
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 9تر 1 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، غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په: یادونه

  
  

  ۴۰/۴۰/۱۴۰۰                              قیس کبیر 
 

شیوه  و انتحاری تا حمالت روانی های جنگاز "عنوان تحت این قلم به تتبع وتحلیلی 
 عوامل روی بیشتر که انتحاری عمل های انگیزه و علل مورد در ،"آن با تقابل های

 ۱۴ بر فیصد ۰۴  دۀقاع و" معلول" و" علل" پرنسیپ باالی و چرخد می آن منطقوی
 انگیزه و علل انتحاری، عمل مورد دراتکا دارد، همت گماشت، نگارش رویدست  فیصد،

که  بازگو کنندۀ همین تحقیق بوده اما ادعا ندارد، افغانستان بخصوص و منطقه در آن های
 ارزیابی مورد گلوبال بصورتچه قضیه  مسأله باشد،این شرح همه ابعاد  مضمون این 
 .باشد می خارج بنده  صالحیت اززیرا چنین ارزیابی  است رفتهنگ قرار

 

 آن با تقابل های شیوه و انتحاری حمالت تا روانی های جنگ از

جنگهای  دراماتیک تغییر شکل داده اند، مثالا ۀ به گونـ ،در مقایسه با جنگهای های کالسیک  قرون گذشته ۱۰جنگهای قرن 

از جملٔه اشکال  ،( ، و جنگهای روانیr Wnr  rnerCnCC et byCاصل دور رهبری می شوند )جنگهایکه از فو ،(raW C byC)سایبر

 .به شمار می روند ۱۰جنگهای پیشرفتۀ قرن ۀ عمد

غنی ۀ ، عقیم ساختن پروسـ(raW C byC)یکی از مثالهای جنگهای سایبر

سازی  یورانیوم دستگاه اتومی حکومت ایران میباشد که به ویروس 

شهرت یافته است. در کشور ویرانۀ ما  “Stuxnet„نام کمپیوتری ب

نه از نگاه امکانات ،افغانستان تا کنون با آن مدارج پیشرفتۀ تکنالوژیکی

شروندۀ یمالی و تخنیکی، و نه هم از نگاه تخصصی در عرصه های پ

دنیای سایبر رسیده است که توانائی شرکت در چنین جنگ را داشته 

در جنگهای سایبر کدام نقشی را بازی کرده  باشد، لذا در مقطع کنونی

با در نظرداشت اینکه یک تعداد از افغانهای ما در خارج  نمی تواند.

کشور که دسترسی و سیع در انترنت دارند، از جنگ های فرسایشی 

آنها تنها از وسایلی ناجایز میکنند. و  نابجا،غیر مفید استفادۀچون افزار کوبنده علیه یک دیگر  ،پروپاگندی و تخریب همدیگر

طورمثال یوتیوب، پالتاک، شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، تویتر استفاده میکنند که بگونۀ مجانی در اختیار عامه قرار دارد. 

وغیره، ایمیل، وبسایت ها و غیره  در جهت سبوتاژ و تخریب و تحریف تأریخ و توهین به شخصیت های ملی، توهین به اقوام ، 

ر برابر دیگران، جنگ های سایبر را پیش میگیرند. ایکاش این عده از فهم و انرژی خود در راه مثبت خدمت به میهن توطئه د

 کار می گرفتند.

 طریق از را او اخیر مصاحبهٔ  از قسمت یک وعمدأ قصدأ جمهورحامدکرزی، رئیس مخالفان که شنیدیم و دیدیم تازگیها همین به ما
 شود، شنیده یا دیده مکمل صورت به مصاحبه اگر ولی. بزنند لطمه سیاسی نظر از وی به طریق این از تا سپردند نشر به یوتوب
 .است رسیده نشر به یوتیوب در که است آنچیزی از غیر واقعیت

 

ند تا با و یا هم پسر و دختر خود را وامیدار دریغا که عدۀ از هموطنان ما در خارج چون کمی در تخنیک انترنت آشنائی یافته اند

یا اندک تغییری در ایمیل بعضی هموطنان شان، از نام مخالفین سیاسی خود، ایمیل های متعدد  ، ودست برد به ایمیل هموطنان ما

به لست های عریض و طویلی که به گونۀ بدست آورده اند، ارسال میدارند و گویا به زعم خود آن هموطنان را تخریب نموده و 

 مناسبات دوستان را برهم زنند.در صدد آن می شوند که 

وفرط استفادۀ ناجائز نموده و هم وقت خود را ضایع می سازند و  یک تعداد هم از نام مستعار به گونه های غیر ضروری و به 

