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()Stafet for Livet
د ژوند له پاره یو بل گام اوچتول

د ډنمارک په هیدرسلیف نومي ښار کې ،هر کال د سپتمبر میاشتې د پیل په لسو ورځو کې د «» Stafet for Livet
(د ژوند له پاره منډې) تر سرلیک الندې د منډو سیالۍ جوړیږي چې سږکال د سپتمبر له اتمې او نهمې سره برابر
و.
لکه څنگه مې پخوا هم لیکلي وو ،دا لوبې نه بایلونکي لري او نه هم څوک څه الس ته راوړي ،بلکې ټول گډون
کونکي په ټاکلو ټیمونو کې تنظیمیږي او د خپلو ټیمونو له الرې ټاکلې پیسې یوه ځانگړي فونډ ته ورکوي چې له
سرطاني ناروغیو سره د مبارزې فونډ دی.
دا سیالۍ د ډنمارک د هیدرسلیف په ښار کې د لومړي ځل له پاره په  ۲۰۱۳کال په سپتمبر کې پیل شوې او تر اوسه
ال روانې دي او له نیکه مرغه په مثبت لوري روانې دي .د لومړۍ سیالۍ له پاره ما څه و نشول لیکالی ،خو په بل
کال ( ۲۰۱۴کال سپتمبر) کې مې یو رپوټ ډوله مقاله لیکلې وه ،د یادې مقالې په یوه برخه کې داسې راغلي وو:
« ...د منډو د سیالیو د جوړیدو ځای د اوبو یو ډنډ دی .د یو نیم کیلومتر په واټن د پیاده تگ او منډو له پاره الر ور
نه را تاو کړای شوې ده ،زه هره ورځ څو ځلې پلی پر دې الر گرځم .د سږنیو منډو له جوړیدو نه دوې ورځې مخکې
د منډو له پاره کار پیل شو ،د بیالبیلو ټیمونو له پاره ځایونه په نښه کیدل او د هر ټیم مسولینو خپلې کیږدۍ درولې.
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ما چې دا حالت ولید ،دا توري مې پر ژبه او ذهن کې کته پورته کیدل:
دلته ټول مثبت شیان په غځیدو او پ راخیدو دي ،له هغې ډلې دا منډې او د راتلونکي ژوند له پاره فکر او پالن ،خو
زما په پلرني وطن کې...؟»
د سږنیو ( )۲۰۱۸منډو د سیالۍ په دویمه ورځ ،چې د سپتمبر د میاشتې له نهمې سره برابره وه ،دلته هر انسان د یو
چا د ژوند د ژغورلو له پاره پل اوچتاوه ،خو په همدې ورځ او په همدې ساعت زما د پلرني وطن په پالزمینه کابل
کې د وحشت لوبه روانه وه ،د موټرو کاروانونه له مسلح خلکو نه ډک ،هوایي ډزې ،په چغو سره د نفاق شعارونه،
د خلکو ډارول او...
په افغانستان (کابل) کې او ډنمارک (هیدرسلیف) کې دا دواړه کارونه هر کال تقریبا ً په یوه نیټه ترسره کېـږي .زما
له پاره دردونکې دا ده چې ولې افغانان هم د ډنمارکیانو په څېـر ،د انسانانو او بیا خپلو هېوادوالو د ژوند د ژغورلو
او ښېگڼې په باب فکر نه کوي؟
او له دې هم د بیخي ډیرې خواشینۍ او ژړا وړ دا ده چې د ایله جاري او بې مسولیته مسلح افرادو دا نا انساني اعمال
د پارلمان د یو غړي له خوا ښه ،پر ځای او قانوني گڼل کیږي.
دا ډله مسلح اله گوله جوړونکي ،د ټوپکوالو څویم نسل دی چې د وسلو له کارولو ،د خلکو له زورولو او وژلو نه
خوند اخلي.
