go leor, agus an daonlathas, agus a bhunluachanna  saoirse. Maidir le
nuachóiriú na sochaí seo a chur san áireamh agus iarratas a go léir na cearta, na saoirsí agus na leasanna dlisteanacha

nuachóiriú na sochaí seo a chur san áireamh agus iarratas a go léir na cearta, na saoirsí agus na leasanna dlisteanacha
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ar bhonn dhínit an duine, a sholáthróidh bonn daingean do gach réimse de idirghníomhú sóisialta, caidreamh
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ingearach agus go háirithe cothrománach sa tsochaí nach bhfuil a tháinig chun cinn ó na laethanta ar an sclábhaíocht
sa Rúis go dtí an lá: in ní raibh siad gá a. Gach cineál rangú, leasaithe sa Rúis ó am Peadar Mór, tá sé riachtanach a
athrú ar an cód eitice agus rialacha ar bhonn coinníollacha socheacnamaíoch an phobail nó grúpa daoine. Is dócha go
bhfuil ag an bhonn an smacht reachta atá nach bhfuil le cur ar an saol na sochaí, agus an smacht dhínit an duine.
Beidh féilire Nuashonraithe a chruthú sa Rúis agus do go leor náisiúntachtaí ar leithligh. Daonra parted le go leor de
na hearráidí an chultúir am atá thart agus sainchomharthaí tíre nuaaimseartha a fháil.
Córas Pearsanta chomhordú bunaithe ar dhínit an duine, agus ní mór go luath amach anseo agus i bhfianaise an
genome gach duine a chur i bhfeidhm i ngach áit in intinn an phobail agus go luath amach anseo a bheith ar bhonn
modheolaíochta sóisialta, modhanna agus samhail mhatamaiticiúil an ábhair stáit agus gluaiseachtaí sóisialta. Sa
chás seo, beidh rath ag brath ar na cionúireachtaí agus ar an leibhéal chumhacht, rialú airgeadaíochta agus oideachais
caidrimh shóisialta. Dá bhrí sin tá gach dínit an duine comhfhiosach an fachtóir tiomána féinrialtas. Dtí an Eoraip
agus an Rúis plunged i chaos ag nádúrtha agus saor in aisce roinnte na maoine an iar USSR agus an dara athlonnú na
ndaoine a fheiceann muid i ár gcuid ama, tá sé riachtanach a chur ar bhonn foirmiúil agus teicneolaíocht chun
leasanna agus acmhainní náisiúnta a nascadh sna córais a chomhordú chun a aidhmeanna an luach an gheilleagair,
cultúr daonna fíor agus bhí beartas sóisialta, leis an bpróiseas rialachais agus idirghníomhaíocht dhaonna
mathematically trédhearcach, réasúnta agus intuartha. Digitiú na hoibre Cruinne a bhí go rathúil ag Google , tá taithí
suntasach atá tagtha ar an gcorp an duine ionadaíocht sa teicneolaíocht digitithe Google Brabhsálaí aois Comhlacht .
Beidh aon dul chun cinn breise a nascadh leis an foirmiúil an phobail domhan sa tionscadal trasnáisiúnta (mar chuid

Sa lá atá inniu, áfach, a lán rudaí inár lámha!
Chomh maith leis an íomhá is mó de dhuine
luachanna de 3 mhéara, le fios agam do gach duine
cairdiúil do gach íomhá ar leith den cruthú agus
coimeád sonas sa chóras luach na n comhordanáidí ar
bhonn dínit (ceangailte ag dhá lámh) 10 treoshuímh
luach (10 mhéar ar an dá lámh).
Ní féidir a thabhairt suas  beidh sonas imíonn siad.

den tionscadal a chur i bhfeidhm i Skolkovo, mar chúiteamh ar an coire agus éilliú Readonly olcas i daonlathú an
chumainn, cuireadh siar i gcoinníollacha druidim 90 bliain d'tubaiste eacnamaíoch, An Rúis). Mar sin féin, dictates

Google +

am an gá atá le cruthú agus cur i bhfeidhm sa Rúis agus caidreamh sóisialta iardhaonlathach.