هم از هموطنان را. این عده افراد غافل از آن اند که طرز نوشته و ادبیات و جمله بندی های شانرا به بسیار زحمت و مشکل 
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یر داده می توانند و هموطنان ما که سال های متمادی نوشته های هموطنان قلم بدست خود را در نشرات و سایت های مختلف تغی

 است. کوبیدن هاون در را آب خود این تعقیب نموده اند، از طرز خرام شان آنها را می شناسند و

 به که را نفر یک دارند، دخول حق شان سایبری ماداعت طرف اشخاص جائیکه بسته، های دروازه خود،عقب فِسبوک در برخی
 سایبری اصطالح به (دوستان از آن از بعد و میکنندآغاز او شخصیت به زدن لطمه تعیین وبه  باشد، نه برابر شان ذوق و زعم
 به میکنند وعشر فیسبوک، صاحب وهواداران دوستان بعدأ رابنویسند، یشخو اتنظر ویبیشتر  مذمت مورد در تا میخواهند )خود

موصوف  شخص بارۀ در منفی سطر دو دو تن چند اگر آنها، میان از که نمیگذرد دیری ومتذکره  شخص مورد در نوشتن
 .اطالع مخاطبان رسانید وبه داد، ترتیب مفصلی مقالۀ منفی نظرات این مجموع از میتوان بنویسند،

 

 و از روی یأس و نا امیدی و یا هم خود خواهی های بی مورد و نابجا، د میگیرناشتباه دنیای واقعی برخی ها  دنیای مجازی را با 

ُپر از زد »همچو پالکارت های فلم های هندی  را خویش جنگی ، قهری وبرانگیزخشونت  سایتبنابر تربیت سیاسی که دارند ویا 

و های و  دشنام و توهین و تحقیر ، مملو ازو درون خالی با رنگ های سرخ و عناوین بزرگ و تند و تیز «وخورد،رنگه،مهیج

 فکر میکنند میشود انقالب کارگری را از کنار آسوده و گرم مرکزگرمی ها به افغانستان صادر کرد. زیاد ترتیب نموده و هوی

 برای ملت مؤثر استفادۀ راه در آن از و افزودند می سایبر دنیای زمینۀ در خویش فهم و دانش به میتوانستند عده این ایکاش

 .نمودند می تالش آینده نسل علمی سطح ارتقای و خود

 حال در  نقیصه این جوان نسل بلفعل قوۀ با اصل در که دارد وجود نیز دیگری حرکت حرکت، این کنار در که نماند اماناگفته

 جوانان به  امیدواری چشم و  هستیم حرکت در روشن های افق بسوی ما که میبخشد امید یادشده حرکت. است شدن برطرف

 .است بیشتر بیشتر

 برگردیم به اصل مطلب و آن اینکه،

 پیلوت دونبدور، به کار بردن طیارات  فواصلجنگهای رهبری شده از  ۀـنمون

(eCne است که از شهر الس ویگ )س امریکا کنترول و رهبری میشوند و اهداف اــ

 نابود می سازند. ،خود را در هر کجا که باشند

در این مدت ده سال جنگ در  ( eCne) پیلوت دونبطیارات وریست که البته قابل یاد آ

است. در اوایل قادر به کنترل یک  ، نمودهافغانستان و منطقه انکشاف باور نکردنی

 خود داشته باشند. تیررس درساحه مشخص بودند ولی حاال میتوانند حتی یک شهر را 

 ،به اهداف خود اصابت می کنند ،و با  رهبری ستالیت ها میشوندی ها پرتاب  همچنان راکت هائیکه از پایگاه های زمینی یا کشت 

 .نمونه های دیگر از همین جمله اند

نشان داده شده است که چگونه  پهلودر عکس 

ابتدا هدف  در   )محل تثبیت (اولی توسط ستالیت

 نقطه ای از روی زمین تشخیص وتعیین میگردد

 رهنمای(میبه ستالیت دو مذکوروسپس ستالیت 

که با راکت هوشمند در ارتباط است، تماس  )راکت

ی که در راکتبرقرار میکند و ستالیت دومی به  

کشتی یا در پایگاه نظامی دیگری قرار دارد، تماس 

میگیرد و راکت را برای نشانه گیری هدف، آماده 

 باش میدهد. 

 

آن را به ستالیت دومی  و دنبالبخود هدف را لحظه به لحظه خود  اولیییرمحل باشد، ستالیت تغهرگاه هدف متحرک و در حال 
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راکت با  ، وبدین صورت،مینمایدمخابره میکند وستالیت دومی نیز موضع ومحل هدف را به راکت  درحال پرواز مخابره 

میکند وآن را از  یبهدف را که مثالا یک موتر حاوی افراد مسلح درحال رفتار بسمتی میباشد، تعق ،ها رهنمائی و رهبری ستالیت

 میان می برد.