د دوی دا اعمال که له یوې خوا د وطنوالو د زوریدو ،ټپي کېدو او ان وژل کېدو سبب کیږي ،په نړیواله کچه په
افغانستان کې دننه او له وطن نه د باندې د افغانستان ملي او نړیوال دریځ ته سخته فرهنگي او دیپلوماتیکه صدمه
رسوي .د  ۲۰۱۸کال د سپتمبر په نهمه چې ایله جاریانو د کابل په واټونو کې انډوخر جوړ کړی و ،افغانستان او
افغانانو ته د صدمې یو مثال ،د وطن یو زړه سواندي دانشمند داسې لیکلی دی:
«در سه روز گذشته کانفرانس بین المللی البیرونی در کابل تدویر یافت ،همه تالش مان این بود تا مهمانان بین المللی
مان را به این اصل باورمند بسازیم که ما میراثدار آن مرد بزرگ و امثال او همچو موالنا و ابن سینا هستیم .مهمانان
صبح امروز به طرف میدان هوایی حرکت کردند که در طول راه با هواداران مسلح قهرمان ملی؟ برخوردند ،این
هواداران پر افتخار با انسداد سرک عامه و فیر های هوایی از یک سو وحشت فردی خود را به نمایش گذاشتند و از
سوی دیگر به همه تالش های مان جهت ثابت ساختن آدم بودن مان تیزاب سمی ریختند.
...راهت ادامه دارد»...
په ډنمارک کې د منډو په دې سالۍ کې ،په هغو الرو کې چې د سیالۍ گډون کونکي منډې وهي ،د الرو په اوږدو
کې سپین کاغذي پاکټونه ایښودل کیږي،
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د پاکټونو په منځ کې میده شگه او د شگو په منځ کې یوه ډیوه (شمع) ایښی وي ،د لوبو د لومړۍ ورځې په ماښام
ډیوې لگول کېـږي او تر سهار پورې بلې وي ،د دې سپینو پاکټونو پر ډډو باندې ،د پاکټونو د ایښودونکو له خوا
بیالبیل مسیژونه ،شعارونه ،شخصي هیلې او ځینې نومونه لیکل شوي وي .دا یې یوه بیلگه ده:

له یادو پاکټونو نه دا جوړ شوی درې پوړیز زړه ،له انسان سره د مینې په یاد جوړ شوی دی .دا درې پوړیزه زړه
او د کارول شوو پاکتونو پر ډډو باندې لیکلي پیامونه دا افاده کوي چې هر انسان مکلفیت لري د نورو انسانانو او
راتلونکو نسلونو په باب مثبت فکر وکړي او د خپل ژوند په اوږدو کې نورو ته داسې څه په میراث پریږدي چې
هغوی ته د ښه ژوند کولو په پار یو څه په الس ورکړي او دا پیام ورکړي چې پخوانیو د دوی په باب مثبت او ښه
فکر درلود .درانه لوستونکي کوالی شي د سږنیو منډو په باب پوره مالومات د دې ځانگړي لینک په پرانستولو سره
ترالسه کوي:
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/haderslev
او په پای کې د همدې منډو په باب زما له پخوانیو لیکل شوو مقالو نه ،یو څو جملې:
ــ د دوی منډې ،زموږ منډې؟
ــ دوی په ژوند پسې روان دي او موږ په جګړې پسې منډې وهو،
ــ دوی د هغه چا د ژوند د ژغورلو له پاره منډې وهي چې هیڅ یې لیدلي نه دي ،خو زموږ خلک یا د مرګ له پاره
منډې وهي ،یا د هیڅ له پاره؟
ــ دوی د اټکلي پیښیدونکي ویر د مخنیوي له پاره منډې وهي ،خو زموږ په کلي کور کې د دایمي ویر ټغر داسې
غوړلیدلی دی چې ټولولو ته یې هیڅ امید نه شته .د چاودنې او بمباریو د قربانیانو دعا ال نه وي خالصه چې د
جنسي تیري وژونکې او داړونکې بال داسې خوله پرانیزي چې د یو نه ،دوو نه ،سلو نه ،زرو نه؛ بلکې د ټولنې د
اکثریت جسم او روان داسې زخمي کړي چې رغیدل یې ګران نه ،بلکې نا شونی وي او د ویر د ټغر د ټولیدو امید
نور هم له منځه وړي.
پای
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