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و معلوماتی  آرشیف آثار علمی، تحقیقی

 ))حبیبه
 

  

 ۱۰1۴ /۰۱ /۰۱ 

 «حمالت انتحاری » 
 

از جنگ های روانی تا حمالت انتحاری و شیوه های )چندی قبل بحث بسیار مهم اجتماعی وسیاسی زیرعنوان 

فغانهای داخل وخارج یاری از ااد که مورد دلچسپی وتبادل نظر بس( دراین پورتال براه افتتقابل با آن

 نه حمالتت تحقیقی وتحلیلی، برپیشیان دانشمند  با نوشتن مقاالهموطناز کی دو تنقرارگرفت وی

برای آنکه این موضوع دلچسپ ودر  ختند.اانتحاری وجنبه های روانی وسیاسی موضوع روشنی اند

این پورتال ومراجعه کنندگان در اختیار خوانندگان اجتماعی برانگیز  عین حال المناک وتأثر

م تا مجموعۀ این مقاالت را که از سوی همکاران بادرک وآگاه پورتال یند، برآن شدقرارگرفته بتوا

 (ینده  دراین زمینه بنویسندآوغیره اگر در )حفیظ خالد  آقایآقای داکتر عبدالرحمن زمانی ومثل، 

عنداللزوم تا تنظیم نمایم  تحقیقی درکتابخانه پورتال  -در جمله آثار علمی دریک لینک نوشته شده،

 بدون ضیاع وقت قابل دسرسی باشد. برای جستجوگر

اکمال کتابخانه دور از همکاری هموطنان امکان ندارد. در آرزوی همکاری هموطنان عزیز 
 وگرامی   چشم براه میباشیم.

 
خود را در زمینه  یدلچسپمورد  مضمونصفحه، با یک کلیک به فهرست طرف چپ  شما میتوانید
 بدست آورید.
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  ۴۰/۴1/۱۴1۰                              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 ۱1جنگهای 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 ۱1جنگهای 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

جنگ عراق وارد میدان جنگ در برابر امریکایی بعد از  ،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 درها 

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

در مقابل ده ها کودک و مادر افغان و مردم عام و بیگناه نیز جان های  هدف قرار میگیرد، 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.

که با هدف گرفتن  بی پیلوتحمالت راکتی طیارات همچنان قصبات کشور ما و  و  یه جاتکور در قرهای نه بمباردمان همین گو 

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،
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هدف قرار داده و به عزا و غم  بی پیلوتروسی و خوشی مردم را همین طیارات بار ها شاهد بوده ایم که محافل ع 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 ذانتحاری و ماین گ فوق بصورت قطع باعث برهم خوردن امنیت و سر انجام عملیاتۀ عوامل ذکر شد

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

 .سازد

. وق داده میشوداست که به تباهی و نابودی سمردم افغانستان از هر دو جانب این فقط و فقط افغان است که قربانی میدهد و کشور 

 ؟نداصلی این همه جریانات ناگوار در کجا نهفته ا 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 1۰ 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  ۱۴

 دارد بر در را استهالک۲  ۰۴ قالین سطح۲  ۱۴

 دارد بر در را فایده۲   ۰۴ تولید ۲ 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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دد که  فاجعه را در جهان بار می آورد. درکشور های صنعتی باعث نابودی جنگالت می گر CO۱ (Carbon dioxide) تولید
عود صزمین  ریبه اتموسف تولید شده وطیارات و غیره  ،موترهای سواری ،توسط دستگاه های صنعتی CO۱قسمت اعظم تولید 

 موجب "که   تعامل نموده و تیزاب کاربنی را بوجود می آورد (H۱O)همرای آب ، میاوییدر یک عکس العمل ک بعداا  می کند که
 توجه کنید: ذیلرافیک تعامل کمیاوی گ" می گردد. به «اران های تیزآبیب»

CO۱ + H۱O  H۱CO3 (carbonic acid) 
 

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

 

نموده به حیث "علت" جلوگیری  CO۱تولید  اما از ندارد، کیمیاوی را  جلوگیری از این پروسۀ حال توان تا از نگاه تخنیکی انسان

  .کاسته شود CO۱بیست 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 در صورتی  ن مثال تثبیت می گردد که از نابودی جنگالتبا ای

 آن از بین برود. 

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

 ند. داده شده می توان

و  ،شرایطعلل صورت میگیرد، "عمل انتحاری " هر محل و تقریبا ا هر منطقه که در آنها متأسفانه  ،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

بررسی گردد. در این صورت سخن از یک راه حل خاص در میان است و نه  ،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  بهمین دلیل و خاصتاً به همین دلیل قادر به دفع آن باشد، انافغانستکه مردم  نیست ۀبرابر علل آن کار ساد
 .میگرددمطرح 

 
% از علل عمدۀ را که باالی ۱۴کشور های غربی که در افغانستان حضوردارند، فقط و افغانستان حکومت بدین معنی که اگر 

زجر  اناث، برهنه کردن مردان کهنسال، تالشی شب هنگام منازل،از قبیل بمباردمان های کور، تالشی طبقۀ  )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 ۰۴سازند، میتوان بطی  با امکانات وتدابیرزیررا انتحاریۀ عین زمان پروسمرفوع نمایند و در   آنها را ،(مملکت
 :انتحاری را در کشور متوقف ساخت

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 
 
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 ،دهعلل تشخیص ش 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، «پروسۀ انتحاری»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 جهات مختلف از قبیل روشنگری در وجدان اعتقادی جامعه ) فتوای علمای کرام(، کمک های مالی، تنویر اذهان 

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

 است، داده نشان مطبوعاتی گزارشات طوریکه یم،انداز 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، هداشت عالی تحصیالت و تعلیمات غربی های کشور در همه آنها .میگردد محسوب اسالمی و عربی های کشور ترین ثروتمند

 ".اند بوده برخوردار همرف زندگی امکانات 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 ات 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 مغزشوئی 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 چینیادرچ

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 شتربی 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 توانمی 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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بصورت مشت نمونۀ خروار متذکر البته پروسۀ انتحاری در سطح جهانی بسیار مغلق و پیچیده است، اما میتوان علل ذیل را 

