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                                                  درکابل شکسته  ن نا                      

Breaking    Bread In Kabul                                                                      

نه  صرف  صبحا اینجا در کابل  با یک دواطلب ورضاکار صلح افغانستان  هنګام      

زعه بوساطت  ومنا  نی باهم به  توافق نظر درمورد  عنصر کلیدی  حل اختالفات با آسا

با  صدای  «آموزش مربیان » - آموزشی رگاه  کادر   (Ellis  Brooks )  بروک  ایلیس

زمینه  این تسهیالت را یک هفته قبل  بریتانیا   که --- رسید یم اوخالق وعا ری از تشد د

  . ه بود فراهم نمود

  

              :پردبل از آغاز جلسه  چنین وعده سر کمک کننده  قگنجی واسطه همکار یا میا 

یم ما بشما  قبل از آغاز جلسه  چیزی نمیگویم  که ما چه کاری را انجام میده  *             

.                                                                              ما هرگز نمیخواهیم که طرف وجانب دار قرار گیریم  *       .    



تنها  .وما  به ارتباط  این جلسه  با هیچکس  بیرون از اتاق ما  صحبت نمیکنیم *         

ی می ریزیم  که این در واقیعت امر  نوع از نان توته می نمایم وبه پیا له های خود چا

(  Ellis)اشاره وسگنا ل توسط د ست میبا شد که این نوع سگنا ل ها را برای  ما ایلیس 

                                                                                                 . آموزش داده است 

همکار   داده شده ای   آموزش   نیز  مها رت هایخود های آزاد اطفال درمرز کوچه    

من حد س میزنم   که بچه های کوچه وخیابان  یعنی آنهایکه  میانجی را درنظر میگیرند ،

برای امرار  معشیت  خانواده های خود  کارمیکنند  به راحتی  میتوانند  مهارت های را 

 .شده  ویا آموزش  داده شده است  آنها  تتدریس به ( Ellis)به یاد آورند که توسط ایلیس 

زی مینمایند  اند با  های مهم  ودرخور توجه را که شنیده و خوانده  وفراگرفته بازی آنها 

هند که از  بخرچ مید  تالش نمایند   یگریجن میا  میخواهند  را  منازعه  یک  وزمانیکه

                                                                          . یند  اجتناب نما یا ذهنگرایی «ذهن خوانی »سرزنش واغراق  و 

  رتونی ویر  کا تصا   از جمع آوری کوچک  من کار کودکان را که درگروپ های       

ایکه آنها رودررو آنرا درجهت مخالف همد یګربطرف چسپیده وگیره خورده دواالغ باهم 

آزآنها در تالش  که هریک  میکردم  ودرعین وخت  مید ید م  تما شا  نمودندخو د کش می

 مقا بل آنها قرارداشت واقع درآن محل که در ازمواد غذایی (انبوه )دو انبا ربه تا آن بودند

، گروپی که باهم در همکاری نزدیک قرار داشتند  وباهم  نمایندحاصل  سترسی  دبه آن 

این  مگار بودند، لذا موفق وکا ند  مینمود کارمشترک مینمودند  وتصاویر  را بهتر تنظیم 

پایان  میرسد  وازآن چنین تصور میشود وتا هنوز بموقع از دو االغ  به داستان کالسیک 

محل   ءذخیره شده  جمع و  مواد غذایی آن از   م نخست  خودرا که هردوی  از آنها درقد

وبعدا به صرف  نموده   را صرف ر از مواد غذایی  تغذی مینمایند  یعنی نخست یک انبا

لذا با در نظر داشت این داستان  ویا بخاطر تقویت این  نبار دوم مواد غذای می پردازند ا

رضا کار صلح افغانستان  علی وعبدالحی یعنی دو معلم (Ellis)ایلیس   -داستان کالسیک 

از   ه را فرامیخواند  که نقش  آن دواالغ را که در داستان فوق از آن یاد نمودیم  با استفاد

نماید    وصل  را باهم  آنها  نکتا یی که بتواند   یک بصفت (  Ellis) دستمال گردن الیس