سربازی خون شود، دشمن را نابود وپالن های تخریبی وی را  و چنین است جنگ های مدرن امروزی که بدون آنکه بینی عسکر

 قبل از عملی نمودن از بین می برد.

اع جنگهای روانی را به کار جنگهای رهبری شده از فاصله های دور و انو  ،جنگهای سایبر ،و انکشاف یافته  کشور های مترقی

اسالم، سازمان های تروریستی از حمالت  خاصتاا  در جهان ،دیگران ،می برند و بیشتر در انکشاف آنها سعی به عمل می آورند

بدون تاانتحاری استفاده می کنند، به نحویکه انسان ها را با تلقین های مذهبی از نظر روانی شست و شوی مغزی میدهند 

 دهند.بخود و محیط خود را به هوا انفجار  رس و واهمه،کوچکترین ت

 بلکه از دیر زمان به این طرف  ،منحصر و محدود به واقعیت جنگ در افغانستان و افغانها نیستتنها تنها و  انتحاری عملیات

بسیاری از کنج و کنار و در  فلسطین  ،پاکستان ،عراق ،در چچین ،این وقایع در روسیه .همه گیرشده استساحٔه بین المللی در

 .گشته استجزء وقایع روز دیگر جهان،

طیارات جنگی خویش باالی کشتی های ۀ عملیات انتحاری را بوسیلـۀ ها پدید پایان جنگ دوم جهانی بود که جاپانیۀ در بحبوحـ

ها  زمان انتحار برای جاپانی. در آنشهرت یافت"کمیکازه" ند که به وارد میدان جنگ ساخت"پرل هاربر " در طیاره بردار امریکا 

دفاعی در برابر نیرو های ۀ ها عین پدیده را منحیث وسیلـ فلسطینیاا بعد .دفاعی بودۀ آخرین وسیلـ ،بخاطر دفاع از کشور شان

از آن در پهلوی ایجاد خسارات مادی  و وحشت ـیلی به کار بردند و از آن ببعد سازمان های تروریستی با ایجاد ترس، رعبئاسرا

 استفاده کردند. سازتبلیغاتی و خبرۀ منحیث وسیلـ ،و جانی 

سمبول کارزار  به حیثاستفاده از انتحار در جنگهای فلسطین چنان پیشرفته شد که حتی مردم جهان آنرا به صورت غیر مستقیم  

 .صورت گرفت هوحشیانه ترین نوع آن استفادۀ جنگهای اعراب شناختند و در سالهای اخیر در عراق از آن به گونـ

 یلبق از هائی مفکوره ولی داشته ریشه افغانستان از خارج در افغانستان های جنگ علل( تمام نه) اکثر که هم شک هیچ بدون

 ذهنیت در...  کافران ترد و دفع برای مبارزه اشغال، علیه جنگ جهاد،

 خارجی های دست اینکه بر عالوه دارند ریشه نیز ها افغان فرهنگ و

 قم های مسلمان سعودی، عربستان های مسلمان مثالا . اند کار در نیز

 جهاد مفکوره که دارند تالش همیشه پاکستان های دیوبندی و ایران نشین

 در ها آن چرا که شود سئوال اگر حالیکه در برند بکار افغانستان در را

 احمق هم حد این تا آنها که فرمایند می کنند نمی جهاد خویش ممالک

 ! سازند تباه را خود مملکت و خود اسالم و جهاد بخاطر که شوند نمی

هر چند افغانها در جنگ در برابر نیروی غول پیکر روس از عمیله  

ۀ پدید القاعدهی القلب سق بانفوذ وولی قوماندانان  ند،انتحار استفاده نکرد

بعد از جنگ عراق وارد میدان جنگ در برابر امریکایی  ،و تطمیع پولی در مدارس پاکستان ات مذهبیانتحار را از طریق تلقین

که بدبختانه وطن ما را به خاک و خون کشیده و هر روز افغانهای بی گناه و بی دفاع را به کام مرگ  ندافغانستان کرد درا ه

میفرستد و ده ها و صد ها فامیل را در غم عزیزان شان می نشاند. دراکثر حمالت انتحاری، اگر یک مقام نظامی داخلی یا 

در مقابل ده ها کودک و مادر افغان و مردم عام و بیگناه نیز جان های  ف قرار میگیرد،هد یک جنگ ساالر و یا ...، یا خارجی،

شیرین شان را و در بسیاری مواقع تنها نان آور فامیل را از دست میدهند و این جفای بزرگی است در حق ملت مظلوم و بی دفاع 

 افغانستان.
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که با هدف گرفتن  بی پیلوتحمالت راکتی طیارات همچنان شور ما و قصبات ک و  یه جاتکور در قرهای همین گونه بمباردمان  

در گهواره به کام مرگ  را زن و مرد و طفل شیرخوار یک فرد یا یک جمع، یک منطقه را با خاک یکسان میکند و پیر وجوان،

ف قرار داده و به عزا و غم هد بی پیلوتبار ها شاهد بوده ایم که محافل عروسی و خوشی مردم را همین طیارات  و یا میفرستد

یجۀ آن برای مردم ما یک سان است، یعنی جفا وبه خاک وخون ت، نی، این وقایع حال اگر عمدی باشد یا سهومبدل ساخته است

 یکسان شدن.