Sa chás seo, anois tá sé riachtanach chun íosleibhéal oideachais a chur ar fáil le haghaidh an tuiscint ar gach duine ar
an difríocht idir éagsúla córais agus am a chomhordú: réalteolaíocht, geocentric, áitiúla, sóisialta, pearsanta. Mar
shampla, duine ióige, ógántacht agus aibíochta cónaí i réimse na ama pearsanta. Pobail ar ár bplainéad beo ina nam
sóisialta agus an Domhan  Sun ní mór a gcuid ama réalteolaíochta agus féilire. Braitheann Gníomhaíocht tréimhsiúla
ar an Sun, ní hamháin trasghearradh do na fáinní bliantúil na gcrann, ach freisin a ghiniúint ar ardchaighdeán.
Cearta, saoirse agus leasanna dlisteanacha na fháil é féin gach glúin, ach ag leibhéal difriúil. Ní féidir linn a cheadú
ghlúin de diúracáin, agus glúin eile de faillí, an chiontaithe comhchoiteann nó pearsanta an ceannaire náisiúnta a n
iarratas. Ní mór dúinn ar chumas an chuma ar dtríú tíortha a bhfuil arsenals núicléach agus as a chuid Cogadh Fuar,
nó seoladh a satailíte: mar shampla, an ceannaire lucht leanúna an cheoil trí dhíol na foraoise ar fud an fine Amazon
chun amhráin faoin cheannaire chraoladh. Creidim go bhfuil an luaidhe atá ann faoi láthair táirgiúil, más rud é
bunaithe ar an dosháraitheacht dhínit an duine: oscailte, a dháileadh go huilíoch agus go tapa; Ní chuireann sé bac ar
an ghníomhaíocht agus cothaíonn an luach na treoshuímh daonna don fhorbairt inbhuanaithe.
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luas Sa lá atá inniu tar éis próisis shóisialta ráta athraithe mheán . Éilíonn sibhialtacht nuaaimseartha aird
leanúnach agus tóir go gcuirfí na treoracha luach an duine, lena náirítear tá sé in am dul isteach, agus féilire amháin
do na háitritheoirí an domhain.
Mar shampla, shíl aon duine, ach is féidir le forbairt inbhuanaithe an Chugais tionscal nár chóir go mbeadh leathnú
agus déimeagrafaic, chomh maith le sa tSín, a thabhairt isteach teorainneacha soiléir do gach duine agus poist do
dhaoine óga a chur ar fáil sna réigiúin dlúthdhaonra de na réigiúin i mbéal forbartha ar an Rúis agus an chuid eile den
domhan. Mar sin féin, ba chóir don rialtas áitiúil i réigiúin i mbéal forbartha a thabhairt isteach láithreach. Maidir
liom féin agus leis an veicteoir na forbartha ar Moscó  an cheist mhór. Moscó  cathairroinne. Níl ár caipiteal blown
gaotha farraige mar NuaEabhrac agus dá bhrí sin moráltacht, dlíthe sóisialta, cóid eitice agus grúpaí sóisialta
corparáideach, ba cheart an traidisiún de Muscovites i scaradh na reiligiún agus stáit a bheith níos iontaofa. Is iad
Tábhachtach sa lá atá inniu prionsabail na hoscailteachta agus freagracht an bhuiséid agus an rialú cumhachta i
Moscó, a ghiniúint trí chainéil na meán caingne den sórt sin ar fud an Rúis.