 از دواالغ ت داشتنیاین داستا ن دوس  اتاق   پر از اطفا ل  باشوق وذوق .زی نمایند  با

توصیه مینما ید  که رسید ن  این داستان  می آموزاند ویا به آنهارا دقیقْا  مینګرند واز آن 

               . رد که از معضله بدر شد کدرچه است وچه باید   رد به یک  راه حل  از منازعه  و ب  

ودیم باهم ررا بخاطر  می آای از داستان فوق ما  امروز صبح  هنگامیکه  صحنه ه        

زمان  نگران  ولی در عین   کمک نمایم  ولی  من به تنهایی  نمیتوانستم    -یم  ید میخند

صرف   با   اما  ل نمیگرند سهم فعا  ر ورکشاپ کا  در یم  رفقا نیز بودم  که چرا اکثر 

وآرام  چای   نشسته  ل ر درحا ر با ت میبرند  وبا وخوردن نان گرم وچای  تازه دم  لذ

امیل های جرین   با ف مها  در کمپ های  گرچه اکثر آنها – ند دیش دلخواه خودرا می نو



فامیل های شان پول ندارند  تا برای خود واعضای فامیل  چوب  خود  حیات بسر میبرند

ه یکجا  ب  باهم وآنها اکثرًا   وهیزم زمستانی  بخرند  وخودرا از سردی هوا نجات دهند 

قاق ود یرما نده چند روزه  وچای بید ون بوره وقند  روز ګذرانی  مینمایند   نان  صرف 

با دیدن این   تکا لیف ومشکالت  میتوان ګفت  که رضاکاران  صلح  افغانستان   به چه 

سان صحنه های از داستان  الیس را  به خور وشناخت  اطفال میدهند وراه بیرون رفت  

 دواالغ  داستان  ثیر تا  قوت  وبه  هند آنها نشا ن مید  به  الت رامعض  از منازعات و

باید چه نوع فعالیت آنها می آموزند که یک میانجگیر  وبه ردازندپمی وتوصیه های ایلیس 

زعه توسط  یک  شکل یک منا  این داستان به -  ها را بخاطر حل منازعات بکار اندازد 

  .میشد  یم  ویا تقد  پیشکش یت کننده را بازی میکرد طفل که نقش یک آدم شاکی ویا شکا

نرگس دختر  کوچک  هر صبح  با داشتن یک  خریطه  برای  گذاشتن  تکه پارچه های 

فعالیت های روزمره اش شمرده مردم  بد ست می آورد ازنه های  نان خشک  که  از خا

عبد هللا را متهم میساخت  که –ست  می آورد  میکه تقریباً ده توته  نان  بد میشد او هنگا

اویعنی عبد هللا قبل از من  خانه ها را که من هروخت دق الباب مینمایم ونان بدست می 

اوری نموده    را جمع  آورم  عبد هللا آن دروازه ها را دق الباب نموده  وپارچه های نان

ازاین   که   عبدهللا  -که به این دلیل او یعنی عبد هللا  دزد وسارق  وغیر اعتماد  است  

من هر گز آن خانه های را که نرگس دق الباب  مینمود  :ثر میشد  میگفت  اتهام بسیار متا

دق الباب نه نموده ام ویک پارچه نان خشک هم برای فامیل خود از آن خانه ها بد ست  -

 نیاورده ام این نرگس حریص و خودخواه است که  بمن همچو اتهام می بندد  من حاضرم

که هر مقدار نا نی که اگر بدست آورم با نرگس میخواهم تقسیم نمایم درصورتیکه نرگس 

                   .من را د انظار دیگران شرمنده نسازد وبمن اتهام نه نماید که من سارق نان هستم 

و ، با تالشهای همه جا نبه  خواست  تا  داستا ن را به اطفال بیدون غل( Ellis)ایلیس        

 را ویا آنها  نماید  میباشد قصهانجی  ماهر می  ف یک اوصا از که   سرزنش وذهنیگری

پیاز   همچو الیه های برهنه ساختن ل   را هنمای نمود  او هویت هریک را با آوردن مثا

  یگری یکی بعد ازد  ؟واحساس آنها در مورد چه است ؟چرا منازعه   -که چه واقع شده  

  واقیعت  خت  که ضرورت مبرم آنها  چه است ؟ ن سا طرنشا داد ودرضمن خا  توضیح

بازی نمودند  وعبدهللا   نرگس  یعنیپذ یردرداستان ودر نقشهای ایکه هردو   ناتلخ وانکار