اری های کنار سرک ذفوق بصورت قطع باعث برهم خوردن امنیت و سر انجام عملیات انتحاری و ماین گۀ عوامل ذکر شد

هموطنان بی گناه ما را پارچه پارچه نموده واز نعمت زندگی محروم ساخته و عدۀ بیشماری را هم معیوب و معلول می  گردیده و

 .سازد

. است که به تباهی و نابودی سوق داده میشودمردم افغانستان از هر دو جانب این فقط و فقط افغان است که قربانی میدهد و کشور 

 ؟ندناگوار در کجا نهفته ا اصلی این همه جریانات لعل اما

 گردد.  عیفضتا معلول پابرجاه نمانده و ت گردانیدمرفوع تا حد امکان را  لعل ، «۰۴۲ - ۱۴۲ قاعدهٔ » چطور میتوان به وسیله 

 کدام است؟ “پرنسیب علل و معلول„چیست و  “۰۴۲بر  ۱۴۲قاعدۀ „

 ۰۴۲ - ۱۴۲ قاعدهٔ 
 مهم نهایت برایش که خورد بر واقعیت یک به او.  بود تجارت مصروفیتش و برد می سر به حیات ۰۰ قرن در" پاریتو ویلفریدو"

 و است یافته تمرکز مردم۲  ۱۴ اختیار در دارائی یا ثروت۲  ۰۴ جهان مختلف کشورهای در که رسید نتیجه این به و کرد جلوه

 .نامید«  فیصد ۰۴در۱۴ قاعدهٔ  »  را ریاضی تناسب این

  :گیریم می نظر در را ذیل دیاگرام

وسیلۀ  یعنی به باشد میتواند منعکس حیات امور همه در پدیده این

 بسیاری از امور حیاتی را این معادله میتوان

 :الا مث. تشریح نمود

 آرند  می را عاید۲  ۰۴ مشتریان۲  ۱0

 دارد بر در را استهالک۲  ۰۴ قالین سطح۲  ۱۴

 دارد بر در را فایده۲   ۰۴ تولید۲  ۱۴

 . . .ترتیب همین به و

 « :معلول»و « لعل»پرنسیپ 
 دارد و برعکس هر "معلول " ، "علت" را. نهفته را در خود« معلول»،« علت »پرنسیپ "علت " و "معلول "میرساند که هر 
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درکشور های صنعتی باعث نابودی جنگالت می گردد که  فاجعه را در جهان بار می آورد.  CO2 (Carbon dioxide) تولید
عود صزمین  ریبه اتموسف تولید شده وطیارات و غیره  ،موترهای سواری ،توسط دستگاه های صنعتی CO2عظم تولید قسمت ا

 موجب "که   تعامل نموده و تیزاب کاربنی را بوجود می آورد (H2O)همرای آب ، میاوییدر یک عکس العمل ک بعداا  می کند که
 توجه کنید: ذیلکمیاوی رافیک تعامل گ" می گردد. به «باران های تیزآبی»

CO2 + H2O  H2CO3 (carbonic acid) 
 

 که جنگالت مذکور بجای آب، تیزاب دریافت میکنند. بارش تیزآبی دوباره به زمین و به جنگالت فرود می آیداین 

 

نموده "علت" جلوگیری  به حیث CO2تولید  اما از ندارد، کیمیاوی را  جلوگیری از این پروسۀ حال توان تا از نگاه تخنیکی انسان

  .کاسته شود CO2بیست فیصد از تولید  ،۱۴۱۴. از این لحاظ کشور های صنعتی تصمیم اتخاذ کردند تا سال میتواند

 ...(توسط استفاده از موتر های برقی و نصب فلتر ها در فابریکات و استفاده از انرژی آب و)

 تولید تیزاب کاربنی"علت" که ،جلوگیری به عمل آمده می تواند صورتی  در با این مثال تثبیت می گردد که از نابودی جنگالت

 آن از بین برود. 

با تدابیر الزم تحت تأثیر قرار  “انتحاریپروسٔه “" و هم انتحاری عللهم "، باید گفت که تعلق می گیرد عمل انتحاریآنچه به 

 داده شده می توانند. 