 گردید:

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

روس -حمایت عام و تام از "بن الدن" و "القاعده" در زمان جنگ افغان  -۱  

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

سیل آنان به افغانستان گو  و پاکستان ، عربستان انگلستان –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 قطره" 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 

 برهنه کردن مردان سالخورده و غیره ،افغانی ،مانند تالشی اناث عدم مراعات عنعنات 

 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"متأسفانه مسؤولین دولت افغانستان و قوت های بیرونی با دالیل مختلف نمی توانند و یا نمی خواهند 
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"مرفوع نمایند تا بدین وسیله  ت جنگ ساالران استفاده جو نهفته است،مش
  .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:

ف شیوۀ کار کرد شان  )آماده ساختن انتحاری از مجرای تضعی  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 

ی معلول بیشتر در مرفوع ساز ۲  ۱۴کدام عوامل شامل این  اینکه 
 .تحلیل دقیق در محل استمستلزم ،  نقش دارند
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

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

جملٔه متذکرٔه فوق یک مرتبٔه دیگر تکرار می 
 : 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
ن ، میتوان نیرو های بین المللی حاضر در کشور را زیر فشار قرار داد تا در پالیسی های شان تجدید نظر کشور و چه خارج از آ

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

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

جامعۀ جهانی را که در کشور ما و منطقه منافع خاص خود را دنبال  همکاری مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور، میتوان
الیسی های خود را به دوگام به جلو و یک گام به عقب عیار نمایند که هم به نفع آنان است و هم به نفع متیقن ساخت که پ 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  ،تنویر اذهان عامه ،ملی و اتحادۀ های مالی، ارتقأ روحیـ کمک ،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 ورسر به را مردم و کرد

 

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

 :"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 منطقه

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

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

 ظیفۀ ایمانی، وجدانی و میهنی خود را به گونه ای انجام داده باشیم.برسیم، تا مگر و
 

 فیصد: ۰۴بر ۱۴استفاده از قاعدۀ  .۱
کشورها و سازمان های بین المللی خارجی خارج از نفوذ قابل مالحظٔه  ،ترور های منطقوی طبیعی است که

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

% از علل عمدۀ را که ۱۴بدین معنی که اگر حکومت افغانستان و کشور های غربی که در افغانستان حضوردارند، فقط 
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عین زمان پروسۀ انتحاری رابا امکانات  ،  مرفوع نمایند و درمیباشند قادر به دفع آن یعنی اند تأثیر گذارباالی آنها 

 .% عملیات انتحاری را در کشور متوقف ساخت۰۴زیر بطی سازند، میتوان  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 سرپناهی ،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 بر 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، اذهان تنویر مالی، های
 خته شود.سا مسدود را ها سازمان و ها گروپ این اقتصادی شرائیندیگر  جهتو از  آید عمل به
 

 نشان مطبوعاتی گزارشات طوریکه اندازیم، نظر ، ۱۴۴1 برسپتم 11 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 ۱۴اگر حکومت افغانستان و کشور های غربی که در افغانستان حضوردارند، فقط 

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

 .% عملیات انتحاری را در کشور متوقف ساخت۰۴بطی 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 
 لی استفاده صورت گیرد.آن" به گونۀ تکمی

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

 م نخست جامعه را آگاهی داد. از نظرات معقول آقای خالد میتوان جهت بطی ساختن پروسۀ انتحاری، سود ُبرد.باید در قد

 !بازگردانیدن دخترده ساله انتحاری به قاتالن آن

 ختم
 

 
"انستیتوت کارلسرو برای تکنولوژی" در رشتٔه الکتروتخنیک تحصیل کرده و اکنون به حیث  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، آن را دار«  MSDNعضویت شبکٔه انکشافی»بوده و MCSE سافتسیستم های میکرو

 نیز می باشد. آنالین جرمن افغانپورتال 
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 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

 

  
  

 ۴۱۷۲جنوری  ۷۱ داکتر عبدالرحمن زمانی

 

 دنحمالت انتحاری يک پديدٔه جديد نبوده و منشأ دينی ندار
 

حمالت انتحاری امروز در افغانستان، پاکستان و عراق تقریباًبه رویدادهای  روزمره تبدیل شده اند.  این حمالت بیش 

الجزایر، چچنیا، کرواسیا، مصر، هند، پاکستان، عراق، سوریه، ( کشور جهان به شمول  افغانستان، ۶۳از سی وشش )

سعودی، سریالنکا، ایران، هسپانیا، تونس، ترکیه، انگلستان،  اندونزیا، اسرائیل، لبنان، مراکش، روسیه، عربستان

سپتمبرتقریبا تمام کشور های جهان   11، و بعد از واقعٔه  مستقیم ایاالت متحده، نایجیریا، سومالیا و یمن را بصورت 

 .  ندثر ساخته اامت را بصورت غیر مستقیم 

 (دتابیزگراف حمالت انتحاری در افغانستان )منبع: گلوبل تروریزم 

 

و   ۱۰۰1جهانی تروریزم در پوهنتون مریلند ایاالت متحده،  تنها بین سالهای دتابیزبه اساس احصائیٔه حاصله از 

ستان بوده حملٔه انتحاری  در افغان  ۲1۱در جهان صورت گرفته که از آن جمله  حملٔه انتحاری  ۱۱۲۳جمعا  ۱۰1۱

کشته و  ۶۱11بیش از در افغانستان )توجه کنید که این رقم تنها مربوط به حمالت انتحاری میشود، و  تنهااست . 
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زخمی تائید شده  را بجا گذاشته است. تعداد تمام حمالت در افغانستان )بشمول حمالت انتحاری( درین مدت  ۲۳۶1

واقعات ترور، حمالت مسلحانه، انفجار بمب، آدم ربائی، گروگان ( واقعه بوده است، که شامل ۳۳1۳اضافه از  )

 .(1گیری، حمله بر اماکن و غیره میباشد

 1۰حمله در گردیز،  11حمله در خوست،  ۱۲حمله در قندهار،  1۶حمله در کابل،  ۲۱از جملٔه این حمالت انتحاری  

حمله در فراه صورت گرفته  ۲در اسعدآباد کنر، و حمله  1حمله در بگرام،  1حمله در هرات،  ۲حمله در جالل آباد، 

 است.