                                           .                                                                       ن بود گرسنگی و نیاز به نا ترس  از

ای نان  پا رجه های شکسته  با جمع آوری که  میخواستند   وعبدهللا  نرگس یعنی   آنها   

هرگز  وآنها   برگردانند را امنیت ومصونیت  اشکال برای خانواده های خویش از بشکل

  واضطراب وزمینه ای  خشم    لی بر گردند دست خا با نمیخواستند که بخانه های خویش

                                                                                                           .وحتی وحشت وترس را برای خود مساعد سازند

من  با درک ازموضوع  مبنی بر اینکه بیش از صد  طفل وکودک  کارگر  از مکتب       

آزاد ومجا نی  خیا با نی  دراینجا  سهم  گرفته اند  کمی احسا س  تسکین  مینمایم  سرحد 



روغن  وبرنج  ماه  یکبار  کمک   صورت   -آرد   -وبویژه که  به هریک از آنها  لوبیا 

میگیرد  تا باعث جبران  آن شود که  آنها   با کار خویش درکوچه های  کابل  چیزی  را 

همچنان برای من جای خوشی است  که برای   به مکتب  نمیرفتند بدست می آوردند  و 

هریک از اطفال  لباس گرم زمستانی  داده میشود تا  آنها را از گزند زمستان سرد که در 

.                                                                                  پیشرو است مصون نگه دارد 

احصایه های در دست داشته چنین تخمین میگردد که همین اکنون تنها در شهر  قرار       

 اگر  اطفال کارگر مصروف شغل وکسب وکار اند   برای آنکه(  06666)بیش از  کابل 

لذا ما دراینجا با درنظرداشت   – لقمه ای نان فراهم سازندبتوانند  برای خانواده های خود 

وضیعت  مالل انګیز اطفال ګارګر واطفال کارګر درسراسر کشور  چه نتیجه ای بد ست 

                                                           می آوریم ؟  وما از مبتال بودن آنها به ګرسنګی و سرما ونا امنی  چه باید بیاموزیم ؟

ایاالت متحده   سفارت هنگا میکه  بل بود  درکا   (Ellis)  اقای ایلیس  ه  کهرویهمرفت    

بل هشدار داد که  ن غربی را در کا گا خود همه باشند الوقوع   بیقر یامریکا  با پیشبین

ودرخا نه های  خود بما نند واز گشت وگذر و توجه  قرارگرفته  احتیاط   در سطح باالی

براحتی  وبعنوان یک  تبعه غربی   ف نصا قد بلند و با ا(  Ellis) ایلیس  -بیشتر بپرهیزند

این  مطلب  را  فهمیده است وبه همین دلیل  گاه گاهی  در فاصله های  کوتاه  بین مرکز 

ودفتر دواطلبان صلح  افغانستان  در رفت وآمد   میبا شد  ودرهمان  نزدیکی ها  زندگی 

غانی او  در خوف میکند  او کاماًل  درک نموده است که بعضی از فامیل ها و دوستان اف

ورعب اند از اینکه اقای ایلیس درهمین وضع نارام در کابل زندگی میکند و حتی بعضی 

از دوستان او از او  میپرسند که شما اقای ایلیس دیوانه  نیستید که تا هنوز اینجا در کابل 