و  ،شرایطعلل صورت میگیرد، "عمل انتحاری " با ا هر منطقه که در آنها متأسفانه هر محل و تقری ،قابل فهم است که هر کشور
 ،از طرف مسوولیِن که با طرز تفکر در محل و منطقهباید و  باشنداز همدیگر متفاوت  میتوانند که ،پروسٔه خاص خود را دارد

ن از یک راه حل خاص در میان است و نه بررسی گردد. در این صورت سخ ،و شرایط محل آشنا هستند خواص و خویذهنیت، 
 عام.حل اه یک ر

 
مبارزه در   و کشورها و سازمان های بین المللی خارجی نبودهخارج از نفوذ قابل مالحظٔه  ،ترور های منطقوی طبیعی است که

 ۰۲٪ - ۰۲٪قاعدٔه  ن دلیلبهمین دلیل و خاصتاً به همی قادر به دفع آن باشد، افغانستانکه مردم  نیست ۀبرابر علل آن کار ساد
 .میگرددمطرح 

 
% از علل عمدۀ را که باالی 00کشور های غربی که در افغانستان حضوردارند، فقط و افغانستان حکومت بدین معنی که اگر 

زجر  ل،از قبیل بمباردمان های کور، تالشی طبقۀ اناث، برهنه کردن مردان کهنسال، تالشی شب هنگام مناز )اند، ارذتأثیر گآنها 
و حاکم ساختن جنایتکاران و جنگ ساالران بر سرنوشت مردم و  برخورد با افغان هاشیوه های تحقیر آمیز ،وشکنجه نمودن افراد

% عملیات 00بطی سازند، میتوان  با امکانات وتدابیرزیررا انتحاریۀ عین زمان پروسمرفوع نمایند و در   آنها را ،(مملکت
 :ساختانتحاری را در کشور متوقف 
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با تدابیر الزم تحت تأثیر قرار  “انتحاریپروسٔه “" و هم انتحاری عللهم "، باید گفت که تعلق می گیرد عمل انتحاریآنچه به  

 اند. تأثیرپذیریعنی  ،داده شده می توانند

 
معلول کاهش خواهند  ۰۴۲، مزمان از سرعت پروسه کاسته شودو ه مرفوع گردد ،علل تشخیص شده ۱۴۲ زمانیکه دلیل به همین

 یافت.

 دسترسی ،عدم ،مرض ،گرسنگی ،ظلم سرپناهی ،بی بیکاری تقسیم وتوزیع نا برابر وبدون سنجش کمک ها، جامعه، در فقرمفرط

همه و همه به درجات مختلف، تأثیر مستقیم  سرحد، بدون های خویشخوری اداری، فساد گسترده، های تلفی داکتر،حق و دوا به

و برعکس تنظیم وتعدیل آنها اثر مثبت بر کاهش  دارند که میتوانند عمل انتحاری را سرعت بخشند، «ۀ انتحاریپروس»باالی 

، از (پروسۀ انتحاری)از همین رو کوشیده شده بود تا برای کند ساختن یا بطی ساختن آن پروسه  عمالت انتحاری خواهد داشت،

عامه، توسعۀ امعه ) فتوای علمای کرام(، کمک های مالی، تنویر اذهان جهات مختلف از قبیل روشنگری در وجدان اعتقادی ج

  استفادۀ معقول وانسانی به عمل آید. تعلیم و تربیه، ادبیات، شعر، موزیک و غیره

 است، داده نشان مطبوعاتی گزارشات طوریکه اندازیم، نظر ، ۱۰۰۱ سپتمبر ۱۱ حادثۀ عامل افراد ترکیب به وقتی حال" ...

 جملۀ از خیز نفت های کشور صف در سعودی عربستان. اند بوده سعودی عربستان اتباع ها، "انتحاری " و مجریان همه اکثریت

 تا اند، داشته عالی تحصیالت و تعلیمات غربی های کشور در همه آنها .میگردد محسوب اسالمی و عربی های کشور ترین ثروتمند

 ".اند بوده برخوردار همرف زندگی کاناتام و مالی بنیۀ از خود، زندگی لحظات خرینآ

 بخشند، سرعت را" انتحاری پروسۀ "میتوانند همه و همه ،...و بیکاری سوادی، بی سرنوشتی، بی فقر، شد، گفته باال در که قسمی

 .شوند نمی انتحاری عمل باعث اما

 .سازند مسدود را ها سازمان و ها گروپ این اقتصادی نیشرائ تا میشود کوشش رو همین از

 
 دقیق و درست وعلل شگافته را قضیه جوانب دارند، "علمی مطالعات" مورد در آنانیکه لطف روی از باشم، رفته اشتباه به من اگر

