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                                             است گی من پیام من زند:  گاندی                  
Gandhi : My life is My  message                                                      

؟   م شما برای دنیا چیست ندی پرسیده شد که پیا گاهنگامیکه از: انفا رمیشن کلیرنگ هوز

زندگی من پیام ومنعکس کننده مبارزه  گاندی با خط درحال مشهور ومعروف خود  گفت 

                                                 .مدام العمر من در برابر خشونت وزورگویی میباشد 

گی گاندی خال خال باقی مانده است یکی  نقل قول ها آنچه که از زندری از حسب بسیا   

شما ممکن  است  ندانید که  :اینست  ازین نقل قول ها  که شناخته شده  ویا روایت میشود

د آورد  ولی اگر شما هیچ یست خواه ازعملکردویا کاری راکه انجام میدهید چه نتایجی بد

                                            . کاری ویا عملی را انجام نداده باشید پس نباید در انتظار نتیجه آن  نشست 

درجهان ما بسیاری ازمردمان متعهد وجود دارند که بخاطر  ختم وزدودن   نه خوشبختا    

خشونت وتمام  اشکال آن چه که این خشونت در خانه وچه که درکوچه  درصحنه  جنگ 

بوقوع بپیوند د  به  اقدامات ( ناشی از استثمار اقتصادی  توام باتخریبات زیست محیطی) 

دازند که این اشخاص مهم  وشجاع ضد  خشونت   قابل شناخت وبا اهمیت پرداخته ومی پر

مشتمل از آنهایی اند  که خودرا بعنوان  بخشی از شبکه درسراسر جها ن  علیه  خشونت 

کشور جهان شناسا یی مینمایند یعنی آنها یی اند که همین اکنون متعهد به پا یا ن ( 22)از 

ی آورم که شما قصه مل م  عبکال آن میباشند ومن از شما دعوت دادن خشونت درهمه اش

 .وبه صفوف آنها بپیوند ید  ذاشتهگرابه اشتراک هم  های الهام بخش این مردما ن متعهد

                                                                                        .که این اشخاص متعهد  ومبارز  قرار ذیل اند 

 Christophe) کا موتا  تسی یم با کرستف ناهد یکی هم  عص مت ازجمله این اشخا       

 Nyambatsi Mutaka )     مارتین لوتر کنگازگروپ  (Matin  Lutherking  ) را

میتوان نام برد که  یک شخص  کلیدی ومهم در  بسیج  مردم  و ترویج  فعالیت های ضد 

                           .انجام داده است خشونت وانکشاف حقوق بشر وصلح  فعالیت ها ی چشمگیری را 

درجمهوری  شرقی   (Goma) گومادر  وضد خشونت  رزین متعهد این گروپ از مبا    

درافریقای  مرکزی مستقر اند  این گروپ  بویژه در  زدودن    (DRC)دموکراتیک کانگو

د مبارزه وکاستن خشونت های جنسی  ود یگر خشونت های  که علیه زنان صورت میگر

.                                                                                                              مینما یند 