Má glacaimid go lags Rúis nuaaimseartha tíortha forbartha gcúl san Eoraip ar feadh 100 bliain, ár sochaí an lae
inniu, i 2010, mar chuid den achomharc banna a ordú ar leith den daonra (leis na treochtaí an banal nó níos measa,
fascism Gearmáinis Iodáilis leis an shocrú mar an cheannaire). Daoine fós bocht, neamhleor ar a saibhreas náisiúnta
agus de réir táimhe sóisialta, nach bhfuil aon smaoineamh ar féinmheas a bheidh, ar aghaidh ag teastáil i
príomhfheidhmeannach agus ceannaire, tying a fortune pearsanta chuig an líon iomlán na diúracáin agus warheads,
do líonta beithíoch, muc agus na táscairí scaipthe cosúil le ré tosaigh nuachóiriú . Dá bhrí sin, ceannairí eolaíocha
agus polaitiúla, mionlach eacnamaíochta, gach duine ciallmhar a bheith skillfully agus go cúramach na bearta
bainistíochta sóisialta i bhfeidhm sa tréimhse dár bhforbairt, a thairiscint do na hionaid is gá tiúchan tionscnamh
sóisialta, cúram i gcónaí thabhairt feabhas ar an leibhéal ábhar agus cultúr sóisialta, instill neamhspleáchas agus
caoinfhulaingt den daonra, tá an coincheap an fhlaithis pearsanta agus slite beatha inbhuanaithe i gcaipiteal an lae
inniu agus i ndiaidh capitalism teacht ar na tíortha forbartha. Mar shampla, nach bhfuil go leor airgid: Is féidir le
sonas a mhéadú ar chostas an ghrá, eolas, obair nó luachanna eile (féach figiúr), gan dearmad a dhéanamh go bhfuil
an fachtóir is mó do na fir  bean agus vice versa do mhná  fir. Is féidir leis an taistriú chuig na treoshuímh luach an
daonra go luath amach anseo tosú i ndaoine óga a thabhairt suas beoir agus toitíní, agus tús a chur leis daonra fásta
sna caidrimh leathan cothrománach a chur i bhfeidhm ar an dlí agus luachanna eitic ina chaidreamh lena chéile sa
bhaile agus ag an obair, a chruthú geilleagar postmodern. Sa tsochaí seo le dínit fréamhaithe an duine i an dearcadh
na ndaoine atá níos áisiúla chun tús a chur trí daoine an Airm (frámaí roimhe seo bhí brionnaithe ann ar feadh an
deachtóireacht an proletariat agus an córas ordúriaracháin, agus anois tá caidreamh ingearach uachtar), is féidir a
bheith mar ghineadóir na saoránach a bhfuil ainmníocht cosanta do shochaí nua. Beidh an bhearna idir na daoine i
gcumhacht, airgead agus eolas flatten i gcónaí ar na caighdeáin dlíthiúla agus eiticiúla. Creidim nach bhfuil an ceart
chun dul i mbun an dlí maidir le páirtithe polaitiúla amháin cainníochtúla, ach freisin ar an ngá atá le taighde agus
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anailís a dhéanamh ar lárionad bainistíochta sóisialta.
Creideann an túdar go bhfuil an ré nuaaimseartha an domhandaithe, gníomh sóisialach uilíoch agus tuiscint na n
acmhainní fuinnimh teoranta, tosaíonn a chuirfeadh deireadh mais an daonra na dtíortha uile na chimeras agus
ideologies. Beidh Tar éis an daonnachta réabhlóid eolaíochta agus teicneolaíochta maireachtáil eolaíoch agus
daonnúla. Gach duine, pobail, beidh daoine a fháil ar chórais luach réasúnach bunaithe ar an gcoincheap "dhínit an
duine" go mbeidh sa naoú haois XXI bheith axiom de Chonaic poiblí, an tairiseach i huirlisí rdaonlathais, mar bhonn
do mheasúnú agus ríomh d'fhorbairt an duine inbhuanaithe, limistéir pobail, agus gach stát.
Descartes a tugadh isteach an córas comhordanáidí don spás x, y, z, agus tá sé
seo ó chúrsa scoile fhios ag gach duine, ach is beag duine a thuiscint a bhí ar a
fhoirmiú ar siúl ar feadh ar a laghad 1,000 bliain, ós rud é ár sinsear tar éis an
aireagán na nuimhreacha aiceanta níos 1000 bliain ní raibh dul isteach
uimhreacha Oh, a bhí mar bhunús léi.