 از انتحاری، حمالت عاملین که کنیم قبول اگر چون نکنند، اکتفا آن "مذهبی" جهت به صرف و دارند عرضه خوانندگان به آنرا

 فدا را خود شیرین های جان چنین، و چنان و باکره دختر هفتاد و موعود بهشت به نیل جهت و میشوند ئیمغزشو مذهب و دین نگاه

 انتحاری دختران و زنان مورد در پس میکنند، پارچه پارچه لحظه یک در را خود و میپوشند چشم دنیائی، زندگی از و نموده

 بتوان شاید که انتحاری کودکان از میگذریم است؟ شده داده وعده باکر پسر هفتاد نیز آنان برای آیا  گفت؟ باید چه ومسکو درچچینیا

چنین تلقینات وتبلیغات، حایز هیچگونه دالیل مثبتۀ دینی وعقلی .باشند شده مجبورساخته کار این به خامی و عقلی بی روی از گفت

 نمیباشد. 

 در آن اصلی ریشۀ و رفته فراتر مذهب و دین دایرۀ از شدن انتحاری عوامل که یافت درخواهیم کنیم، تفکر بیشتر اندک اگر

 در تالش با که است نهفته اجتماعی، دیگر عوامل بسا و تحقیر توهین، فشار، تعدی، و ظلم ها، عدالتی بی اجتماعی، های نابسامانی

 نجات کن تباه و هولناک ورطۀ این از سرانجام و ساخت بطی و کند را انتحاری پدیدۀ میتوان ها، عدالتی بی و ها نابسامانی این رفع

 .یافت

 
اما پرنسیپ " علل " و "معلول " میگوید تا "علل " مرفوع نگردند ، "معلول " از بین نمی رود.   
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البته پروسۀ انتحاری در سطح جهانی بسیار مغلق و پیچیده است، اما میتوان علل ذیل را بصورت مشت نمونۀ خروار متذکر 

 گردید:

افغانستانپاکستان و تسلیحاتی و گسیل جنگجویان عرب به  حمایت مالی و -1  

روس -حمایت عام و تام از "بن الدن" و "القاعده" در زمان جنگ افغان  -0  

رها کردن افغانستان جنگ زده و ویرانه در چنگال خونین جنگ ساالران و ناقضین حقوق بشر -3  

سیل آنان به افغانستان گو  و پاکستان ستان ، عربانگلستان –بوجود آوردن طالبان بوسیلۀ امریکا  -4  

فلسطین مشکل حل مورد در امریکا، توسط متحد ملل های فیصله همیشگی ویتوی و مشکل حل نشده بین اسرائیل و فلسطین -5  

اسرائیل نفع به   

 دریا قطره طرهق" اند گفته قراریکه اما است، خارج نوشته این حوصلۀ از که شمرد بر نیز دیگررا تعل ها ده میتوان

 َتر و ُخشک تأسف با جهان کنار و کنج هر در که است گردیده مبدل خشونتخروشان از  دریای به امروز قطرات این و" میشود

 . سوزاند می هم رابا

 :علل انتحار در افغانستان

 بمباردمان کورکورانه 

 ده و غیرهبرهنه کردن مردان سالخور ،عدم مراعات عنعنات افغانی ،مانند تالشی اناث 

 توهین به عقاید مذهبی و دینی مردم 

 زجر و شکنجه دادن انسان ها به اشکال تحقیر کننده و توهین آمیز 

  حاکم بودن جنگساالران و جانیان جنگی برسرنوشت مردم و مملکت 

  و. . . 
 

 . خود بخود زائل میگردد« معلول»مرفوع گردند، « علل»درست آن زمان که 

ها را که سرچشمۀ "علت"لت افغانستان و قوت های بیرونی با دالیل مختلف نمی توانند و یا نمی خواهند متأسفانه مسؤولین دو
بیشترین آنها در طمع ، توقع و  بهره برداری های سیاسی همسایه های بد اندیش کشور ما  و قدرت طلبی ها بی حد و مرز یک 

از ریشه خشک " حمالت انتحاری"آن، یعنی " معلول"ا بدین وسیله مرفوع نمایند ت مشت جنگ ساالران استفاده جو نهفته است،
  .گردد

 را پیرامون انتحار ۀ دیاگرام فوق،میتوان دو نکتـۀ حاال با مقایسـ
 مد نظر گرفت:

 افشای عاملین  آن که اهداف ضد افغانی و ضد ملی دارند  الف:

تضعیف شیوۀ کار کرد شان  )آماده ساختن انتحاری از مجرای   ب:
قاعدٔه »دین و مذهب ( .در صورتیکه در حمالت انتحاری از تطبیق 

