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پوهندوی آصف بهاند

د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
د تاوتریخوالي سونامي
یولسمه برخه
د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د زغم یا مدارا رول
زموږ په ټولنه کې د اوږده رنگارنگ تر سره شوي تاوتریخوالي په پایله کې نن سبا زموږ خلک او ټولنه مدارا ،
رواداري ،زغم او تېرېدنې یا گذشت ته زښته ډیره اړتیا لري ،ځکه چې جگړې ،ظلمونو او نادودو دومره ځپلي دي
چې الرې ورنه ورکې دي.
د همدې له پاره مې اړینه وگڼله چې« ،د افغانستان پر ماشومان او کوچنیانو باندې د تاوتریخوالي سونامي» د مقالو
په دې برخه کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او بیا له ټولو خلکو سره د تاوتریخوالي د
مخنیوي په پار؛ د مدارا یا زغم په باب هم یو لنډ بحث وکړم.
«زغم یا مدارا» ویی ،د «پښتو ــ پښتو تشریحي سیند» په  ۹۵۲ام مخ کې د «مدار» په ډول ثبت شوی او په مانا
کې یې داسې ورته لیکلې دي«:
 ۱ــ زغم ،صبر،
 ۲ــ احترام ،ناز ،مهرباني،
 ۳ــ د تاویدو ځای ،گردش،
 ۴ـــ زهره،
 ۵ــ جادو،
 ۶ــ مالحظه ،قدر ،خاطر».
(زاهد مشواڼی عبدالقیوم ،پښتو ــ پښتو تشریحي سیند ،دانش خپرندویه ټولنه ،دریم چاپ ۲۰۰۹ ،ام میالدي کال۹۵۲ ،
ام مخ)
په نورو قاموسونو کې یې هم مانا د زغم ،گذشت ،رواداري او تیریدنې په بڼه ثبت شوې ده چې په دې مقاله کې هم د
زغم ،گذشت ،درناوي او صبر په مانا کارول کېـږي .مدارا یا زغم ،له موږ سره د متـفاتو چلندونو درناوي ته ویل
کېږي.
ملگرو ملتونو د نومبر شپاړسمه د مدارا یا زغم د ورځې په نامه نومولې ده او هر کال یې د لمانځلو په ترڅ کې
بیالبیل پروگرامونه جوړوي او د دې پروگرامونو په ترڅ کې هڅه کوي چې د انسانانو په منځ کې د شته عقیدتي او
سلیقوي تضادونو په خاطر ،د سولې او پوهاوي مسا ٔله مطرح او پلوي یې وشي.
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د ملگرو ملتونو د یونسکو څانگې د  ۱۹۹۵کال په اکتوبر کې( ،د اکتوبر له پنځه ویشتمې څخه د نوامبر تر شپاړسمې
پورې) د غړو هېوادونو په گډون ،په پاریس کې د خپلې اته ویشتمې ( ۲۸مه) غونډې په ترڅ کې ،د زغم یا مدارا د
اصولو اعالمیه تصویب او خپره کړه.
په دې غونډه کې غړو هېوادونو پر دې ټینگار وکړ چې زغم یا مدارا یوازې یو با ارزښته اصل نه دی ،بلکې د ټولو
ملتونو او خلکو له پاره د سولې ـ اقتصادي او ټولنیز پرمختگ له پاره لومړنی شرط گڼل کېـږي .دغه راز د غونډې
گډون کونکو ،په بشري ټولنو کې د زغم او مدارا د نظریې پر پراخوالي باندې ټینگار وکړ او د مدارا د اصولو
اعالمیه یې برابره کړه.
د زغم یا مدارا د اصولو اعالمیه ،د بیان د ازادۍ پراصولو د ټینگار پر بنا تصویب شوه .د زغم یا مدارا د اصولو د
لومړۍ مادې له مخې ،مدارا یا زغم د سترگو پټولو او درناوي په مانا نه ده ،بلکې مدارا یا زغم دا مانا رسوي چې
ټول انسانان ،له خپلو ټولو ظاهري اختالفاتو ،ژبنیو ،موقعیتي ،ارزښتي اختالفاتو سره ـ سره ،د دې حق لري چې په
سوله کې ژوند وکړي او هغسې چې دي ،وي دې.
ملگرو ملتونو د زغم یا مدارا عامول او ترویجول د یونسکو ادارې ته سپارلي دي .یوې څېړنې ښودلې ده چې ،په
هغو هېوادونو او ټولنو کې چې حاکم رژیم د خپلو مخالفانو له نظریاتو سره مقابله کوي؛ هلته له سلیقوي تصادونو
رازېږېدلي ُجرمونه تر نورو دا زیات او عام دي.
په بېالبیلو ټولنو او ځایونو کې خلک شاهد دي چې حاکم رژیم د دې پر ځای چې له خلکو سره مدارا وکړي او له
زغم څخه کار واخلي ،برعکس حاکم رژیم د ځان د ساتلو په خاطر ،د مقابل لوري د نظریاتو د اوریدو پر ځای ،د
هغوی سټه ایستلې ده.
د یونسکو د سازمان د منشور له مخې ،زغم او مدارا د دیموکراسۍ او ازادۍ تمرین دی .مدارا یا رواداري هغه حالت
ته هم ویل کېږي چې موږ داسې څه ومنو یا یې درناوی وکړو چې زموږ له افکارو او نظریاتو سره مخالف هم وي.
