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 مدارا یالملل نیب روز
 

مدارا ،  یروز جهان ثیم ( بح 1٩٩٥در نوامبر )  ونسكویكنفرانس  نیو هشتم ستیب صلهی( نوامبر بر اساس ف 1٦) 
  .دیگرد بین تصوآاعالم و اصول شش گانه 

 

مندرج در منشور ملل متحد ،  یجهان یبر ارزشها یبوده و متك یاصول ملهم و منبعث از اصل كرامت انسان نیا
  است. تهافی نیاز انها تدو یناش یونهایو كنوانس یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیحقوق بشر ، م یجهان هیاعالم

  است. دهیگرد لیثبات و تداوم جامعه تسج ادیو بن یاجتماع یشرط صلح و ترق شیاصول مدارا بمثابه پ نیطبق ا بر
ا در صلح و صف دیبا دیو عقا نیاصول شش گانه تمام إنسانها با وجود تمام اختالف در رنگ ، نژاد ، د نیبه ا مطابق

  .ندیاجتناب نما گرانیبر د یو گروه یشخص دگاهید لیو از تحم یزندگ
 

كه فرهنگ ساالران  شدبایفرهنگ خود ما م همان تساهل وتسامح مندرج در اصول شش گانه متذكره در واقع یمدارا
 یمسم Tolerance رانسیدر اعصار و قرون بوده اند ، كه در غرب به تىول شهیاند نیبزرگ ا انیسترگ ، مناد

از درون  و از قرن قرن هفده و باشدیما برابر نم ذوقكه با  یزیگاهانه به چآاعتراف و اجازه دادن  و عبارت از است
 ارزش كیو امروز نه تنها  دهیگرد یاسیس شهیجان الك وارد اند اتیبا نظر ینیو تفرقه د یمذهب نیمنازعات خون

  .گرددیشهروندان جهان محسوب م تیو مكلف یاصل حقوق كی، بل  یاخالق
 

  كهن و از زردتشت و اصول سه گانه: یها شهیدر اند نشیب نیا یافغانستان با وجود سابقه معرفت در
  كـیـپندار ن ــ
  كیفتار نـگ ــ
  كیكردار ن ــ
 

 ری، أم ، عطار ، موالنا ییمتصوفان بزرگ و از حضرت سنا یها شهیو اند یعرفان یبعد از اسالم در مكتب ها و
تسامح و  یمتعال یارزش ها رامونیپ یمعنو میعظ هیروشان و ... سرما ری... تا رحمن بابا و پو  یینوا ریش یعل

تمدنها و بمثابه چهار راه ، معرف  یمحل تالق ثیبح نیسرزم نیخاص ا تیاست و همچنان موقع اریتساهل در اخت
 قرن است كه میده و حدود نبا خون و خشونت رقم خور خیبزرگ بوده است و اما متاسفانه تار یامتزاج تمدن ها

 یو در معرض سونام زیو مدارا ست یریتكف تیاماج ذهن و افغانستان زندیو خشونت سرنوشت مردم را رقم م جنگ
   " قرار دارد. ی" اسالم ییادگرایهولناك بن

 

 بقول حضرت موالنا:  دین دارد كه شاآاز  هیو اخبار و ناقالن حكا
   !!!میكوچه باش كیدر خم  هنوز

   انان هر كدام: لیالح سی، استعمار و استحمار و دسا یبر اجنب افزون
 نیــ د

 نژاد ــ
 قوم ــ
 زبان ــ
 منطقه ــ
 شهیاند ــ
 ، حزب و گروه میتنظ ــ
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 دیو شا میو احترام متقابل فرسخ ها فاصله دار یریپذ گری، همد رانسیو با مدارا ، تول میپنداریم را برتر و برحق خود
 یو ب میشده ا " یموكراسید تب الود سكاندار " تیذهن نیطنز تلخ باشد كه با چن نیا زین خیتار یها یدیاز كم یكی

  .میهست انشهره جه نآ یو سالخ كه در مسخ باشدیجهت نم
 

 یها تیمقتدر قانونگرا و عدالت گستر ، در مقابله با خشونت ، ذهن یاحوال دهشتبار و فقدان دولت مل نیچن در
هد با و روشنگران متع تی، تسامح و تساهل ، ضرور است تا پاسداران مدن رانسیو دشمنان تول زیو مدارا ست یریتكف

از  یریو جلوگ یجهانشول ، بخاطر صلح واقع یو در پرتو ارزشها یارزشمند فرهنگ یچنگ زدن به داشته ها
 تیكلفم ثیروشنگرانه را منح ریناپذ یان كار خسته گ جیو بخاطر ترو میساز شهیانهدام جامعه افغانستان مدارا را پ

  .مینه بگو انیریو به خشونت و تكف میانجام بده یانسان
 ضرور است كه: ارینكته بس نیحسن ختام ذكر ا ثیمنح البته

 

كه در  باشدیم یو حقوق یانسان یواال یارزش ها نیعجز و ضعف نبوده و مب رانسی، تسامح ، تساهل و تول مدارا
 ریاكس و بحران عدم اعتماد ، یو اقتصاد یاجتماع یمتكثر و بشدت منقطب و در حال فروپاش یرالقوامیجامعه كث

  .شودیاعظم پنداشته م
 
 حرمت با
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