۲  حمالت  ۰۴کار گرفته شود، دیده می شود که « فیصد ۰۴در۱۴
 .۲ علت ها آن قابل سراغ است ۱۴انتحاری در 

بیشتر در مرفوع سازی معلول  ۲  ۱۴کدام عوامل شامل این  اینکه 
 .تحلیل دقیق در محل استمستلزم ،  نقش دارند
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۲ علل است و از نگاه روانی زمینه ساز  ۱۴فقرٔه اول عوامل حمالت انتحاری که در باال ذکر گردید، شامل  ۰اگر اشتباه نشود 
انتحار برای یک حملٔه انتحاری میشود ۀ عملیـ

فیصد بخش اول منجر به  ۱۴که بعد از اکمال 
 .انتحار می گرددۀ ۲  عملـیـ ۰۴ۀ مابقیـ

مرتبٔه دیگر تکرار می  جملٔه متذکرٔه فوق یک
 : گردد

 
رفع نه " علل" زمان مرفوع شدن تا" معلول"

 .میشود
 

ها، متأسفانه ازحیطۀ اختیار مردم خارج است ، اما از طرق و شیوه های مختلف چه در داخل ( علت) همهمرفوع ساختن یا محو
فشار قرار داد تا در پالیسی های شان تجدید نظر  کشور و چه خارج از آن ، میتوان نیرو های بین المللی حاضر در کشور را زیر

  .علل این قدم اول خواهد بود% ۰٪جهت رفع  نمایند و

یک گام به جلو و پالیسی سال از حضور جامعۀ جهانی در افغانستان میگذرد،بگفتۀ منابع آگاه در مسائل،  اکنون که بیش از ده 
با اتحاد و  .ع افغانستان و منطقه است و نه هم به نفع امریکا و متحدین آندوگام به عقب را دنبال نموده اند که این نه به نف

جامعۀ جهانی را که در کشور ما و منطقه منافع خاص خود را دنبال  همکاری مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور، میتوان
یار نمایند که هم به نفع آنان است و هم به نفع متیقن ساخت که پالیسی های خود را به دوگام به جلو و یک گام به عقب ع میکنند،

 .افغانستان و منطقه

میتوان قدم های نخست را به اشکال و تالشهای مختلف برداشت، از قبیل  موازی با آن برای کند ساختن پروسۀ انتحاری، 
ارتقأ و توسعۀ هنر و  ،امهتنویر اذهان ع ،ملی و اتحادۀ کمک های مالی، ارتقأ روحیـ ،روشنگری در وجدان اعتقادی جامعه

 موزیک و غیره.  ،شعر ،ادبیات، توسعۀ تعلیم و تربیه

 برگزار را هائی کنسرت کشور عمدهٔ  های قسمت در تمام جرأت با او. کرد درک دریا فرهاد اقدام از توان می را ساده مثال یک
 .نمود دعوت امید و سرور به را مردم و کرد

 

 :نتیجه گیری
 نتحاری متشکل از  سه قسمت عمدۀ ذیل میباشد:تقابل با حمالت ا

 :"تشخیص علل عمل انتحاری" .1
صورت  "عمل انتحاری " هر محل و تقریبا ا هر منطقه که در آنها متأسفانه  ،قابل فهم است که هر کشور

در محل و باید و  باشنداز همدیگر متفاوت  میتوانند که ،و پروسٔه خاص خود را دارد ،شرایطعلل میگیرد،
بررسی  ،و شرایط محل آشنا هستند خواص و ذهنیت، خوی ،از طرف مسوولیِن که با طرز تفکر نطقهم

 عام.حل اه گردد. در این صورت سخن از یک راه حل خاص در میان است و نه یک ر
بنده صرف به عنوان یک مثال خواسته بودم تا از چند و چون علل ذکری به عمل آورده باشم و هرگز ادعا 

م که آنچه من از قضایا برداشت دارم، یک فکت است و غیر قابل تغییر. در این قضیۀ پیچیده و مغلق نکرده ا
باید تمام ابعاد آن مورد کند وکاو قرار گیرد و از سر جمع نظرات هموطنان بتوانیم الاقل به یک نتیجۀ منطقی 

 م داده باشیم.برسیم، تا مگر وظیفۀ ایمانی، وجدانی و میهنی خود را به گونه ای انجا
 

 فیصد: 00بر 00استفاده از قاعدۀ  .0
کشورها و سازمان های بین المللی خارجی خارج از نفوذ قابل مالحظٔه  ،ترور های منطقوی طبیعی است که

بهمین دلیل و نیست که مردم افغانستان قادر به دفع آن باشد،  ۀمبارزه در برابر علل آن کار ساد  و نبوده
 .مطرح میگردد ۰۴۲ - ۱۴۲قاعدٔه  خاصتاا به همین دلیل