( حمله بر شهروندان 1۳1تا جائیکه به اهداف این حمالت مربوط میشود بیشترین این حمالت  یعنی در درجٔه اول  )

 1۱۶حمله بر تأسیسات عمومی دولتی،  1۱۲حمله بر پولیس،  1۳۲ملکی صورت گرفته اند.  بعد از آن به ترتیب  

حمله بر  1۳حمله بر میدان های هوائی یا هواپیما ها، و  ۲حمله بر مراکز تجارتی،  ۶۲ر اردوی ملی، حمله ب

 شخصیت ها و یا تأسیسات مذهبی صورت گرفت است.  

 

                                                           

 

1
  .The Global Terrorism Database (GTD) 
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 انتحاری در افغانستان حمالتگراف اهداف 

انتحاری نه یک پدیدٔه جدید است  سپتمبر شایع شده است، حمالت انتحاری یا تروریزم  11برخالف آنچه بعد از حمالت 

و نه هم ریشٔه به اصطالح در تعصبات دینی دارد. به همین گونه منحصر دانستن آن به دین مقدس اسالم، یا اوضاع 

افغانستان  و شرق میانه هم  اشتباه است. عامالن و سازمان دهندگان بمب گذاری های انتحاری فراتر از همه سنت 

 نموده اند. های دینی و فرهنگی عمل

 تعريف حمالت انتحاری
قبل از آنکه به تاریخچه و تفصیل حمالت انتحاری بپردازیم، بهتر است  تعریفی از آن داشته و نوع حمالت مورد بحث 

ما را روشن سازیم. مقصد از حمالت انتحاری ، حمالتیست که به کشته شدن عمدی حمله آور آن می انجامد.  این نوع 

به قصد کشتن دیگران  و رساندن  بیشترین صدمه  بر هدف صورت میگیرد، و انتحار کننده    انتحار یا خودکشی

 میداند که خودش نیز در جریان حمله بصورت قطعی یا احتمال زیاد کشته خواهد شد. 

و حمالت انتحاری بی هدف تقسیم مشخص توان به دو دسته عمومی حمالت انتحاری با هدف  حمالت انتحاری را می

رسد و ممکن است افراد دیگر حاضر در محل  د. نوع با هدف به قصد آسیب زدن به فرد یا افراد معین به انجام میکر

نیز کشته یا مجروح شوند. نوع بی هدف برای نا امن ساختن فضای اجتماعی و سیاسی مورد نظر و برانگیختن ترس 

 ۱شود.  و وحشت عمومی طراحی می

ار کننده بشکل  یک سیستم پیچیدٔه هدایت کنندٔه اسلحه عمل میکنند. آنها قسما نقش در حمالت انتحاری اشخاص انتح

انسان و قسما نقش اسلحه را بازی میکنند و میتوان گفت که به عوض حمله کنندگان انتحاری، بخشی از حمالت 

اد منفجره باشند، حیثیت  بمب انتحاری را تشکیل میدهند.  آنها چه واسکت منفجره بپوشند و یا رانندٔه موتر مملو از مو

های مغلقی را دارند که میتوانند خود را به هدف رسانده و در  لحظات حساسی که احتمال تخریب بیشتر باشد، منفجر 

 شوند. 

قابل یادآوریست که در استعمال  اصطالح انتحار و خودکش بایدمحتاط باشیم . چون درین اواخر بسیاری از کسانی که 

حاری دخیل اند، بنا بر گزارشات مختلف  خود قربانی حمله میباشند.  راپور های متعدد حاکیست که در  حمالت انت

افرادی  از اقشار خدشه پذیر جامعه مثل اطفال، معتادین مواد مخدره،و بیماران مصاب به امراض روانی و عقلی بدون  

 میل و خواست خود شان به حمالت انتحاری مجبور شده اند. 

 حمالت انتحاری تاريخچهٔ 
راجع به  منشاء حمالت انتحاری بحث های زیادی صورت گرفته است . حمالت انتحاری یک پدیدٔه جدید نیست . گروه 

های مربوط به همه ادیان )یهودان،  مسیحیان، مسلمانان، بودایی ها(  وحتی آنهائی که به خداوند )ج( عقیده ندارند، از 

 رده اند. قرنها بدینسوازین روش استفاده ک

                                                           

 

۱
 آزاد پدیا، دانشنامهٔ یویک.  
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اولین واقعٔه ثبت شدٔه یک حمله انتحاری از سامسون ، یکی از چهره های کتاب مقدس  )انجیل( میباشدکه  با توانمندی 

خود یک معبد را منهدم ساخته  و با خود تعداد زیادی از فلسطینی ها را کشت . درینجا بصورت بسیار مختصر به چند 

 واقعٔه تاریخی دیگر اشاره میکنیم:

حدود دو هزار سال قبل از امروز در قرن اول  حمالت جنگ طلبان يهودی و کشتن رهبران امپراتوری روم و طرفداران شان :

در اعتراض به « مردان خنجر دار»معروف به  ( Sicariiو   Zealotsمیالدی دو فرقه یهودی به نام های زیلوت ها و سکری ها )

اشغالگران روم در یهودیه، با خنجر های کوتاه شان دست به  حمالت ترور  زدند. این حمله آوران  قبل از آنکه دست به حمله 

 .شدخواهند  بزنند،  آگاهی کامل داشتندکه قربانیان شان توسط نگهبانان حفاظت شده و خودشان قبل از آنکه فرار نمایند، کشته

بعد از آن اسماعلیان نزاری،  شاخٔه از مسلمانان شیعه ، در  کشتن رهبران مخالف سياسی و مذهبی  توسط اسماعليان شيعه :

دست به حمالت انتحاری زدند.  «  مردان خنجردار»دوران جنگهای صلیبی قرن دوازدهم با استفاده از همین تاکتیک های 

های مختلِف به کلمه  شیشیه یا حشاشین   نامیده شدند، که سپس این نام  در زبانهای اروپایی به گونهآنهاتوسط مخالفان شان بنام ح

به کشتن  اشخاص    Assassinationمبدل شد که سرچشمٔه کلمٔه قاتل یا ترورست شناخته می شود. ترور یا  Assassin اساسین

.  ترور ممکن است انگیزٔه مذهبی، ایدئولوژیک، سیاسی یا نظامی  مشهوریا شخصیت های سیاسی توسط حملٔه ناگهانی گفته میشود

داشته باشد. این عمل ممکن است برای سود مالی ، انتقام یا تالفی شکایت، تمایل برای به دست آوردن شهرت ، و یا هم به دلیل 

نظامی و یا دستور به انجام قتل  توسط سرویس های امنیتی و استخباراتی انجام گیرد
3
. 

