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 ریاخ است که در چند دههٔ  ینظر «کندیرا دوباره بر تن م نیچرک افغانستان بعد از هر غسل خون همان جامهٔ »
 جادیا یاگذار بر رینهاد تأث نیمهمتر ت؛ی، حاکم«حلقه شوم» نیبرون رفت از ا یاست. برا وستهیپ تیبه واقع مکرراً 

 یراستا گام ها نیدر ا تیبخش از حاکم نکهیضمن ا ی. ولباشدیو حذف دهشت و عقبگرد م شرفتیو پ تیامن
افغانستان  دهٔ یمردم ستمد یها تیها و محروم بتیمص نه تنها عامل بازدارندهٔ  گر،یبخش د یول گذاردیم یارزشمند

 خبریکم سن و ب ی. اصوالً امکان ندارد که بچه هاباشدیو انفجارها و انتحارها م عیفجا نیا ندهیبلکه عامل فزا ستین
 یدر پ یهمه حمالت پ نیا خود طراح و تدارک کنندهٔ  یو خارج یداخل یدر مجاورت قدرتها ایو دن شو دان نیاز د

موده، ن یمدارا و تبان ستهایمفتضحانه است که با ترور یاستیچگونه س نیوحساب شده و گسترده ومداوم باشند. ا
! به ند؟شویم هیو بلکه حما دهیرهان ننشده و از چنگال قانو دهیو محکمه کشان ونیزیتلو یبه پا یریدرصورت دستگ

م است که آنقدر ک ستهایترور دنیکشان ونیزیتلو یدهشت افگنان، به پا یجهالت و وابستگ یاز افشا یریجلوگخاطر 
خود فروخته را مسلح و با  خبرانیاز خدا ب نیدولت، ا و ستون پنجم در نیئوجود ندارد. بخش خا اصالً  ییگو
 یط یالملل نیو عساکر جامعه ب ندگانیدر برابر نما یجناح حکومت نی. اندینمایم یانمنتقل و مدد رس کوپترهایهل
 کیافغانستان تنگ و تار رتمندیغ یها رویدردمند و ن هموطنان یعرصه را برا ان،یمشترک با بخش اجنب یها سهیدس

و  قیحمت یلیئو اسرا یسعودو  یپاکستان استمدارانیکه توسط جنراالن و س یبه بدبخت انتحار یساخته اند. ما حت
 یاقوام مختلف در کالس درس عصبان موفقانهٔ  تیرا که از موجود یآن معلم و مامور ی. ولمیمتأسف شودیم ریتخد

 یصلا نیازجمله مسبب کندیم یادب یشان با کلمات مبتذل ب بوده و به شاگردان به خاطر درخشش و حضور برازندهٔ 
. باشندیم« مردم ینایکور خود ب»و داعش پرور،  زیو فرهنگ ست نید یافراد و حلقه ها نیا .میدانیحمالت م نیا

 شده اند. یتماشاچ شیکم و ب زین یاریو بس« نموده هیرا توج لهیهدف وس» نانیا یبرا
د را خو تیامن نیرسالت ارزشمند تأم ،«دیگریکدیهمه شبان وهمه نگهبان » مانهٔ یکه بر اساس اصل حک نجاستیا

 یمتعال یوقت انسان ها رایآن. ز نندهٔ یصحنه بود و نه ب گریباز یستیی. بارندیگبه عهده ب یبه صورت جد دیمردم با
 یهرچند در بلندا یتاز کهی نی. اندینمایم یتاز کهیو  مودهافراد منحط فضا را اشغال ن گذارند،یم یعرصه را خال

 دهیرسان بیآس زیرا ن گرانید یاست ول دهیکشان یافغانستان و جهان، خود خون آشامان را به خفت و خوار خیتار
 یریجبهه گ نیبه ا زیاست. در افغانستان کارد چنان به استخوان فرو رفته است که افراد ضد جنگ مثل ما ها را ن

ر و معامله گ یاز چنگال قدرتها دهیتوسط ملت بالکش یعموم یریبا سهمگ« دور باطل» نیا میدواریاست. ام دهیکشان
 هم و یریکه منجر به همپذ یریمتوقف گردد. سهمگ تازند،یو بر کاروان م سازندیمکاروان  سیئنظاره گر که با ر

  گردد. ناقوام و اقشار افغانستا یتمام دانیخوبان و طرد پل یمانیپ
دو  یرومندین یدو نفر به صورت انفراد نیتر اند چون هر کدام ا ینفر متحد از صدها نفر متفرق و پراکنده قو دو

