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 ۱۹/۰۶/۲۰۱۵                     احمدیکور ف

 

ما اوالد های چگونه داعش چگونه نوجوانان غرب را جذب می کند و 

 داریمه نگ داعش مصئون علیه دعوت و تبلیغ خود را

 )این مضمون برای هموطنان من که مانند خودم در غرب زنده گی میکنند نوشته شده( 

 

 آیا اطفال نوجوان دارید؟ 
 کنید؟ آیا در اروپا، امریکا، و یا آسترالیا زنده گی می 
 بزیر است؟خوان، و سر آیا پسر یا دختر شما هوشیار، بااحساس، فرمانبردار، الیق، متجسس، درس 
 

   .مواجه باشدجذب شدن به گروه داعش  خطردر امکان دارد سوال های باال "بلی" است، فرزند شما همه اگر جواب شما به 
 
جوان و نو جوان اروپایی، امریکایی، و استرالیایی توسط داعش جذب و به سوریه و عراق آمدند. تا حال  18000اضافه از  

ب جوانان از کشور های متمدن به صفوف داعش جذبسیاری ازین جوانان در جبهات کشته شدند، ولی هر روز تعداد بیشتر 
سفید عیسوی یا مسلمان، نوجوان یا جوان، متعلم یا لیسانس،  د ها و ادیان مختلف تعلق دارند.این جوانان به نژاهمه میشوند. 

گانه وجه مشترک در بین تمام این جوانان دو بیکسان توسط داعش جذب میشوند.همه —متدین یا المذهبپوست یا "رنگه"، 
با احتمال افزایش فعالیت داعش  ،در آیندهدر غرب است. شان و باش  و بودتکنولوجی  دسترسی شان بهجذب شده در داعش، 

اگر شما فکر میکنید که نیست. از تصور  جذب نوجوانان افغان دورامکان تشدید جلب و  ،در افغانستان تحت نام "خراسان"
 . یاندیشیدیکبار دیگر بعش مصئون است، طفل شما در مقابل تبلیغات دا

 
 تاکتیک های اساسی داعش برای جذب جوانان در اروپا:

ماشین تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی است. داعش بخاطر تبلیغات و جلب و جذب خود از قویترین راننده  داعش -1
هشتگ )#( روش مورد پسند و موفق داعش در رسانه وسیعا استفاده میکند. استفاده از  "واتس آپ"یوتیوب، تویتر، فسبوک، و 

یار خوب میدانند. دختر ها بیشتر از پسر ها توسط رسانه های است. نوجوانان طرز استفاده از هشتگ را بسهای اجتماعی 
 قرار میگیرند.  شکار هدفداعش اجتماعی 

برعلیه طاقت فرسایی زنده گی در غرب به جوانان تبلیغ میکند.  یک راه گریزداعش ایدیولوژی مذهبی را بحیث  -2
 . داعش به نو جوانان وعده یک خالفت جهانی میدهد

می نماید.  داعش، بطور مثال، اپارتمان بدون کرایه و بدون بل برق مهیا خالفت اسالمیبه  انانپیوست این جو بعد از -3
صرف به همین  2013در سال  –نوجوانی از سکاتلند  –اقصا محمود در غرب است. چیزی که آرزوی هر نوجوان است 

فیشنی مورد عالقه را به دختران وعده  داعش پیوست. داعش به دختران شامپو، صابون، و تمام وسایل ضروری ویابه  خاطر
 نکنند.  مقایسه به زنده گی در مغاره هارا در زیر دولت اسالمی تا دختران زنده گی آینده خویش  ،و مهیا می کند

 پندارند که آنها برای کمک به انسانیت به داعش می پیوندند. ب را وادار مینمایندنوجوانان تازه جذب شده  -4
لندنی به وقت بسیار کم توسط داعش جذب شده ی بسیار پراکنده ولی بسیار موثر دارد. سه دختر داعش سیستم تبلیغات -5

. تصویر های شان را در کمره های امنیتی ترمینال ترکیه پیدا کردپلیس ترکیه  ،بودند، ولی در اثنای سفر از ترکیه به سوریه
ذب، بین نوجوانان و داعش در وسط اشخاصی استند که به این نتیجه رسید که در پروسه ج  FBIبعد از تحقیق در قضیه،