با داشتن ( de  Jeunes  visionaries pourle developpenent) همچنین انجمن بنام



  Leon)سیموراگی   لیون  تحت رهبری  .ajvde.or  Congo : htt:// www  ادرس

Simweragi)ویا  برای بازسا زیانان بوده  که ازجو  گروپ صلحیعنی   ا رگوممستقرد

طر سهمگیری  بخاو بغرض دریا فت فرصت های  منا سب  اطفال سربا ز احیای مجد د

                                                      .گی خود وجامعه شان  کار وفعالیت مینمایند  وتداخل  جوانان درامور زند

                                                                                  
                                                                                               است مها تما گاندیبا حصول  از افکار خود   اما ک مردی             

به   به دردورنج فوق العاده  که مردم درجمهوری دموکراتیک کانگو  مبنی با توجه        

طوالنی   ازدست دادن  شش میلون انسان و  بیجا شدن  هشت میلون نفر  به نسبت  جنگ

لی که توسط شرکت های  غربی  بخاطر دریافت سود وبهره برداری از ثروت های  تحمی

 وهمکاران  او شاهد کرستف لیونند  متحمل شد  براه انداخته شداین کشورمعدن نهفته در

واقیعت تلخ اند  که مردم متعهد  درنامطلوب ترین شرایط ازهیچگونه تالش بخاطر    این 

                                                                           . جنگ تحمیلی دریغ نکردند یی از این ن ورها ند زنده ما

ز،  راشوت باجسور  ، پ  از انگلستان  شخص (Tess Burrows)تیس بوروس اقای       

کوهنورد، دوچرخه سوارودونده ماراتون  وهمچنان یک فعال صلح ، نویسنده ،  سخنران  

                      : میکند وازهمه مهم مادر ومادر بزرگ دریک صحبت خودچنین اظهار نظر وشفا دهنده 

 ی خودرا وقفگزند  حاضرم من بخاطر دستیابی به صلح جهانی وشفای  زمین بیمار      

یم  ، اوهمچنان مولف چند کتاب  میباشد ، من بشما پیشنها دمی نما یم که تجارب اورا  نما

گریه ویا فریاد زدن از مرتفع ترین :یک با رازمایش نماید که این ازمایشها عبارت اند از

،  داشتن   (تشریح وتوصیف یک صعود  یا بلند رفتن  به دورترین  نقطه اززمین ) کوه 

توضیح  یک سفر درسراسر سردترین ، خشکه ترین ، بادخیزترین )دست سرد ودل گرم 

توضیح  صعود از )  لمس آسمان  ، (  قطب  جغرافیایی جنوبی :  ، مکان به روی زمین

کلیمانجاور  ودرمنطقه مرکزی افریقا ، کشیدن یک تایر از تیزرفتار که  شامل  پیام های  

ا برای  همه به جلو وباهم  برای ترویج صلح  از هرملتی بروی زمین وتجسم تمایل   آنه

                                                               .تحت عنوان شجاعت ویا رشا دت نرم ومالیم میباشداخرین کتاب او(. صلح با شد 

سته کننده برای شما هرگز خ(  climb for  Tibet)صعود بسوی تبت  بنام  ویدوی او     



لی  لی  آن از فروش کتاب های تدوین شده مولف وکمک های ما وجوه ما  -بود  نخواهد

هم  احداث   یکی یگر  ن چیزی های د میا  این پول در دونر ها  تامین گردید  که توسط 

از ( Maasai) یی سا ماحمایت  جمیعت   واعمار شش مکتب در تبت  وهمچنان  ازاثر 

به ( Tess)نی  را میتوان نام برد   تس  پروژه نهال شا افریقا بکار انداختن ویا ایجاد یک

خود از مکان های دور نیز  دست ای صلح  افراد  با صحبت های پیگرجمع آوری پیام ه

                                                                                       . .وپیامها را جمع آوری نمود  بکار شد

تا اکنون پیام های صلح را ازقطب شمال وازقطب جنوب  وهمالیا ،  اندس ( Tess)تس    

(Andes) اوقیانوس آرام ،  وافریقا جمع آوری نمود وبرای شما نیز فرصتی میسر است ،

شخصی  پیام های   نوشتن  ن پیام صلح به استرالیا ممد  کار وفعالیت او با ند که  در رسا

با ید پرحذ ر بود که ویب سا یت او برای شما  ولی  گردید  یت او  خود ازطریق ویب سا

                                                                                                                   .  خسته کنده نبا شد

صلح  شامل   دراین  تازگی یعنی در روز برگذاری از صلح جهانی  افغانان دواطلب      

نما یی  و پیشقد می مربی  به راه کابل  نهای آزاد مرزی در باا کودکان ونوجوانان از خی

مصابین یت از کمک وحمامنظور به {حکیم}(Teck  Young Wee)داکترتیک یونگ وی

ست به فعالیت زده  د( Rayaab)به آنها بی کم بینا ها ونابیناهای  بخاطرآموزش راهیابه 

صلح افغانی  وسیله  پخش کننده های ،این دواطلبان  نیده اند ها رسابینا آن ناوخودرا نزد 

(MP3 )نفر ( 01)یه  برای  تحفه وهد  را بعنوان  صوتی زی داده های  له ذخیره سایا  آ

دانش آموز  کم بینا  به ارمغان  آورده  تاکه این  دانش آموزان  کم بین  بابکار بردن این 

بتوانند  درس ها وپروگرامهای مکتب را ثبت وبعدًا آن درس ها   (MP3)آله ویا وسیله  

یک سازمان  غیردولتی  ازافغان ها میبا شد  ( Rayaab)راهیاب   -را بشنوند وبیاموزند 

که آنها  خود  مشکل  دید و بصیرت دارند    بنفشه وهمسرش  مهدی  سالمیکه توسط 

  میخواهید که تصاویر وعکس های رنگه ازاینلذا اگرشما   . حمایت وپیشبرده میشود 

ید  بروی  تماشا نما  ویدو یی سه دقیقه ای  دریک  فلم  روز برگذاری درکابل افغانستان