Cosúil Descartes córas a chomhordú chun forbairt na heolaíochta nua
aimseartha agus teicneolaíocht, sa lá atá inniu a fhéachaimid ar an gcéad
chéimeanna a thógáil ar an saol sona i ndiaidh Nouveau (capitalism) Is gá sna
Dána agus intuigthe do gach córas bhonn tomhais sóisialta de dhínit an duine.
Sa chás seo, ní mór don traidisiúnta trí sainchomharthaí (cainéal) ar an
chumhacht na bainistíochta sóisialta (beartas), airgead (eacnamaíocht) agus
eolas (eolaíocht) a fhorlíonadh le coibhéiseach eile, tá trédhearcach, intuigthe agus éasca le húsáid do na córais phoiblí
na luachanna ( córais a chomhordú ). Sa chás seo, sa lá atá inniu ní mór dúinn a thuiscint go bhfuil an fórsa (féin
eagraíocht), ní airgead, agus faisnéis (eolas) an tsochaí ag fás líneach, tá siad timthriallta tonn cuspóir a bheidh le fáil
go luath. Ciallaíonn sé seo gur tar éis forbairt phobail is tréimhse féidir go leor de meath, a éilíonn naisc iontaofa
maidir leis an bpobal a chosaint fiú amháin ó féinscrios. Aon ghníomhaíocht sóisialta is féidir lá atá inniu ann a
mheas ar na méara. Tá níos mó cumhachta, airgead agus eolas ná an freasúra nó an daonra an mionlach rialú i go leor
tíortha. Baineann sé seo go dtí an Rúis, nach imeacht as an gléas ingearach a sochaí, ardaithe tréimhse Sóivéadach a
forbartha.
Gach duine ó aois na hóige Ní mór meas a chothú dóibh féin agus do dhaoine eile, treoshuíomh luach: rannpháirtíocht
an tsaoránaigh i ngnóthaí áitiúla agus polaitíocht, go neamhspleách agus mar chuid den phobal áitiúil ar an leibhéal
cothrománach araon, i gcúrsaí teaghlaigh agus sa gheilleagar áitiúil, a chur ag gabháil le féineagraíocht agus pobail
áitiúla do eitic tuata, in oiriúint do gach aoisghrúpa.
Chun cumarsáid ó lá go lá idir daoine i dteaghlaigh do na pobail ar fud an domhain a thairiscint leagan simplithe den
tuiscint chéanna ar luachanna an duine atá bunaithe ar pailme leathoscailte de do lámh (fist) agus trí mhéar. Súil go
dtosnódh, beidh an tsiombail ina gné de chultúr eolais ar gach pobail. Níos bogearraí casta agus ar an múnla faisnéis
de sonas áireamhán pearsanta a mholadh a fhorbairt do gléasanna soghluaiste pearsanta. Beidh smartphones
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soghluaiste go luath amach anseo a bheith ag baint , ní hamháin leis an léarscáil den cheantar, ach chomh maith leis
na bunachair shonraí sóisialta ábhartha, atá ag borradh anois.
Tá sé soiléir go mbeidh
an córas polaitiúil
cumainn na forbartha
inbhuanaithe ag an
gcéad chéim
comhdhéanta de na trí
réimsí an chaidrimh
shóisialta, de na trí
phríomh treoracha
(páirtithe), a shíneann
fuinneamh sóisialta:
an raon feidhme an
chumhacht, airgead
agus eolas. Gach
réimsí a chéile agus a
bhfuil comhpháirt
comhsheasamh ar bhonn dhínit an duine agus beidh sé seo go léir cur le luach gach duine, an sonas pearsanta agus
folláine an phobail ar fad, náisiún polaitiúil, do phobail na Chomhlathais a mhéad is gá. Ní bheidh páirtithe polaitiúla
ar go luath amach anseo ag brath ar an fhoirceadal nó creideamh, agus ní ar an mais an daonra, agus ar chomhairle
eolaíoch agus ar a scoil féin eolaíochta náisiúnta, a mbeidh ar a laghad a chinnfear le dlí. Is féidir le páirtithe
polaitiúla ar go luath amach anseo a bheith bunaithe ach amháin ar chumhacht oscailte agus paireacht féin agus
náisiúnta agus féidearthachtaí airgeadais. I pharlaimint an dlí na forbartha inbhuanaithe a shocrú ar a laghad trí
codáin, rud a bhunú páirtithe ag gníomhú go neamhspleách ar mhaithe le leas a fuarthas san olltoghchán, mar ní
féidir vótálaithe agus ní mór go mbeadh deiseanna urghnách le haghaidh sáruithe ar fhorbairt inbhuanaithe. Beidh Ag
an am céanna ngleic aon ghníomhaíochtaí poiblí dleathach a phionósú i bhfad níos mó go mór ná faoi láthair.