% از علل عمدۀ را که 00بدین معنی که اگر حکومت افغانستان و کشور های غربی که در افغانستان حضوردارند، فقط 
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،  مرفوع نمایند و در عین زمان پروسۀ انتحاری رابا امکانات میباشند قادر به دفع آن یعنی اند تأثیر گذارباالی آنها 

 .% عملیات انتحاری را در کشور متوقف ساخت00طی سازند، میتوان زیر ب وتدابیر

 

 پروسه ایکه علت و یا علل را به یک معلول نامطلوب تبدیل میکند .3
 نا وتوزیع تقسیم جامعه، در فقرمفرطرا به اشتباه میگیرند.  انتحاری و پروسه انتحاریاکثر هموطنان علل 

 و دوا به دسترسی ،عدم ،مرض ،گرسنگی ،ظلم اهیسرپن ،بی بیکاری ها، کمک سنجش وبدون برابر
 مختلف، درجات به همه و همه سرحد، بدون های خویشخوری اداری، فساد گسترده، های تلفی داکتر،حق

 و بخشند، سرعت را (انتحاری عملمعلول ) میتوانند که دارند «انتحاری پروسۀ» باالی مستقیم تأثیر

 انتحاریعلل ، اما داشت خواهد (انتحاری عملمعلول ) کاهش رب مثبت اثر آنها تعدیل و تنظیم برعکس

 پروسۀ) پروسه آن ساختن بطی یا ساختن کند برای از یک جهت تاشود  کوشیدهباید  رو همین ازنمیباشند. 
 کمک ،(کرام علمای فتوای)  جامعه اعتقادی وجدان در روشنگری قبیل از مختلف جهات از ،(انتحاری

 وانسانی معقول استفادۀ غیره و موزیک شعر، ادبیات، تربیه، و تعلیم توسعۀ عامه، اناذه تنویر مالی، های
 خته شود.سا مسدود را ها سازمان و ها گروپ این اقتصادی شرائیندیگر  جهتو از  آید عمل به
 

 ننشا مطبوعاتی گزارشات طوریکه اندازیم، نظر ، ۱۴۴۰ سپتمبر ۰۰ حادثۀ عامل افراد ترکیب به وقتی حال"
 صف در سعودی عربستان. اند بوده سعودی عربستان اتباع ها،" انتحاری"  و مجریان همه اکثریت است، داده

 کشور در همه آنها. میگردد محسوب اسالمی و عربی های کشور ترین ثروتمند جملۀ از خیز نفت های کشور
 زندگی امکانات و مالی بنیۀ از ،خود زندگی لحظات آخرین تا اند، داشته عالی تحصیالت و تعلیمات غربی های
 ."اند بوده برخوردار مرفه

 
تأثیر % از علل عمدۀ را که باالی آنها 00اگر حکومت افغانستان و کشور های غربی که در افغانستان حضوردارند، فقط 

ذکر شده،  تدابیر و،  مرفوع نمایند و در عین زمان پروسۀ انتحاری رابا امکانات میباشند قادر به دفع آن یعنی اند گذار

 .% عملیات انتحاری را در کشور متوقف ساخت00بطی سازند، میتوان 

 
 

در نوشتۀ " از جنگ های روانی تا حمالت انتحاری و شیوه های تقابل با  نظرانتالش خواهد شد تا از نظرات صائب در اخیر 
 آن" به گونۀ تکمیلی استفاده صورت گیرد.

وای جناب حفیظ هللا خالد که در مورد دخترک ده ساله انتحاری به رشتۀ تحریر درآورده بودند و با اظهار سپاس از نوشتۀ پرمحت
نظریات نیکی در مورد پیشکش کرده اند. این طفلک مظلوم نه از بهشت خبر دارد و نه هم هوران بهشتی به دردش می خورند، 

 د میتوان جهت بطی ساختن پروسۀ انتحاری، سود ُبرد.باید در قدم نخست جامعه را آگاهی داد. از نظرات معقول آقای خال

 !بازگردانیدن دخترده ساله انتحاری به قاتالن آن

 ختم
 

 
یتوت کارلسرو برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث "انست KIT–در پوهنتونمتتبع و محقق این نگارش 

کار می کند. او همزمان انجنیر    Automation Systems آتومیشندر امور سیستم های Siemens AG دیپلوم انجنیر در کمپنی زیمنس 
 یکی از مسؤولینمؤلف ونگارندۀ مقالۀ حاضراست، ارآن را د«  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE سیستم های میکروسافت

 نیز می باشد. آنالین جرمن افغانپورتال 
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