ً  یدر حد ییکه هرکدام از صدها نفر متفرق توانا ستیدر حال نینفر را دارند. ا اق نفر را دارند. پس در اتف کی صرفا
 شد. میخواه لیو در اثر نفاق ذل زیعز
 : گرددیم میو مقاوم تقد دهید بتیخدمت هموطنان مص لیذ شنهادیکاهش کشتارها و انفجارها سه پ یبرا
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س تجس تیصالح یمدن نیو فعال یاز جمله امامان مساجد و بزرگان محل یاماکن اجتماع نیلکه مسؤ  دگردیم شنهادیپ
 . دنینما زیو تجو غیها و رسانه ها تبللودسپیکرمنابر و  قیبازدارنده را از طر وهٔ یش نیهمه بدهند و ا یهمه را برا

ه را ک یحق داشته باشد که در هر جا هر فرد یهرکس ستهایترور یتنگ ساختن عرصه برا یبرا نکهیا حیتوض
از  رونیآن در ب بیتخر ردیصورت ولو انفجار صورت بگ نی. در ادینما یتجسس بدن رسد یمشکوک به نظر م

 نیبا ا .رودیم زیشان ن یریدستگ لاحتما یو حت افتهی شیافزا ستهایبوده و امکان ترساندن خود ترور یمحوطه عموم
اعالم گردد. البته  یقرار داده و حق اعتراض منتف یهر زن حق داشته باشد که مرد و زن را مورد تجسس بدن ریتدب

 یموارد خواهند توانست. ول یو در بعض ندیمردان را تجسس نما توانندیموارد خانم ها نم یاریبس که در ابتدا و در
 فتهشریپ یمواجهه استفاده از کمره ها نیار دهند. در اقر یبدن یمورد تجسس و بازرس توانندیم اها ر ها فقط مرد مرد

 تیکننده امن نیمحل ورود خانمها، از زنان تأم یدارد. الزم است در نقاط تالش ییبه سزا تیو ابزار کشف بمب اهم
 .ندیننما ییجنا استفادهٔ  یاز چادر ستهایتا ترور استفاده گردد زین

نمودند خود مردم ابتکار عمل  یموافقت کردند چه خوب واگر مانع تراش طرح نیبا ا یلیبه هر دل یدولت نیمسول اگر
 دی. بامیئاارسال نم نیمرتبط ینشر و برا یارتباط جمع لیمطالب را در وسا نگونهیکه ا گرددی. تمنا مرندیرا بدست بگ

 .دینما را در سطح کشور مجاز اعالم ینسب تیکننده امن نیتأم بازدارندهٔ  وهیش نیتا ا میاوریفشار ب یتیمقامات امن یباال
 شرو نیا میهست یاضطرار تیما در وضع کهیئاز آن جا کنیوارد کرد ول توانیاشکاالت م شنهاداتیپ نیمورد ا در
 یریعادت نموده و حمالت کاهش و دستگ یریشگیگونه پ نیخواهد شد. مردم به ا یبه مرور زمان فرهنگ ساز یتیامن

 .افتیخواهد  شیافزا یریو اعتراف گ
رار ق یو فلم بردار یاطالعات هیتخل ق،یمورد تحق او را یاماکن عموم نیا نیلمسؤ فرد مهاجم،  یریصورت دستگ در

حماقت  ،یسوادیحداقل ب ایو  یری. اگر اعتراف گندینما معلوماتطراز اول و شجاع کسب  یداده و در آخر از علما
بزرگ در جنگ  یروزیپ میمستند بساز یهیبد مورو ا یو سن عهیها را از اسالم و مذاهب ش ستیترور یخبر یوب

بسازند ارزش  یما را زندان یولو مقامات دولت یتیهدف امن نیتحقق ا ی. برامینموده ا ییکما یو رسانه ا یروان
 .ستین یرا داشته و باک متیق نیپرداختن ا

 !نیچه حسن عاقبت بهتر از ا شودیم دیشه زانیاز عز یکیاگر  یبدن یبازرس نیا یاثنا در
 رفت دیغمش رقص کنان با ریشمش ریز

 سرانجام افتاد کیشد کشته او ن هرکه
 ریخو خود عاقبت ب دهیشده، دشمن را ترسان عیرا از پا در آورده، مانع انفجار وس یریشر ستیترور د،یسع دیشه نیا