                                                                                                                   زندگی مینماید ؟

   جنب فعالیتهای جذاب پر  وآموزشی   (ورکشاپ)کارګاه  نجریاکه درطول خوشبختانه    

که توسط  یشبینی شدهپونګرانی ازاحتمال حمالت  بهتر شد بسرعت امنیتی وضع  وجوش

ایلیس وداکتر .  برطرف گردید  سفارت ایاالت متحده امریکا در کابل صورت گرفته بود 

حکیم کسیکه طورشایان صحبت های اقای ایلیس را ترجمه وتفسیر می  کند  هردوی آنها 

بواسطه همکاران خود مورد احترام کامل  قرار گرفتند  که این خود خوشی آن هردو را 

                                                                                                                                        . فراهم نمود 

درروزهای اخیر این هفته خواستم  که به ارتباط نا امنی ها وعدم مصونیت  وترس از      

عواقب ناګوارکه در حال شکل ګیری خود میباشد به معلومات خود کمی بیافزایم  وبویژه 

(    sun  Bernardino (ینوی   کلیفورنیا  برنارد  درسن  ن کهراجع به تهاجم  تفنگدارا

                                                                                                                                                                                                                                               . ند نفر بیگناه گردید( 41)باعث کشتار 

ران جامعه بمربیان باورمند وبا ایمان  وره  -مطلب قابل یاد آوری اینکه  تمام رسانه ها 

همکاران آنها با زبان کشاده و  لجام ګسیخته مردم امریکا را اموزګاران و اکثر ونی   مد



بشکل اغراق آمیز   مسلمانان را از تهدید توسط قاطبه مردم مسلمان درمخاطره میګذارند 

که این مسلمانان اند که زندگی روزمره مردم ایاالت  چسپ میزنند  مظنون  دانسته برآنها

مانان را  چنین توجیه متحده امریکا رابه مخاطره  میگذارند  وبشکل  ذهنیگری همه مسل

چسپ  واما من فکر میکنم که همچ .م ایاالت متحده امریکا میباشندد مردآنها ضمیکنند که 

ن تهی برای مردم امریکا یک آمرعادی وپیش پاافتاده باشد  وبپرسند  نها وتبلیغات میا زد

ویا ازکجا الهام گیرند که علیه کشور شان این مسلمانان در ضد ومخاصمت  ترس چه  که

                                                                                                             .  قرار دارند 

در روند   ها رسانه  وآن ایکه  همین  داشتدور ید نباازنظر یا چنین  پنداشت ویا که     

قرار   خود پوشش  در تحت  تا حدی    یل را مسا  فعالیت های روتین روزانه خود  بسا 

ده امریکا باالی  تحتی بدست می آورند که ایاالت م نقاط مختلف جهان گذارشامیدهند و از

محالت ونقاط جنگی  که در آن جاها  تهاجم مینماید بویژه دردراکثرکشورها غیر نظامیان 

ازشهر   میشوند ،  معیوب  ن قرار میگیرند  ، تحت بمبارد ما  روزمره  بشکل روتین و

بشری  بخاک    جوامع  ممیشوند وسرانجا  ومهاجر به میلیونها انسان آواره وکشور خود 

که  کی با ید مسولیت  . د که از دید هیچ شخص روشن ضمیر پنهان نیست یکسان میشو

                                                                                       این همه فجایع را بدوش کشد ؟ 

قبل ازترک نمودن کابل  ازهمه رضاکاران صلح افغانستان  به نسبت     (Ellis)ٍایلیس      

ظ استقبال گرم ازاو درهنگام  خدا حافظی ابراز تشکر نمود  وافزود من ازشما به این لحا

با مداخالت خود  افغانستان را کمی غیرمصون وناامن   بیشتر تشکر مینما یم  که  کشورم 

آنچه که من دراینجا آموختم  اینست  -شده آزادی های مردم این سرزمین سد راه وساخته 

که دراینجا از  ظرفیت ها  قوی  ونیرومند  بدرستی کار گرفته نمیشود  بویژه نباید کسی 

که به   نمیشود  حق کشتن دیگران را داشته باشد ،  ویا اینکه در اینجا  به کسی حق داده

یشد ویا در مواظبت  از سیاره  وسرزمین خود سهم  ند خود  بیااط سیاره وسرزمین بارت

بخرچ   گیرد  ویا برای کسی حق داده شود که برای تامین  برابری بین مردم تالشفعال 

من معلم   ویکبار دیگر تشکر از همه دانش آموزان ازاینکه -«تشکر از شما »   –دهد 

                                                                                                                  .شما بودم 

 با تقدیم سالمها   -------------------------------------

  

 