D'fhéadfadh a leithéid de chóras polaitiúil an trí pháirtí a dhearbhú sa Rúis i 20152017 bliain ag foraithne an
Uachtaráin sealbhóir nó an Tionól Bunreachta UileRúisis ar feadh 50 bliain agus beidh sé cothromaíocht idir
leasanna a chur ar fáil. Mar sin féin, próisis shóisialta mar an am céanna aimsire réamhmheasta ar éigean i dtréimhse
beag ama.
Creidim go bhfuil ar fud an domhain ar an fhorbairt bhreise ar ndaonlathais atá ann cheana nó réimis authoritarian
bunaithe ar aitheanta an mionlach rialú (nó clans maorlathas ag leibhéil éagsúla) comhchruinnithe i gcuid lámha an
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chumhacht, airgead agus beidh eolas a sreabhadh i dtreo an tiarmhéid de na comhpháirteanna. Is é an éagothroime
cosúil go gcruthóidh, eolaíocht, litríocht mhór, ceol, na hamharcealaíona, ach freisin suaitheadh fuilteacha, mar
díríonn ní léir an fhreasúra ar fheidhmiú síochánta liteartha nó eile a shéanadh ar an gcóras, atá in ár gcuid ama
devoid an talamh diaga. Léirigh sampla buailte ar an éagothroime ar fud an domhain Rúis. Fáilte go dtí an uaisle agus
dínit a neamhaird iomlán le haghaidh dhaonra an Impireacht agus chruthaigh ealaín clasaiceach agus éirí amach na
Rúise.
Suimiúil go leor, an Aleksandr Sergeevich Pushkin, tá throid arís agus arís eile a duel le haghaidh an onóir agus dínit,
a chuid oibre Daughter An Chaptaein na Rúise DÍNIT focal círéib riamh i bhfeidhm, cé go an cheannfoirt an fortress
Mironov, agus Grinyov, agus Pugachev, go hindíreach na maoin an duine bunúsacha endowed .
DÍNIT an focal chun cur síos ar na hairíonna bunúsacha an duine is nach bhfuil sna hoibreacha Cogaidh Leo Tolstoy
agus Síocháin, agus ní raibh ach i roinnt cásanna, léiríonn sé na manners exquisite de roinnt de na laochra mór an t
úrscéal. San obair A. I. Solzhenitsyna Gulag oileánra DÍNIT le fáil go leith agus ní raibh ach ceann amháin píosa leis na
focail seo go bunúsach "a shábháil roimh an scrios dhínit an duine"  an chuid séú i gcaibidil 1, i gcás ina recounts
Aleksandr Isaevich an saol an chéad Sóisialaithe 30s deoraíocht .
An teagrán iomlán Vladimira Lenina, ina 55imleabhar, nach bhfuil mé fuair an abairt "dhínit an duine", ach tá 23
frásaí den chineál céanna mar gheall ar údaráis mistreatment Tsarist le saoránaigh.