 است. دهیگرد
خواهد  هیو حما مهیرا ب یو بعد یفعل یبوده و در عوض، نسلها نهیمستلزم پرداخت هز یهمچون آزاد تیامن نعمت
 کرد.
ه مردم افغانستان به مراتب بدتر شد تیوضع ثار،یا و یستادگیا لو نرود عقبگرد نموده و در فقدانکه ج و جامعهٔ  فرد
 شد. میخواه مالیو پا

ا . در آن صورت دشمن از ممیبترس دنیاز ترس دی. بلکه ما بامیبترس یریاست که از خطر پذ نیخطر ا نیبزرگتر
 و مفتضح و مغلوب خواهد شد. دهیترس

 

 یمرگ را برخورد آسان کن اگر
 یم هراسان کنـرگ را هـم ودـخ

 

. رندیگیقرار م  یمورد تجسس بدن نیتوسط محافظ یدرجه اول حکومت مثل صدراعظم عباد یرؤسا یعراق حت در
بوده  ینید تیمرجع یزیداعش ست یشار مختلف جامعه به نداو استقبال اق کیشکست داعش در عراق لب یعلت اصل

 یلیئو اسرا یمنطقو انیداعش و حام هرا به ارمغان آورده است. مبرهن است ک ینسب تیامن یمردم یداریپا نیو ا
امان  یبقا از حمالت ب یما برا ی. باکمال خوشبختندیگشایافغانستان م بالد را در ریشان در سا یشکستها اش عقدهٔ 

 یها یشرارت خود که از ی. همانطورمیخوب بلد بقا و دفاع و اعتال را زمیفرا تر از هزار سال داشته و مکان تجربهٔ 
ً میجان سالم بدر برده ا زیو عواطف مان ن دیاستفاده کنندگان از عقا یسو وخام ومنحرف   ندهٔ یفزا یقدرتمند . اساسا

از ترس و جهل بوده و  یحمالت حاک نیفته و متهاجم ساخته است. اما، ما را محسود، و دشمن را حسود و برآش
تازاش  کهیداعش و اربابان  ؛آزادهٔ  رو ه یسن عه،یاعم از درد مندان ش عیوس یریمحکوم به شکست است. با سهگ

 :یفیداد. بقول ظر میرا شکست فاحش خواه
 …هستند یادیز یآدمها

 هستند،  یمنتظر خوشبخت که
 نکه،یغافل از ا اما

 …برعکس است عتیطب قانون
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 است که منتظر ماست،  یخوشبخت نیا
 خود ما خالق آن هستیم رایز
 

 :یبه دشمن وحش ورشی -۲
 

به شاگردان نوجوان ممتاز نشسته  یودشمن زبون حت میریگیاست که حاال که ما مورد حمله قرار م نیدوم ا شنهادیپ
پس چه بهتر که خودش را مورد  کندیرحم نم زین« ودموع یمهد» یکانکور مثل مرکز فرهنگ یآمادگ صنفدر 

شهروندان و فرار  یریو متعلمان و سا الننمازگزاران و محص یبه سو مرمیمسلسل  فیر رای. زمیحمله قرار ده
به  ییجاهل و جبون، اگر چند نفر فدا یها ستیترور . در گرماگرم حملهٔ دیخواهد گرد شتریباعث کشتار ب انیقربان
 از پا در آمده و ستهایکه ترور رودیم ادیاحتمال ز اورندیاز چهار طرف به شمول طبقه باال هجوم ب ستهایترور یسو

 و ه وشد یمتوار ایکشته و  ،یزخم گناهیصورت حاضران ب نیا ریکشته شوند. در غ ایو  یر، متواریدستگ ،یزخم
 میدپا برهنگان بر برده داران ق ر است از غلبهٔ پ خی. تارافتیخواهند  «یرا شغال دانیم» گریبار د گرید یستهایترور
 نیربزرگت ینیب یمومنان حت نیآگاه گردد. هم ومنم فیحر تواندیکس نم چیتا دندان مسلح. در جنگ اراده ها ه دیو جد

ن را بر شا یها نشیب»ع  ی. مومنان که به قول علدندی)داعش( را به خاک مال خیتار یستیگروه ترور نیو ثروتمندتر
مظلوم بر ظالم بد تر از  یابیدست  یروز»ما:  یعدل گستر مبری. به فرموده پ«کنندیشان حمل م یرهایشمش یرو