 .ادرس ذیل کلک نماید



-http://ourjourneytosmile.com/blog/2016/09/toAfghanistan’.

afghanistan/-colourful-a-touch                                                                                                       

اکنون در ایاالت متحده امریکا  با تالش همین ( Kristin  Christman)کریستن کیرستمن

درک  ی  ترویج وتبلیغ  بخاطر تامین صلح در جهان ما  باپیر خود در ذپنا  یگهای خست

  کتاب  مصروف  وهمین اکنوامهای استواری بجلوبرمیدارد گیرهای موجود گعمیق ازدر

مع  رده بندی  جا  نی   ازصلح است  یعنی ند اساس رده بندی ویاطبقه بندی  به یادما بر

 واستقرار صلح   ایجاد   برای  بی یا  راه حل   (۰۵۶) و  له های خشونت پریشه  و از 

                                                                                                                         . سراسری درجهان 

براینکه   پیشکش نموده است  مبنی   ید جدوبا بینش  با برخورد   یاو مقا له بخصوص    

ت  خشون  ن میدهد  که ین خود نشا رش  وا گزینه است نه یک سفاخد مت در جنگ یک 

  گیفتی . ساخته میشود  ویابرای ساختن خشونت چسان راه هموارمیگردددرجامعه چگونه 

آواخر  ویب سا یت جد ید ی را تحت گانایی دراین  (Gifty A Korankye)ای  کورانکی

                                                                                        .براه انداخته است ( دختران افریقا )عنوان 

درطول  این  سا لها  من به تماشای زنان هستم که :  او توضیح میدهد که چرا اومینویسد 

ا بل تحمل رنج میکشند  که  دختران مارا درهنگام بلوغیت ختنه مینمایند ازدردهای غیر ق

تحقیری که آنها در مواجه شدن با همسران خود احسا س میکنند  یعنی ناشی  از سنت ها 

وعرف های  کاماًل نا پسند وتحقیر آمیز که هیچکس ویا  هیچ ازیک جوامع  دیگر همچو 

                                                                                                                                   .عنعنات نا پسند را هرگز نمی پذیرد 

چنین است که به ارتباط  کمک ورسیدگی  به بسا مسایل زنان افریقا  اوتصمیمگیری       

صدای  مفید برساند  که آنها باید داستان  اومیخواهد که در جامعه  ما به آنها چانسی را یا

ری که مسولیت های   یی افریقا یی تبا ن امریکا زنا و افریقایی  زنان   های موفقیت آمیز

زمان از   درعین آنها و هم بگذارند   ررا دارند به اشتراک یریت کردن  کسب وکا درمد

                                                          .د بگذارن ااختیار آنه بغرض اگاهی نسل جوان بهوخته های سفر های که نموده اند ام

که  داستان های شان  را بنویسند وبه   او همچنان از زنان افریقا  دعوت بعمل  آورد      

اشتراک همد یگر و زنان افریقا گذارند وبا هم مشترکاً  درجستجوی  راه بیرون  رفت از 

مشکالت کنونی گردند  یعنی راه حل مشکل را دریا بند واز آنجا که ما د ختران افریقایی 

                                                                .                   هستیم میتوانیم راه حل مشکل را دریا بیم 

مات  دربنیاد خد با همکارانش درجرمنی(Peter  Ruhe)روهیدراین تازه گی ها پیتر     

گی   از زند  گی یند انم  گی  مهاتما گاندی را  که نی  شبهه زند ند دما پروژه به یا گاندی 

.                                                                  به تصویر کشید ندودریک کتاب تکمیل  واقعی گاندی مینمایند

ما گاندی به ا تعکس های رنگه از زندگی عادی مه( 0011)در این کتاب که نزدیک به  

تصویر کشیده شده است  که هدف از آن گسترش اخالقی عدم خشونت وعدم تشدد زندگی 

http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://ourjourneytosmile.com/blog/2016/09/to-touch-a-colourful-afghanistan/
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://ourjourneytosmile.com/blog/2016/09/to-touch-a-colourful-afghanistan/