Má tá mé ceart, ansin go luath amach anseo is gá chun oideachas atá le cothromaíocht idir heolaíochtaí sóisialta,
fisiceacha agus matamaitice, agus a bhunú trí pháirtí a rialaíonn: Coimeádach Páirtí na Rúise (ag brath ar an
bhfeidhm), Liberal (Daonlathach) Páirtí na Rúise (ag brath ar an ngeilleagar), an Páirtí Forásach na Rúise (bunachar
faisnéise). Is féidir le bardais a bheith i gcónaí croí de thrí coimisinéirí tofa sna réimsí mar bhonn na comhairle áitiúil,
agus ar a laghad cúig eile a roghnú aon ionadaithe do shaoránaigh, is cuma cén ballraíocht i bpáirtithe polaitíochta, is
féidir a bheith go leor, ag brath ar thraidisiúin áitiúla.
(Athghairm bhfuil foclaíocht Airteagal 6 den bhunreacht le déanaí, dearbhaíodh a bhfuil an ról atá ar cheann de na
pháirtí rialú. "Tá an fórsa threorú agus a threoraíonn na sochaí Sóivéadach agus an núicléas a heagraíochtaí córas
polaitiúil, stáit agus poiblí é an Páirtí Cumannach an Aontais Shóivéadaigh. An CPSU ann do na daoine agus
feidhmíonn na daoine. Armtha le Marxist teagaisc leninskim, go gcinnfidh an páirtí Cumannach na peirspictíochtaí
ginearálta d'fhorbairt na sochaí agus an chúrsa an bheartais idir dúchasacha agus eachtrannacha an APSS, ordaíonn
an ghníomhaíocht chruthaitheach go hiontach leis daoine Soviet, agus blas ar bhealach pleanáilte charachtar
heolaíoch bunús lena streachailt ar son an bua an Cumannachas. ")
Scéim Maol forbartha córas polaitiúil an Chumainn Náisiúnta na Rúise i haois XXI leis an trí phríomhpháirtí 1.2 agus
3, ag tairiscint a gcuid tionscadal chobhsú pobail sna toghcháin seo chugainn cuma mhaith i gcomhréir leis an
bhfigiúr atá luaite thuas. Mar sin féin, ba cheart aon eagraíochtaí neamhrialtasacha ó triúr daoine agus os a chionn,
agus na meáin go háirithe, a thógáil ar bhonn eolaíoch agus trí cholún i ngach leagan: an chumhacht, airgead, eolas,
ag diúltú mar futile aon chomhdhálacha ach eacnamaithe, ach lucht déanta scannán, intleachteach agus Ard mar
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futile agus earráideach ina struchtúr dearbhaithe  ar roth amháin nach bhfuil a fhágáil. Mar shampla, a bhí tógtha go
léir a chéile comhraic a an chéid XX ar an dúshraith, agus rath fadtéarmach ag brath ar luachanna dearbhaithe i gceart
agus an Basics na leor tógála.
Tuilleadh forbairt inbhuanaithe na Rúise, beidh an caighdeán fáis de dá sibhialtacht a bheith in ann a chur i gcrích ach
féin a choinneáil, luachdhírithe daoine ar bhonn na go léir a thuiscint agus meas agus dínit an duine a chosaint. An
mais na daoine atá ag tosú ach chun taitneamh a bhaint go léir na cearta, na saoirsí agus leasanna dlisteanacha na
fear agus an saoránach a thógáil ar an bhrí a bheith ann féin, féina fheabhsú agus féineagrú na bpobal, an tsochaí
agus daonnachta. Is é seo an eochair do duine deabhail, láthair agus sa todhchaí sa Rúis, an daonra an domhain i ár
gcuid ama an trasdul ó daonlathas le forbairt an duine inbhuanaithe. Is é seo an bunúsach ag tosú lenár súile an dara
Enlightenment.
Tá an suíomh seo leagtha go príomha ar bun ar feadh cúig bliana
2008/09/09  2013/09/09
Is é an tam atá ann faoi láthair le feiceáil sa dialann agus rannóga eile
Tabhair faoi ráta an leibhéal sonas sa Rúis
Ráta cosaint dínit an duine sa Rúis
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