، گروه های دیگری در هند، اندونزیا و فیلیپین حمالت خودکش را در ۷۱در اواسط قرن  جنگجويان آزادی خواه :و نلست ها نش

 برابر استعمار انجام دادند.

، مخالفین سیاسی روسیه اعضأ و مدافعان رژیم تزاری را با مواد ۷۱در پایان قرن  مخالفين سياسی  رژيم تزاری در روسيه :

(  الکساندر دوم ۷۱۱۷منفجره مورد حمله قرار داده خود و قربانیان خود را کشتند. در یکی ازین حمالت انتحاری  در ماه مارچ )

تا مارچ  ۷۱۷۱امپراتور  روسیه )اپریل 

از حمله ( کشته شد. درین حمله یکتن ۷۱۱۷

آوران بمب کوچکی را بر کاروان تزار 

الکساندر دوم در خارج از قصر زمستانی 

اش در سنت پیترزبورگ پرتاب نمود. اما 

ضد مرمی ایکه توسط ناپلیون گادی تزار  از 

سوم به او تحفه داده شده بود، زنده ماند. به 

تعقیب آن مرد جوانی مربوط به گروه چپ 

تافته و با بطرف هدف ش« آرمان مردم»

پرتاب بمب دستی دیگر در زیر پای تزار 

ساله را از بین برد ۲۴خود و امپراتور 
4
. 

                                                           

 

۶
 . ویکی پیدیای انگلیسی 

4  .Action on Armed Violence (AOAV)توسط هنری داد ۱۰1۶اگست  ۱۶ٔ  مختصر بمب های انتحاری،تاریخچه  . 

 دوم الکساندر تزار کاروان بر حمله

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 

 11تر 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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم حمله بر تزار الکساندر دوم

حمالت انتحاری مدرن در جهان غرب هنگامی جلب توجه کرد که جاپانی ها در دوران   حمالت پيلوت های کاميکازٔه جاپان :

فدائی کامیکازه    پیلوتانجنگ جهانی دوم  از 

Kamikaze   .به عنوان یک سالح استفاده کردند 

است . « باد الهی»کامیکازه  در لسان جاپانی به معنی 

ها  این اصطالح نخست زمانی رواج پیدا کرد که ُمغل 

های  به جزیره ۷۴۱۷و  ۷۴۱۲های  دو بار در سال

جنوب غربی جاپان حمله کردند، که توفان شدیدی 

درگرفت و باعث شکست آنان در هر دو تهاجم شد. 

های   یکازه به حملهبعدها هنگام جنگ جهانی دوم کام

قوای هوایی جاپان نیز گفته شد. با  پیلوتانانتحاری 

پیشرفت  کشتی های جنگی قوای بحری ایاالت متحده 

بطرف جاپان، چون قوای بحری جاپان که توان  امریکا

یی را نداشت، امریکامقابله با هواپیماهای جدیدتر 

های هوایی  تصمیم گرفت که  مواد منفجره را درجنگنده

خود جابجا نموده  و برای انهدام  کشتی های جنگی 

، چهل و سه حملٔه کامیکازه اتفاق افتاد۷۱۲3ها بزند. تنها در ماه می سال  یی به عرشه آن کشتیامریکاهواپیمابر 
5

 . 

                                                           

 

5
 مدسن . به قلم جولیان (۱۰۰۳)آگست   ۲، شماره IIIجلد  یک،استراتژ بینش ی. مجلهٔ منطق یرغ یه: توجیانتحار یسمترور.  

 یجهان دوم جنگ در یانتحار اتيعمل انجام از قبل در جاپان کازهيکام یها پيلوت
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 ۱۴۹۹نومبر سال  ۵۲ئی در امريکاانفجار يک طيارٔه کاميکازی جاپان بعد از اصابت به عرشٔه کشتی جنگی هواپيمابر 

بعد از آن با تغیر ثبات سیاسی ، شرق میانه شاهد احیای عملیات شهادت شد.   حمالت انتحاری  بعد از اشغال لبنان توسط اسرائيل :

و فرانسه در لبنان بوده است  امریکاعلیه نیروهای ۷۱۱3گفته میشود که حزب هللا  در عقب حمالت شدید و ویرانگر  ماه اکتبر سال 

 نفر شده بود. 3۱۱که منجر به کشته شدن بیش از 

 The Liberation Tigers ofبنظر میرسد که ببرهای آزادی بخش تامیل )ببرهای تامیل(  حمالت انتحاری ببرهای تاميل :

Tamil Eelam د. نیویارک تایمز گزارش داده است  که تا در سریالنکا تاکتیک های حزب هللا را با خشونت بیشتر تقلید نموده باشن

ببرهای آزادی بخش تامیل بیش از هر کس دیگری در جهان، از جمله حماس، بمب گذار انتحاری فرستاده است.  بیش  ۴۱۱۴سال 

 .  6بمب انتحاری به این سازمان نسبت داده شده است   ۴۴۱از 

                                                                                                                                                                                     

 

 

6
 نیویارک تایمز ۱۰۰۱سال اپریل  ۲. شمارهٔ  
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به ترین پرسونل نظامی و سیاسی سریالنکا و هند رهنمائی  کرده است، و ببرهای تامیل حمالت خود را در درجه اول علیه  باال رت

، و پریدینیسا ۷۱۱۷تنها سازمانی است که به کشتن دو تن از سران دولت یعنی راجیو گاندی، صدراعظم سابق هند در سال 

Prendesa  مؤفق شده است.  ۷۱۱3رئیس جمهور سریالنکا در سال؛ 

ت انتحاری بیشتری توسط جنگجویان فلسطینی، سازمان القاعده، عراقی ها، و بالخره طالبان در در سالهای بعد جهان شاهد حمال

 افغانستان و پاکستان بود.