ت گاندی  امید وار  ت مهما ما شد وبنیاد خد اطالعات میبا  ازطریق اشاعهماگاندی ا تمه

 موجود وتشنجات  کردن درگیری ها دوین شده  بتواند در کاهش ودرکمکه این اثر تاست 

ما گاندی  وافکار اتطریق رسانه ها ومنابع خبری تاثیرگذارد وزندگی واقعی مهاز با پخش

مت  های همگان واقع ومصدر خدگو وراهنمای کارکردبه قسم یک ال زوال نا پذیر گاندی

                                                                                                                                         .  گردد

بوده    عدم خشونتمملو از حقیقت  ،عشق وگاندی  ا تماکه پیام مهما اعتقاد کامل داریم    

خودرا  بجا گذارد ویا  با  توجه به  فاجعه  محیط  وهنوز میتواند که تاثیرات بهی خواهانه

زیست امروزی  که بشریت به آن مواجهه است وباهم در اختالفات ودرگیری ها زند گی 

میکنند  پالیسی عدم خشونت گاندی بتواند راه حل این تشنجات ودرگیری هار ا نشان دهد 

                                                                             .               وفضای زندگی را برای همه صلح آمیز سازد 

دستاورد  است  ما گاندی ومیراث مها تعدم تشد دوخشونت بعنوان تمرین ازالگو اخالق     

شما   وه تاثیرات خودرا بدون  درنظرداشت  مرزهای ملی  وسیا سیی  میتواند  بگذارد  ک

آورید  وبویژه شما    ست گرانبها بداین  اثار خواندن ی  سود مندی از اموخته هامیتوانید 

                                       (htt://www.mahatmabook.com)میتواند این اثار را ازادرس ذیل  حصول نماید 

نقطه  میتواند  به ادامه خشونتباید گفت که آیا شما دراینمورد  باور دارید  که انسان       

یانی گذارد  یا امکان آن میسر است  که انسان از خشونت دست کشد  ویا ارزش آن را پا 

گا ندی  به دارد که انسنا نها با یکد یگر خشونت نه ورزند  این همه پرسش های اند  که  

ر ل حا ض در حا  که ما  آینده  به آنچه»   میگوید   مهاتما گاندیاسخ میدهد چنانچه آن پ

                                              .« ر انجام شده ای ما چه خواهد بود ورد کا ستا میدهیم  بستگی دارد  که دانجام 

وعدالت پایدار  صلح  ازدراصل ، کار پایان دادن  به خشونت انسان  وایجاد یک جهان    

نگام شما ه اجتماعی واکولوژیکی برای همه درروی زمین غیرممکن نیست درصورتیکه

وزدودن  خشونت  صلح  وتامینایجادرضا یت کامل درپی صبح بعد ازبرخاستن از بستربا

  ید بپیوندد تامین صلح مبارزه مینمایند ایجاید وباگروهاوسازما نهای که بخا طرمتعهد گرد

را در راه ایجاد  و تامین صلح   بدون  حرص  و طمع شخصی  یری وتالش خستگی ناپذ

بخرچ دهید ودرتحت  نور و شعله درخت پرثمرصلح  عا ری از خشونت در روی زمین  

که زندگی  به ودیعه گیرد ندی  تما گا ی مها یا احساس راحت نماید واین الهام را از وصا

                                                                                 .                     بدون خشونت  نعمت بزرگ است 

بادرنظداشت آنچه که تا اینجا گفته آمدیم  پس هریک ما  در زدگی خود یک  انتخاب       

داریم  وآن عبارت از مبارزه ای خستگی نا پذ یر  برای بقاء  بشریت  و کناره گیری از 

:                                                                                                    رین خط چنین است واخ.خشونت است 

                                              ؟                                                                                                  پیام زندگی شما چیست                     

با ( Robert J.Burrows) رابرت  جِ  بروس:   چند سطری درمورد نویسنده این مقاله



نی  یا نقطه پا  خشونت ید به  تعهد درطول عمر ش   آنرا درک نموده است  که انسانها با

ز پژوهش هایش پرداخته  وابه اینطرف  به ( 0222)گذارند واو خود  دراینمورد از سال 

یا   مده واز را  چندی به ارتباط خشونت زدایی  تحریربشکل پیگیر مقاالت ( 0290)سال 

                                                                                  . به خوانند گان اش پیشکش نموده است 

                                                                                                                                         2102-01-2  باتقدیم احترام -----------------------------------------