جذب شده توسط داعش  ،ارتباطی اجنت های اروپایی زبانمستقیما با دو جانب در تماس می باشند. بدون شک این اشخاص 
می باشند. این اشخاص از شبکه های اجتماعی و از آدرس های مجازی واقع در ترکیه، سوریه، و عراق با مجذوبین تماس 

 میگیرند. 
پیشرفته داعش دفع تبلیغات شان برای کوشش های تبلیغاتی داعش بسیار پیچیده است. ممالک غربی میگویند که  سیستم -6

  .کمتر موثر است
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د که قلم به دست بگیرید تا ده ها سوال فکر شما را به خود مصروف کرده و شما آماده استی ی مضمونمیدانم که تا اینجا
، موافق یا ما مخالفخوب یا بد، ما را بباد انتقاد قرار دهید. من  مضمون ، و بالخرهداعشتبلیغات برخورد غرب علیه  داعش،

جهانی است. ما جهان را نمیتوانیم تغییر بدهیم، ولی شاید بتوانیم از داخل شدن این داعشی و یا متاسفانه این دکتورین فعلی 
توصیه های  ایده های بسیار بزرگ و فیلسوفانه.بگذریم از لغت پرانی ها و  ری کنیم.رین به داخل خانه های خود جلوگیودکت

 "باید میده ها  چشم دید من ازدر امریکا و فشرده یی از  و هموطنانم بسیار ساده زیر تجربه و نتیجه سال ها زنده گی من
 است که میخواهم در خدمت شما قرار بدهم.  "شد ها مین"باید و  "شدها

 
و  برای جلوگیری از نفوذ داعش استو حک شده بر سنگ است؟ آیا این توصیه ها صرف قوانین آهنین  ذیل یتوصیه هاآیا 

آیا شما با من کامال شما تمام این نارسایی هارا دارد؟ یا محیطی ؟ آیا محیط فامیلی به درد نمیخوردما در زنده گی روزمره 
به هیچ وجه . . .  آیا شما مجبور استید به تمام این توصیه ها عمل نمایید؟ ست است؟ آیا تمام توصیه های من درموافق استید؟ 

اهد وخننظرم هیچ ضرری به افغان آینده والدین و  جوان،والدین تمام والدین مسن، برای این مطالب  خواندناما . . .  نه!
    . داشت

 
 به گوش دختر یا پسر شما برساند. شما با اطفال خود کار کنید، قبل ازین که داعش صدای خود را

 تر با پسر و دخدر عوض پسر و دختر خود را هیچ وقت نصیحت نکنید؛ . ا دوست ندارنداطفال در غرب نصیحت ر
به عباره دیگر، عمل خویش را جانشین نصیحت زبانی خود بسازید. مثال عوض گفتن "بچیم وقت خود خود همیشه کار کنید. 

به خود زحمت بدهید، با او تا پارک بروید، قدم بزنید، آیسکریم مورد عالقه "، . . .  ضایع نکنویدیو گیم را باالی این یا آن 
راجع به بسیار مسائل سخن بگویید و دارید تا با او  وقت  از نصیحت اضافه تر شما ده چند هر یک تانرا بخرید. درعرض راه

 زمان را با هم سپری نمایید. 
  وقتی که ما به سن آنها بودیم(. د ب بزرگ میشوند بیشتر از ما میفهمنکه در غر یاوالد های حقیقت است کهیک این(

نید. از کمک ک به نظر اوالد تان احترامپس ما در هر قدم محتاج کمک شان در ساحه کمپیوتر و تکنالوژی استیم. حتی انروز 
 رفتار کنید.صحبت و مثل یک بزرگ او همیشه  شان مشکور باشید و با

  رفتار مناسب پدر و مادر همیشه رول مودل اوالد های خود استند و اطفال همیشه متوجه شما استند. دایما صحبت و
که بزرگ شدند بشکل غیر وقتیاوالد ها  ببوشید که او باالی شما نشرمد.در جامعه لباس مناسب  و در جامعه داشته باشید