 یروهگ کیبا یدشمن»که  دیفرمایمواظب بود که خداوند مهربان امر م دیبا یول« ظالم بر مظلوم است یابیدست یروز
 .«دیئشود که در مورد آن گروه ظلم نما نیباعث ا دینبا
 مبدل ساخت.  یبه آمادگ یستیئرا با یواماندگ کجا در امان است؟! ستیمساجد امن ن یوقت

 . به قول اقبال: تیجهل و جمود و جبار هیعل دانشمرکز . شگاهیو پرورشگاست ونه آسا آموزشگاه مسجد
 

 دندیتا به مسجد صف کش رانیفق
 دندیشهنشاهان در بانیگر
 افسرد نهیآن آتش درون س چو

 دندیبه درگاه هان خز مسلمانان
 

صنف، در یخود ریغ یگناهیتنگ نظر و منحط وجود دارند که به شاگردان ب استمدارانیکه معلمان و س گرددیم دیتأک
 نیجهال در ا نی. اورزندیم یلیو بخ یشاگردان در کالس درس، حسود یلیتحص تیداده و به موفق کیرک یدشنام ها

 عقب نیبوده و از جمله مسبب ستهایترور رکپاگذاشته و مح ریرا ز یو برابر یحمالت دست داشته اصل برادر
 یکر داعشاز تف یگرینوع د دهندیقوم نسبت م کی تیموارد را به کل نیکه ا یگری. جهال دباشندیافغانستان م یماندگ

 یرنگارنگ داعش یلقه هااز اقوام مختلف، ح گناهانیها و به قربانگاه بردن ب نیتوه نیگرفته اند. با ا شیرا در پ
که  نیا یراب ینیدیاند. ب نانیدیو ب ناریدالر و د دلدادهٔ  بدور بوده و بنده و تیکه چقدر از اسالم و انسان سازندیثابت م

 (در دلش به اندازه )دانهٔ  کهیکس - دیئاطاعت نما ستهیپوست شا اهیس از فرد بردهٔ : »ندیفرمایاسالم م یرسول گرام
. در «کندی)دوران قبل از اسالم( محشور م تیاعراب جاهل با امتیباشد، خداوند او را در روز ق تیعصب یخردل
به سبب  یاست که کس نیکه صاحبش به سبب آن گنهکار است ا یتیعصب: »ندیفرمایامام سجاد م «تیعصب» فیتعر

 ست،ین تیعصب یاشتن بستگان به معناتنها دوست د یبهتر بداند، ول گریقوم د کانیآن افراد بدکار از قوم خود را از ن
 «.است تیاز جمله عصب گرانیبه د یظلم و ستم یکمک کردن به بستگان برا بلکه
حضور ندارند چرا  جرأت یو کارزار انتخابات یونیزیتلو در مناظرهٔ  ایو  خورندیعراق شکست م در ستهایترور اگر

 !!ند؟ینما یرا قصاب گناهانیب دیبا
 یفرد را فرد کیبار گناه » یمدن جامعهٔ  جابیعقل و ا یو اقتضا میاز ارشاد قرآن کر یاستکه به تأس نینه ا مگر

 . «ردیگیبه دوش نم گرید
 :دیفرمایم 1۶۴ تیانعام آ م در سورهیکر خداوند

در  .«شودیرا متحّمل نم یگریگناه د یگنهکار چیو ه دهد؛یخودش، انجام نم انی( جز به زیکس، عمل )بد چیه»
 منع شده است.  زیو خنداندن ن یشوخ یبرا یاسالم انسان ساز، ترساندن حت

، 1۳۷۵ ،یاسالم شهیاسالم، سازمان انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اند شهیاند یدر کتاب مبان ،یعباسعل یزنجان دیعم
نشده اند ظلم  یکه مرتکب خالف یوحشت و هراس را در دل انسانها جادیاصوالً اسالم هرنوع ا» :سدینویم 41۲ص 

 .«دشمار یم میکند و آن را از جرا یم یبس بزرگ تلق یو تجاوز
 متیو اربابان شان ق ستانیبخصوص عابران، نمازگزاران و متعلمان؛ هتاکان، ترور گناهانیو کشتار ب نیتوه با

 خواهند پرداخت. نیسنگ

 :ستهایترور هیعل یعموم جیبس - ۳
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یبود خانواده و جامعه الزم است به رهنمود ها زیعطوفت و عدالت که ممثل قدرت و صالبت ن ریامیپ از یتأس به
 .بدهند یجد یاثر بیترت شانیا زانهیشجاعانه و ظلم ست