)پنتاگون( رخ داد که حدود سه  امریکابر مرکز تجارتی نیویارک و وزارت دفاع  ۴۱۱۷سپتمبر  ۷۷بزرگترین حملٔه انتحاری در  

 ( نفر کشته بجای گذاشت.3۱۱۱هزار )

 

  ۵۲۱۲و  ۱۴۹۱گراف حمالت انتحاری بين سالهای 

 )منبع:  پروژٔه امنيت و تروريزم پوهنتون شيکاگو(
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 اطفال در مقابل اثرات روانی بمب گذاری های انتحارياز همه بيشتر  آسيب پذير هستند

 

دو سه دٔه اخیر به یک سالح انتخاابی  بمب گذاری انتحاری به دلیل  توانائی کشتن  و مجروح ساختن  و ایجاد ترس آن در

وحشاتناک انتحااری روزماره  باه نادرت علات انگیازه هاای بماب گاذاران  را   تبدیل شده است .  اما این بمب گذاری هاای

نشان میدهند. لذا سؤال پیدا میشود که این بمب گذاران چه کسانی اند یا چه کساانی باه بماب گاذار انتحااری تبادیل میشاوند   

 و برای جلوگیری از آن چه تدابیری را میتوان اتخاذ نمود   ٔه باعث تشویق آنها میشود چه انگیز

میلیون ها دالر را  برای  تالش در یافت پاسخ  به چناین پرساش هاایی مصارف نماوده و   ۱/۷۷دولت آمریکا بعد از واقعٔه 

ظرسانجی هاا، کتاب، و مقااالت مجاالت کماک خواساته اسات. در مطالعاات موجاود، ن پوهنتون هاادرین راستا از  محققین 
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راجع به حمالت انتحاری عموماً تمرکز نویسندگان بر طرز برخورد، انگیزه ها، عوامل تشویقی ، ارزش ها، ضروریات 

 ستراتیژیک، مراحل روانی،  نیاز های استراتژیک ، و شرایط فرهنگی، تاریخی ، و شخصی  بوده است. 

 

 حمالت انتحارانگیزه ها و علل 
که  جمع آوری نموده است  ۷۱۱۷سترالیا،  اطالعاتی را از اوایل سال آیک بانک اطالعاتی جامع ، در پوهنتون فلیندرز 

در حال حاضر جامع ترین دتابیز تروریسم انتحااری در جهاان شامرده میشاود و  تاا انادازٔه بار چناین انگیازه هاای حماالت 

ماورد از بماب گاذاری انتحااری از عاراق، فلساطین،  ۷۴۱۱حادود پروفیساور ریااض حسان  د.انتحاری روشنی می اناداز

اسرائیل، سری النکا و افغانستان را باا اساتفاده از ایان دتاابیز یاا باناک اطالعااتی  ماورد مطالعاه قارار داده  اسات ، و در 

زنادگی باه عناوان یاک ساالح : افازایش جهاانی »یاا   Life as a Weaponکتاب  تحقیقی ایرا تحت عناوان  نتیجٔه آن 

خودکشی یک راه خروجی است از شارایط غیار قابال »تألیف نموده است. او معتقد است که «  بمب گذاری های انتحاری 

وی توضیح میدهد که بعضی از افراد به عنوان فدائی دست باه خودکشای میزنناد و از م اال هاای تااریخی «. تحمل موجود

 ن مسیحی قرطبه در هسپانیا و همچنان از جاپانی های کامیکازی یادآوری میکند.م ل راهبا

خودکشی نیز میتواند به عنوان یک سالح مورد »این روانشناس متخصص در رشتٔه حمالت انتحاری عالوه میکند که 

روش مدرن با ریشه های استفاده قرار گیرد و برای م ال از بمب گذاران انتحاری کنونی یادآور میشود که در واقع یک 

باستانیست.  به گفتٔه پروفیسور حسن، برای بمب گذار انتحاری و سازمانی که عملیات انتحاری را انجام میدهد، خودکشی 

وسیلٔه برای دستیابی به اهداف چندگانٔه تائید جامعه، موفقیت سیاسی، آزادی میهن، شهرت شخصی یا افتخار، خودداری 

 رت، انتقام، اضطراب، مخالفت، و غیره میباشد.از پذیرش انقیاد و اسا

حسن نیز استدالل می کند که بمب گذاری انتحاری به دلیل مرگباری  و اثر بخشی آن در ضرب و شاتم و تارس،  باه یاک 

سااالح انتخااابی در میااان گااروه هااای جنگجااو تباادیل شااده اساات . تحقیقااات گسااترده تجرباای او نشااان ماای دهااد کااه انسااان هااا 

طقی هستند و تنها زمانی به اقدامات شدید از قبیل بمب گذاری انتحاری متوسل میشوند که با مشاکالت حااد و بازیگران من

 سختی مواجه شده باشند.  بنابراین بمب گذاری انتحاری سالح  فقرا و ضعفامیباشد.

توساط اشاغالگران،   شرایط اجتماعی مانند حمله به کشوری توسط یک اشغالگر قدرتمند، نقض افتخارات فرهنگی ماردمد

و تحقیاار و تااوهین آنهااا از عواماال عمااده ای انااد کااه انسااان هااای عااادی  و صاالح آمیااز را بااه سااوی بمااب گااذاری انتحاااری 

 بنام حنادی جرادت  فلسطینی هٔ سال  ۴۱ وکیل یک  ۴۱۱3 بر سالواکت بتاریخ چهارم 

Hanadi Jaradat  منفجر کمربند انتحاری خود را در رستوران ماکسیم در حیفا

ٔه این خانواد هٔ به گفتعدٔه زیادی انجامید.  نفر و زخمی شدن   ۴۱ به قتلساخت که 

توسط نیروهای امنیتی اسرائیل و  شو نامزد  در انتقام کشته شدن برادراو ، خانم

کشتن فلسطینی ها و سلب مالکیت یعنی غرب  در کرانهٔ  انتقام جنایات اسرائیلبخاطر 

زمین های شان این عمل انتحاری را مرتکب شده بود. انگیزٔه اصلی برای بسیاری از 

ها  یلیکه توسط اسرائی است انتقام اعمال یلدر اسرائ یبمب گذاری های انتحار

 است.صورت گرفته 
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 میکشاند.