   شعوری از شما تقلید میکنند.
  و با آنها  باهمی اوالد ما ندارد، تجربه ما است. بیایید تجربه خویش را از طریق کار لیو ،داریمتنها چیزی که ما

 به آنها انتقال بدهیم. این فعالیت ها از روز اول تولد طفل باید شروع شود.  ،با آنهاوقت  یکجا سپری نمودن
  کالن شد میفامه،" خطاست.با طفل همیشه و از روز اول همیشه حرف بزنید. آیده افغانی "باز که 
 .به طفل خود مطابق سن و سالش افسانه بگویید یا کتاب بخوانید 
 .ل در باره مسائل اجتماعی، فامی ورضو در حهمیشه با همسر تان  الزم نیست طفل تان همیشه مخاطب شما باشد

و غیره حرف سائل فامیلی و اجتماعی م. از آشپزی، هنر، اخبار روز، سیاسی، دینی و غیره بحث سالم داشته باشید، اقتصادی
دارند و چیزی از آن فکری و غیر شعوری اطفال شما حتی اگر در بحث شما حصه نداشته باشند در آن حضور  بزنید.

 میگیرند. 
  نگهدارید. در غرب امکان ندارد که تمام همیشه و هر روز غذای گرم و متنوع در خانه بپزید و در ظرف های گرم

ر روز در یک وقت معین غذا صرف نمایند. موجودیت غذای گرم در خانه اوالد را نا خود آگاه به طرف خانه اعضای فامیل ه
میکشد. در اول ممکن است که اطفال عاشق غذاهای بازار میباشند ولی لذت غذای گرم مادر بزودی اطفال را دوباره به طرف 

 شاند. خود میک
  اعضای فامیل حق  به تمامچه خریدن سودا. و ، چه آشپزی، چه صفایی، ندهیدانجام تمام کار ها را خودتان به تنهایی

این یک موقع است برای هر عضو فامیل تا احترام شوند و احترام ببینند. زنانی را دیده ام که  اشتراک کنند.در کار خانه بدهید 
شان میگردند. پدر و مادرانی را دیده ام که  شوهر را به آشپز خانه راه نمیدهند. شوهرانی را دیده ام که مانع دریوری خانم

  چانس آشپزی به اوالد شان را نمیدهند. 
  ی پارتی ها و مهمان خود همیشه وقت بدهید و اعضای فامیل خود را بلند تر و اول تر از همه بدانید.فامیل اعضای به

ضرور نیست همه اطفال تان از اول تا آخر دست به سینه در خدمت مهمانان باشند؛ مهم مهمانی ها را همیشه فامیلی بسازید. 
. و با آنها وقت صرف مینمایید ارزش قائل استیدو دوستان شما است که به اطفال می آموزد شما خود چقدر به فامیل و اقارب 

انه یا تنها مردپارتی های . است متوجه هر نکتهی همیشه ول ،حصه داشته باشد یا نداشته باشد در هر قدم پارتی/مهمانی طفل
نه تنها برای اطفال بلکه برای همسر هم غیر سالم و مشکل تمام همیشه گی هفته وار تبدیل شود  تنها زنانه که به یک عادت

 میشود. 
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  ،خواهند عه حرف وماتیک به زبان همان جاماتشما دختر و پسر در آغاز چون رول جامعه باالی اطفال قویتر است
اطفال را مورد غضب قرار ندهید اگر به زبان دری یا پشتو جواب شما را ندهند. این گونه فشار اطفال را از خانه گریزان  زد.

روزی میرسد که طفل همه را ثبت میکند. و شوهر بین خود به زبان معمول خود همیشه حرف بزنید. دماغ زن میکند. فقط 
 زند. ثل بلبل به زبان مادری حرف میگذشته و با شما مسال  20 زا متوجه میشوید، طفل تان

 و مصروفیت برای اوالد های تان بسازید. فرش و ظرف خانه را در  ،آرامشزنده گی،  راحت، خانه خود را جای
. خانه جای زنده گی برای همه اعضای فامیل است. زمانی من در تا از زنده گی خود لذت ببرند اختیار اوالد های تان بگذارید