دلته اساسي پوښتنه دا ده چې :د افغانستان په ټولنه کې چې دا ډیره موده د رنگارنگ تاوتریخوالو څونامي ځپلې ده،
مدارا ،گذشت او زغم څه حال لري او څومره دی؟
دې پوښتنې ته د ځواب پیدا کولو نه مخکې باید ولیدل شي چې ،له هغه چا سره چې باید مدارا وشي او له زغم نه
ورسره کار واخستل شي ،له موږ سره د هغوی اختالف څومره لوی او پراخ دی .څنگه او ولې زموږ په ټولنه او
خلکو کې د بېالبیلو دالیلو له مخې ،د خلکو او ټولنې په منځ کې رنگارنگ اختالفونه ډیر دي ،لمن یې پراخه او شدت
یې هم تر وروستۍ درجې پورې لوړ دی؛ نو ویالی شو چې د نه زغم او نه مدارا ،نه گذشت او نه درناوي لمن هم
همدومره پراخه ده.
د همدې لوی او اساسي دلیل له مخې ویالی شو چې زموږ ټولنه او زموږ خلک ،د مدارا یا زغم د نشتوالي په یوه
لویه دایره کې راگیر دي.
زموږ په ټولنه کې د شته ستونزو په نظر کې نیولو سره ،د حاکم کلتور په دایره کې موږ نه شو کوالی چې د مدارا،
ز غم او گذشت له اصولو څخه ډیره پیروي وکړو .د همدې دلیل له مخې ویالی شو چې زموږ په ټولنه او خلکو کې
د زغم ،مدارا ،تیریدنې او درناوي کلتور تر اوسه پورې په ډېره ټیټه کچه کې دی؛ همدا دلیل دی چې هره ورځ،
هرساعت او هره شیبه په الرو او کوڅو کې لیدل کېږي چې په ډیره وړه موضوع او واړه اختالف سره د خلکو په
منځ کې کشکړپ پېښېـږي ،الس گریوان کېـږي او وهل ټکول کوي ،ځان ،کور او ټولنې ته ستونزې زېـږوي.
هغه حکومتونه یا حاکم گوندونه چې غواړي یوازې خپل فکر او ایدیالوژي او یا څه چې دوی غواړي؛ هغه سم او
برحقه گڼي او پرخلکو یې خام خا تطبیقوي؛ هلته د مدارا ،زغم ،گذشت او درناوي توري بې مانا او پوچ دي ،یعنې د
مقابل لوري خبره نه اوري ،ابدا ً ارزښت نه ورکوي ،مدارا او درناوي نه ورسره کوي.
که د داسې حکومتونو او حاکمو گوندونو په مقابل کې خلک یا اپوزیشن هم په خپل دریځ ودریږي ،ټینگار پرې وکړي
او ووایي چې حکومت او حاکم گوند نه ،بلکې دوی برحقه دي؛ بیا نو ټکر رامنځ ته کېږي ،لفظي شخړې په وهلوټکولو
او تاوتریخوالي بدلېـږي او ان تر نظامي برخورد پورې چې بیلگې یې همدا اوس زموږ په ټولنه کې ،په سلگونو
ځایونو کې لیدل کیږي.
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د ټولنې په یو څه پوه خلک باید ټ ولنه او خلک په ځیر سره د روانو پېښو له مخې وڅېـړي او دا پایله د خلکو په مخ
کې کېـږدي چې په ټولنه کې کومې ډلې او کوم سیاسي نظامي گروپونه مدارا ،زغم ،تساهل ،د پرلپسې تاوتریخوالي
په پایله کې له منځه وړي او د هغو په مقابل کې څوک په ټولنه کې د عدم تشدد ،مدارا ،زغم او گذشت پلویان دي.
له مدارا ،زغم او گذشت سره تر ټولو دوښمنې ډلې او گروپونه هغه دي چې د مدارا او زغم پر ضد خپل بنسټـپالي
فکرونه په پارلمان کې په قانون بدلوي او بیا یې د قانون په چوکاټ کې پر خلکو تطبیقوي .زموږ په ټولنه کې یې ښه
مثال هغه ټوپکي تنظیمي ډلې او گروپونه دي چې له دوه نوي ام ( )۹۲کال نه را په دیخوا ،د اسالمي حکومت په
نامه په افغانستان کې حاکم دي .عیني تجربو ښودلې ده چې هره ډله چې په واک کې نه وي ،مسلحانه او غیر مسلحانه
تشدد کوي او په ویاړ سره وایي چې موږ تر هغو جنگېـږو چې په افغانستان کې اسالمي نظام قایم شي.
د همدې سرزوریو ،تشدد او نه زغم پایله دا ده چې اوس یې په عیني ډول گورو چې :زموږ په ټولنه کې زغم ،مدارا
او گذشت په نامه هیڅ شی نه شته ،له کور نه نیولې تر کوڅې ،ښونځي ،دفترونو ،ښارونو او ټول هېواد کې د گذشت
او زغم پر ضد ،تشدد روان دی ،په تیره له ماشومانو او کوچنیانو سره ،که لویان او مشران په خپلو کې هم لفظي او
فزیکي برخورد او تاوتریخوالی کوي ،پر ماشومانو او کوچنیانو باندې ژور منفي اغیز کوي او دا حالت د ماشومانو
او کوچنیانو راتلونکی ژوند سر له همدا اوسه په زهرو لړي.
د زغم ،مدارا او تېرېدنې کلتور دې د نورو خلکو مبارک شي،
موږ ایله د تشدد کلتور پر ځای کړو.
د یولسمې برخې پای
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