عالوه بر این، بمب گذاری انتحاری پاسخی اسات علیاه سارکوب دولتای  گاروه هاا و دساته هاای  ضاعیف تار، افارادی کاه 

آنهااا باارای  ابااراز خشاام و اعتااراض خااود وساایلٔه دیگااری ندارنااد. بمااب گااذاران انتحاااری احمااق و دیوانااه نیسااتند، بلکااه 

 همانطوری که در باال توضیح داده شد، بازیگران منطقی اند که مجبور شده اند تا زنجیر هایشان را بشکنند.

این باور سنتی که بمب افگن ها متعصابین دیواناه یاا ماذهبی هساتند اشاتباه اسات.  بماب »پروفیسور ریاض حسن می گوید 

بلکااه حمااالت شااان  اغلباااً انگیاازه هااای سیاساای داشااته، بااه افگاان هااای فااردی عالیاام اخااتالالت شخصاایت را نشااان نااداده، 

«. مقصدرسایدن  باه اهاداف اساتراتژیک خاااص مانناد بدسات آوردن امتیاازات و یاا ایجاااد حمایات بیشاتر صاورت میگیرنااد

ملأه همه فردی را وادار  به شرکت در ح« تحقیر، انتقام، و نوع دوستی» عالوه بر این، انگیزه ها مغلق و پیچیده میباشند. 

 انتحاری ، و جامعه را وادار به به چشم پوشی و یا حمایت از بمب گذاری انتحاری میکند. 

شواهدی که از بانک اطالعاتی بدست آمده تا حد زیادی این اعتقاد عامه را بی اعتبار سااخته اسات کاه گویاا خصوصایات 

ان مای دهناد کاه هار چناد دیان مای تواناد در شخصی و دین علل اصلی بمب گذارای های انتحاری میباشند. این  شواهد نش

جذب و تشویق بمب افگن های احتمالی  آینده نقش حیاتی بازی کند، نیروی محرکه مذهب نیست، بلکاه یاک ترکیبای اسات 

از انگیزه های مختلف م ل سیاست، تحقیر، انتقام، دشمنی و نوع دوستی .  شکل گیاری ایان انگیازه هاا در ازدیااد حماالت 

 رهای مختلف به شرایط خاص  اختالفات سیاسی آن مربوط می شود.انتحاری کشو

محمد حفیظ از پوهنتون میسوری، کانزاس سیتی اظهار میدارد که حمالت انتحاری اغلب توسط سازمانهای سکولر بارای 

یان ساازمان هاا پیشبرد اهداف سیاسی در مقابل، دشمن قویتر و دارای تکنالوژی بر تر انجام شده اند. او اشاره میکناد کاه ا

اغلبا به استناد دین به افراد مراجعه میکنند تا آنها را متقاعد سازند که حکم خداوند را انجام میدهند
i

 . 

مخالفین مسلح  یکمپ ها یکاییآمر یروهایکه ن یهنگام  ۴۱۱۱در ماه سپتمبر 

مورد حمله قرار  یهسور سرحد یکیدر نزد Singarرا در شهرک سینگر   یعراق

را کشف کردند.  یخارج یاز هفت صد جنگجو یشداد، سوانح یا شرح حال ب

 کوچک قریهٔ  یکنفر آن از  ۲۴و  ینفر آن لیبیائ ۷3۱ها با کشف اینکه  یکاییآمر

اینکه چرا به این تعداد زیاد  یلبودند، شگفت زده شدند. دل Darnah  «درناه» بنام لیبیا

به عراق رفته بودند  یانتحار یمأموریت ها یبرا «درناه »از مردان جوان 

غرور، خشم، احساس  یدی،از ناام یبیترک یکنبوده، بلکه  یجهاد یجهان یدیالوژیا

بود. به همین گونه  گفته میشود که  ینیمقاومت و تعصبات د لیمح یرواج ها ی،ناتوان

 یطلب برااز عوامل مشابه در حال حاضر سبب تشویق جوانان پشتون  داو یبیترک

 در افغانستان و پاکستان  میباشد. یانتحار یها یتمامور
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محققین میگویند که نسبت به درک انگیزه های فردی، درک منطق  سازمان هاای ترتیاب دهنادٔه حماالت انتحااری مهام تار 

ی و تمایل به مارگ عاامالن آن بارای رسایدن باه هادف خاود دارای ارزش است . بمب گذاری های انتحاری به دلیل آمادگ

زیاد سمبولیک میباشند. آنها به عنوان  نمونه هاای مباارزٔه عادالناه، پاالش دادن و جلاب حمایات مردمای، تهیأه مناابع ماالی 

 د.سازمان و تبدیل شدن به یک منبع جدید استخدام برای ماموریت های انتحاری آینده، خدمت می کنن

بمب گذاری انتحاری از دو طریق در خدمت منافع سازمان های  حمایت کننده اش میباشد:  اول از طریق مجباور سااختن  

 دشمن به سازش، و دوم  از طریق کسب حمایت بیشتر اهالی منطقه نسبت به رقیب شان .

منطقاای تعصااب هااای مااذهبی اساات، حمااالت بمااب گااذاری باار خااالف  ادعااا هااای کااه گویااا تروریساام انتحاااری نتیجاأه غیاار 

 انتحاری یک پدیدٔه دارای انگیزه های سیاسی میباشد.

به نظر می رسد که تحقیر، انتقام و بشردوستی در شاکل دادن باه فرهنگای کاه باه تارویگ بماب گاذاری هاای انتحااری مای 

 انجامد،  در سطح سازمانی و فردی نقش اساسی را بازی میکند. 

نگهبانان آمریکائی زندان ابوغریب  در جامعٔه عراق به یک موضوع  حرمت،  عزت واحترام به خود تبدیل شد.  اقدامات

شیوه های انضباطی تحقیر زندانیان، نه تنها توسط زندانیان  احساس شد، بلکه برای همه عراقی ها تحقیر آمیاز تلقای شاد. 