سرخ بخملی محدود کرده یی  طالیی و یک زنجیر فیتهرا توسط پایه های   اتاق سالونعبور و مرور به خانه دوستی رفتم که 
د شش ماه بعد یک بار به بود. من فقط در بانک ها و میدان هوایی ها جوره آن زنجیر فیته ها را دیده بودم. مهمان رسمی شای

 ید. برای اوالد های خود خط های قرمز نکشخانه شما بیاید. بخاطر آن یک نفر مهمان 
  ،پدر ها: با پسران و دختران خود در کار خانه گی ها کمک کنید، به پارک ها بروید، کمپینگ کنید، به موزیم، سینما

از طریق جدیدی را کرایه کنید یا با استفاده از تکنولوژی های جدید  تیاتر بروید و کوه پیمایی بروید. . . یا هر هفته فلم
Netflex  و غیره با اطفال تان فلم تماشا کنید. با پسران خود در حویلی یا گراج یکجا کار کنید. از کار پسر تان قدر دانی کنید

 د و با آنها کار کنید.با اطفال تان تا میتوانید مصروف باشیخالصه و از او در کار ها مشوره بخواهید. 
  پدر ها: با اوالد تان در باغچه خانه کار کنید، کباب بپزید، ویا هر نوع فعالیت دیگر که طفل تان آرزو دارد ولی

میروم ولی با بخاطر مصرف آن از عهده اش نمیبراید اشتغال کنید. مثال من بعضا با پسر بزرگم به نمایش وسایل الکترونی 
   میپردازم.    M16پلیگون انداخت با کله شنکوف و پسر دوم خود بعضا به

  :با دختران تان بسیار نزدیک باشید و وقت خود را بیشتر با دختران تان سپری نمایید. بهترین دوست شان در مادر ها
ند و کنترول دختران تان را تربیه کنید تا اقتصاد را یاد بگیرسودا خریدن و در اثنای گشت و گذار در شاپنگ مال ها باشید. 

بودجه خویش را خود به دست خود بگیرند. مثال با دانستن اینکه دختر تان درین هفته به چه نیاز دارد برایش مقدار معین پول 
رفته  رفتهقناعت به بودجه بدهید تا خود شاپنگ کند و تصمیم بگیرد از بودجه که برایش تعیین کردید چه بخرد. این عادت 

  می گردد.صادی اقتتبدیل به دسیپلین 
 باالی ضرف خانه سختی نکنید.: با دختران تان اشپزی کنید و هم به او وقت بدهید آشپزی کند. مادر ها  
  فعالیت سپورتی و شمولیت به تیم های سپورتی در آمریکا عموما خیلی گران است؛ ولی اگر امکانات دارید انرا برای

م برای پسر و هم دختر است و آنهارا از فکر داشتن دوست دختر یا دوست روفیت هد تان مهیا کنید. سپورت بهترین مصاوال
 پسر دور نگهمیدارد. 

  باالی شان اوالد هارا تا جاییکه مناسب است به محافل و عروسی دوستان و اقارب ببرید؛ ولی متوجه باشید که در
 . مجالس را تحمیل نکنید

  شکلی تجلیل کنید. بیشتر این محافل با مصرف ناچیز  یک حتما بهرا اوالد تان سالگره ها و مراسم فراغت از تحصیل
 این محافل بهترین موقع برای اجتماعی بودن و قدر دانی است.  برگزار شده میتواند.

  اوالد خود را از رفتن بهProm  در صنف یازدهم ممانعت نکنید. پروم مهمترین محفل و واقعه مهم زنده گی طفل شما

و شخصیت خویش را بحیث یک نوجوان، یک دختر بالغ، و یک پسر  ،شب میپوشد مجلل در آن لباساست که او لیسه وی 
  هستند اطفالی که شب پروم خود را تمام عمر فراموش نمیکنند. این خاطره را از آنها نگیرید. بالغ به امتحان میگیرد. 