 «.شوند زیتا فرزندان تان عز دیجهاد کن - دیبده ادی یانداز ریو ت یسوار پفرزندان تان شنا، اس به»
 . باشدیمخمصه م نیراه برون رفت از ا تحلیلگران یبا استفاده از اندوخته ها تیامن نیتأم یمردم یگروه ها لیتشک
 یودتاچاسلحه فروش و ک انیخودش و حام یول سازدیداده و مسلح م یخود را آموزش نظام هموطنان یتمام لیئاسرا
 !سازندیمتهم م «یئخشونت گرا»مسلمانان را به  اش

 یدواریام ،یریرا محکوم؛ و سهمگ یو پراکندگ یدیناام ،یطرفیب یستییو دانش با نیمجامع د ریو مدارس و سا مساجد
بر علم و عقل  هیاصل اول زیخارج را مطرح سازند. در اسالم عز یاقشار مختلف جامعه به شمول افغانها یو هماهنگ

 . به قول عالمه اقبال:باشدیمجاز م زین داریپا کاریپ یو عشق و اغماض است ول
 فتکه حرف شوق با اقوام گ آن
 فتـاسالم گ یانـبــرا ره نگـج
همان سرانجام قوم که امام !«. میئایشان فرود ب یبدا به حال قوم که ما باال» ما راهنمایفرزانه و  مبرایپ فرمودهٔ  به
 زین انیافتاده از دهان، به دهان بر نخواهد گشت، امو رونیب یاخالط کهیهمانطور»ورد شان فرمود: ع در م یعل

 «.دوباره به قدرت بر نخواهند گشت یبعد از سرنگون
از ما حرکت از خدا »امن خواهند رساند.  یبه واد منیاهر یو برزن را از شر یکو نیزن، ا ریو شمش قلمزن
 یباال بتیمص: »ندیفرمایوعدل پرورما م زیظلم ست امبری.  پسازدیتر م داریتر و ب یحمالت ما را قو نیا«. برکت

وزمره ر ندیبه خاک و خون غلط ادامهٔ  یول باشدیواقعا دشوارم شنهادیسه پ نیا یاجرا« را بدنبال دارد شیگشا بتیمص
 تیبه وضع مدتانیو در م دهیمتوقف گرد یدبا سرخ تیوضع نیما به مراتب دشوار تر است. ا دهید بتیملت مص

 سبز مبدل گردد.
 و بشارت و حسن عاقبت داده است: یروزیپ دی، نو«استقامت» یدر پرتو میقرآنکر

 شوندیسپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل م« است! گانهیپروردگار ما خداوند »که گفتند:  یکسان نیقی به»
 «که به شما وعده داده شده است! یو بشارت باد بر شما به آن بهشت د،یمباش نیو غمگ دینترس»که: 

  ۳۰ تیفصلت آ سوره
 اصول تعداد ما جام شهادت نیا یدر پرتو«. اصول مشکل تر است تا کشته شدن در راه اصول یبر مبنا یزندگ»

به خوردن جام زهر خواهد نمود. در مصاف با دشمن جاهل و  مجبورترسو را  گردشمنیو تعداد د دیکش میسر خواه
دن و منفعل . مردود شمیریحد اقل مشروط بگ ایکه نمره متوسط و میبکوش دیبا میرینمره ممتاز بگ میتوانیجبون اگر نم
 ...نیتکرار حوادث تلخ و تداوم کسوت خون یعنیامتحان  نیبودن ما در ا

 نیو سنگ نیرا به جامه رنگ نیو ننگ نیلباس خون ده،یعقب مانده و بالکش نیسرزم نیگونه آموزه ها، ا نیاز ا تیتبع با
 مبدل خواهد ساخت.

 ینی. حسا
 

 1۳۹۷سنبله  ۲۴                           
  1۴۴۰محرم  ۵                           

  ۲۰1۸سپتمر 1۵                              
--------------------------------------------------------------------- 

 تیو عرض پنجره ها حاصل تضارب امن طول
 م-عاکف شاعر
 که  ییها پرده

 ها را پنجره
 کنندیم ریتحق

 دیبزن کنار
 نور را فلسفهٔ  یپا
 دیبکش کیتار یپستوها به

 میتبسم نس دیبگذار
 پنجره را  منطق

 رقص وا دارد به
 از یا چهیدر چیه

  ستیبودن شادمان ن بسته
 طول و عرض پنجره ها و

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تضارب حاصل
 ماست تیامن

 دییها را بگشا پنجره
  تانیگونه ها تا

 را مینس سخاوت
 کند ... مزمزمه
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