حمااالت روزاناأه  بمااب گااذاری انتحاااری در عااراق بااه طاارز در ماااه هااای بعااد از انتشااار عکااس هااای زناادان ابوغریااب،  

چشامگیری افازایش یافاات . باه همااین شاکل ، عملیاات ضااد مخاالفین مساالح  کاه شاامل تاالشاای و جساتجوی خانااه باه خانااه، 

بازجویی، توقیف و دیگر موارد نقض کرامت انسانی بود، به افزایش در حمالت انتحاری انجامید
ii
. 

دالتی میدانند، بیزار بوده  و این بیزاری شکل انتقام را بخود گرفته میتواند. یکی از نتایگ میال باه مردم  از آنچه آنرا بی ع

انتقام تمایل شخص به فاداکاری و تحمال و قادرت انجاام دادن عمال فاداکاری میباشاد. تفکار انتقاام مای تواناد باه رسایدن باه 

 اهداف وسیعی بانجامد. 

عراق و حملٔه امریکا و قوای ، جنگ  ۱۰۰1سپتمبر  11حمالت انتحاری در سالهای اخیر خصوصاً بعد از حمالت 

  ناتو بر افغانستان به یکی از کشنده ترین  و ارزان ترین تاکتیک های مورد استفادٔه گروه های مختلف تبدیل شده اند.

 یاسیس شرایط ٔٔ به طور عمده نتيجه یانتحار  یبمب گذار 

و مذهب بنا بر نفوذ  ین. اما د یذهبميباشد، نه اعتقادات م

استخدام بمب  یآن بر مردم ، برا یو تشويق یو تاثير قو

 یژهمورد سؤ استفاده قرار گرفته است. به و   ی،گذاران انتحار 

داشته  ارقر  یدیوناام پريشانیٔٔ که آنها در آستانه یهنگام

 باشند.
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نوع  ینابلکه گروه های بیشتری رخ داده، ی بیشتری کشور هادرنه تنها  یانتحار یها یگذشته، بمب گذار ٔ  هدر ده

 .( 1)از مردم را کشته اند یشتریتعداد بنسبت به سالهای قبلی هر سال نموده  و و اجرا را پالنگذاری حمالت 

 یها یگذار بدین سو بمب ۱۰۰۶از سال   .شده است هم ییراتی تغ یدستخوش برخانتحاری درین سالها هدف حمالت 

 ماموریت به عراق یکامرا ٔٔ هحملند.  در سالهای بعد از عراق  رخ داده انسبت به تمام کشورهای دیگر در  یانتحار

به عنوان بخشی از ستراتیژی به دست آوردن  قدرت از مخالفین مذهبی و یا ازبین   ینده،به طور فزاانتحاری  یها

 اند. هدف قرار داده  و عراقی ها را مسلمانان به اصطالح غیر اسالمی، خود  ٔٔ بردن رژیم دست نشانده

ت تبدیل شده و نتنها منجر به تخریب زیربنا های حمالبرجسته ترین شکل  به  یانتحار یاتعملدر افغانستان  نیز 

است وبیشترین قربانیان این نوع حمالت  هم افراد  کرده زندگی انسان ها وارد هفزیکی شده، بلکه تلفات شدیدی را ب

لح دولت بر قوای دولتی غیر نظامی ایکه هم هنگام حمالت مخالفین مس ٔٔ افراد بیگناه، مظلوم و بیجاره -ملکی بوده اند

و ائتالف به تعداد زیادی کشته میشوند؛ هم  در جریان حمالت قوای امریکائی و ناتو، خصوصاً حمالت هوائی ، 

 گروه های مخالف مذهبی و انتقام جویانه  میباشند. یقتل هاقربانی میشوند؛ و هم  قربانی 

تنها   ۱۰۰۲و  ۱۰۰1طور مثال بین سالهای  میباشند. یشافزایری  روبه در افغانستان به طور چشمگ یحمالت انتحار

، و درسال 1۱۶به  ۱۰۰۳، در سال  11به  ۱۰۰۲حملٔه انتحاری صورت گرفته است.  تعداد این حمالت در سال  پنج

  .  (۱)واقعه باال رفته اند 1۳۰به  ۱۰۰1

حمالت انتحاری تا اندازٔه کم شده، اما واقعات  ۱۰۰۲و  ۱۰۰1طوری که در گراف بعدی مشاهده میکنیدبین سالهای 

مجموع واقعات امنیتی   ۱۰1۱و   ۱۰۰۲بعد از آن دوباره سیر صعودی خود را ادامه داده است . بین سالهای  

 رویداد آن را تنها حمالت انتحاری تشکیل داده اند. ۶۳۳واقعه بوده که یک عشاریه سه درصد آن  یا  ۱1۲۳۳

ده، عدٔه از افرادی که در بمب گذاری های انتحاری  در افغانستان و پاکستان مورد استفاده طوری که قبالً نیز اشاره ش

قرار میگیرند، بصورت رضاکارانه و قصداً برای رسیدن به مقاصد سیاسی شان دست به انتحار و کشتن دیگران نمی 

 . ( ۶)زنند، بلکه بنا بر مجبوریت های متعدد خود قربانی این نوع حمالت میباشند
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زمانی( استخراج  منبع: گلوبل تروريزم دتابيز ) ۸۰۰۸و  ۸۰۰۲گراف واقعات حمالت انتحاری بين سالهای   
 

 

 افراد ملکی و بيگناه بزرگترين قربانی مستقيم حمالت انتحاری
را همه روزه از   تلفات افراد غیرنظامی، بشمول  اطفال، زنان و بزرگساالن بحیث بزرگترین قربانی حمالت انتحاری

ایشیا فونډیشن، نهمین سروی از  ۱۰1۶سرویس های خبری افغان و جهان  میخوانیم و میشنویم .  در سروی سال 

سلسله سروی های جنجال برانگیز بنیاد آسیا در افغانستان،  هم مشکالت امنیتی )تروریزم(، حمالت انتحاری، طالبان و 

نگرانی افغانها را تشکیل داده درحالیکه رشوه ستانی و فساد اداری، بیکاری، مداخالت کشور های همسایه، بزرگترین  

 .    (۳)اقتصاد خراب و فقر به نوبت اسباب بعدی  نگرانی آنها خوانده میشود

قابل یادآوریست که  تلفات و مشکالت غیر مستقیم ناشی از حمالت انتحاری و نا امنی نیز باید نادیده گرفته نشوند. 