 یل کنید. تجلرا همه  ،سال نو، روز های آزادی، جشن های کشور میزبان، و عید ها 
  روز های شنبه حتما با اوالدتان یک نوع فعالیت فامیلی داشته باشید یا اگر اطفال تان کدام فعالیت اکادمیک دارد یا

 16به من یا خانم من بعضا تعداد رفت و آمد زمانی بود که همرایش بروید یا برایش راننده گی بکنید.  حتمامیرود کتابخانه 

با  ی شانهاو یا خانه همصنفی تا مکتب، کتابخانه، سینما، کلپ تکواندو، قتیکه ما اوالد هارا و ،میرسیدمرتبه در یک روز 
   آوردیم. پس می م و می یرساندیموتر م

 و یا هر موسسه که در  ،کلیسادرمسال،  ،تکیه خانه ،به مسجدو هم اوالدتان را  ،روز های یکشنبه هم خودتان بروید
به  سپتمبر تقریبا تمام مساجد و مال امامان آن در امریکا 11ببرید. بعد از واقعه و شما به آن عقیده دارید منطقه تان وجود دارد 

د و اطفال شما را خطری جدی تهدید نمیکند. بهتر است دختر و پسر شما قرار دارن FBIیک شکلی از اشکال تحت نظارت 

داعش به اوالد های تان برسد. مساجدی اصل کنند؛ قبل ازینکه دست حو کلیسا  ، تکیه خانه،را در مسجد دینمعلومات درباره 
رهبریت یک مسجد که از جانب فقط یک که از طرف یک بورد چندین ملیتی اداره میشوند، بهتر از مساجد تک اداره استند. 

ال باشد. همچنین است مال حدشخص، یا فقط یک کشور، و یا فقط یک طریقه اداره میشود شاید قابل تشویش تر از یک مسجد مت
مساجدی را انتخاب کنید که جدایی جنسی بین مرد شخصی که به اوالد هایش صرف یک راه را نشان میدهد.  اوالد های آینده 

داشته اطفال  پروگرام های اجتماعی دیگر هم برایو در پهلوی دین   Segregation of Genderو زن وجود نداشته باشد 

  باشد. 
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 4تر 4 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 

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

 

  می خورید، وقتی اوالد تان به سن قانونی مشروب خوری رسید بهتر است که با شما و در خانه اگر خود مشروب
 بنوشد تا پنهان از شما و بیرون از خانه. 

  خود را غرق شراب نشوید تا اوالد تان غرق شراب نشود شود؛نخود را غرق مذهب نسازید تا اوالد تان غرق مذهب . 
  شوند. بعضی از آنها والدین خود را شدید مذهبی اوالد ها در غرب عموما خود شان مطالعه میکنند و عده ای از آنها

نه شما از زنده گی درینصورت، زیر فشار میگیرند. الزم نیست به خاطر خوشی آنها شما هم ظاهر خود را تغییر بدهید. 
ی تربیه شما را جدی خواهند گرفت، و نه والدین موفقی خواهید بود براباقیمانده خود لذت خواهید برد، نه دوستان شما، 

     اوالدهای دیگر خود که شاید فکر متفاوتی داشته باشند. 
  سالگی طفل  18اوالد تان بسپارید. شما از روز تولد تا انتخاب تحصیل، رشته تحصیل، و شهر تحصیل را به و پالن

تحصیلی و زمینه به پای خود ایستادن را بیاموزید. حاال نباید پسر یا دختر خود را مانع خود چانس داشتید به طفل خود پسمنظر 
 ی برود. طفل شما بهتر از شما میداند. صیل به شهر دیگرشوید که برای تح

  باالی پای خود به ایستداگر طفل تان آماده است، بگذارید او از شما جدا شود و. 
  اما مداخله  ،را کمک کنیدبا او در ارتباط باشید؛ او نگهدارید.  ه مناسب را با اودور شد، فاصلوقتی طفل تان از شما

 نکنید. 
  اگر متوجه تغییرات غیر عادی در رویه و عادات طفل خویش شدید از مراجع اجتماعی، صحی، یا امنیتی هر چه

 زودتر کمک بخواهید.  
 

ار مداوم و روزمره با جوانان توسط داعش بسیار جدی است. کخطر جلب و جذب نو اتمه، یک بار دیگر تاکید میکنم کهدر خ
بدون شعار های بلند باال، و بدون  نزدیک نگهداشتن اوالد ها به خود، گفتگوی آزادانه، جزئیات بسیار ساده اطفال، مراعات

       نصایح حکیمانه، راز حفاظت اطفال از چنگ این جالدان است. 
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