 .(۲) یقات علمی  به وضاحت رابطه بین ناامنی و جنگ با مشکالت صحت عامه را روشن ساخته است مثالًتحق

 جهانی شدن حمالت انتحاری و افزايش نظريات اسالم سياسی
از حمالت نمونٔه جدیدی  یکخود  یسلف یایدیالوژی جهاد با القاعده » به گفتٔه آصف مقدم، از پوهنتون هارورد 

 یحمالت انتحار یسنتیا " ی"محلبا نمونه های که ی" را بمیان آورد جهان یانتحار یها یتامورمیعنی  " ی،انتحار

، شود یحمالت استفاده م ازینکه در آن  اختالفاتی انواع متفاوت اند. این تفاوت ها را میتوان در پنج  ساحه یعنی 

و اهداف  گروپ های سازمان دهندٔه حمالت  دشمن یفتعر فعالیت این گروه ها، یایی، دامنه جغرافها ایدیالوژی گروه

  . (۳)انتحاری  مشاهده نمود

در رابطه با علت جهانی شدن حمالت انتحاری به دو عامل مرتبط باهم اشاره شده است که عبارتند از تبدیل شدن و 

 کنندٔه   یتی هداایدیالوژ استفادٔه رو به افزایش  نظریات جهادی سلفی که و  یجهان یگرباز یکتکامل القاعده به 

 شمرده میشود. وابسته به آنسازمان های  القاعده و 

فلسطینی  ۶۳۱یافته های  هالل کاشان از دیپارتمنت علوم سیاسی  و ادارٔه عامٔه پوهنتون بیروت  از یک سروی 

در اعی دیگر نیز از نقش قوی اسالم سیاسی، فقر، نوجوانی  وعوامل اجتم  ۱۰۰۱مهاجر در جنوب لبنان در بهار سال 

 . (1)ی صحبت میکندحمالت انتحار حمایت ویا تمایل به شرکت در 

ی شمرده اسالم یانتحار حمالتمسئول ظهور عمده استدالل کرده اند که سه عامل  یدانشمندان علوم اجتماعتعدادی از 

 میشوند که عبارتند از :

 مردمش مدافعه کند(هرج و مرج و انارشی بین المللی )نبودن دولت مرکزی که از حقوق  .۷

تسلط و مداخلٔه  هژمونیک ایااالت متحادٔه امریکاا بعناوان تنهاا ابرقادرت باقیماناده پاس از خاتمأه جناگ سارد و ساقوط  .۴

 اتحاد جماهیر شوروی

 سیستم های اعتقادی بنیادگرا.  .3
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 نقش زنان در حمالت انتحاری
 یشتریب یآمادگ نسبت به افراد مسن  و جواناننسبت به زنان به انتقام ارزش بیشتر قایل بوده   گفته میشود که مردان

مردان   یبمب گذاران انتحار یتاکثرکه می بینیم   یست،تعجب آور نانه دست بزنند. لذا توز ینهل کاعمابه دارند تا 

 جوان هستند.  

ی جامعه شناسی مدرن،  تحت عنوان جنگجویان زن، شهدا و حمله دگمار هیلمن راجانیاگام  در نشریٔه بررسی بین الملل

 . (۲)آواران انتحاری، مینویسد که زنان بیشتر عضویت سازمانها  را برای مردن نه، بلکه برای مبارزه قبول میکنند

مردان  و میگویند که   کرده اند، را پیشنهاد رفتار با زنان ودهشت افگنی   ینب یممستق رابطهٔ  یک یلگراناز تحل یبرخ

در انزوا از طالبان،   موقف زنان در جامعه، مثل مناطق تحت سلطهٔ  بنا بر اعتقادات جامد شان  در بارهٔ  ی که جوان

 .( ۲)بخشیده اندتداوم  یی را افراط گرا یطمحبزرگ شده اند،   زنان 

 چگونگی کاهش دادن حمالت انتحاری 
وهنتون شیکاگو و جف گودوین جامعه شناس سیاسی استدالل می کنند که رابرت پیپ متخصص علوم سیاسی  از پ

سازمان های اجراکنندٔه کمپاین های بمب گذاری انتحاری برای  جلب اعضا و پرکردن دوبارٔه صفوف شان ، همچنان 

به پشتیبانی و برای تأمین منابع مالی بمب گذاری ، و اجتناب از کشف و دستگیری و ازبین رفتن توسط نیروهای دولتی  

 حمایت قابل مالحظٔه  عمومی  و یا جامعه نیاز دارند. 

دوست محترم و دانشمند آقای انجینر قیس کبیر، یکی از مسؤلین پورتال افغان جرمن آنالین در اوایل ماه جنوری 

به نشر «  آن از جنگ های روانی تا حمالت انتحاری و شیوه های تقابل با »مضمون  جالب و آموزنده را تحت عنوان 

سپردند.  آقای کبیر  درین مقاله از تیوری های علمی  و اصول فلسفی علت و معلول  صحبت نموده و در رابطه با 

ند.  در مقالٔه آقای کبیر بمباردمان کورکورانه، عدم مراعات عنعنات افغانی، توهین شتحمالت انتحاری صحبت جالبی دا

کنجٔه تحقیر کننده و توهین آمیز انسان ها، حاکم بودن جنگساالران و جانیان به عقاید مذهبی و دینی مردم، زجر و ش

جنگی بر سرنوشت مردم و مملکت و غیره و غیره را علل حمالت انتحاری در افغانستان دانسته و نتیجه میگیرند که 

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

علت مرفوع نگردد، معلول ازبین نمیرود، اما رابطه بین علت و معلول یک رابطٔه ساده بین دو این درست است که تا 

پدیده نیست . از طرف دیگر شناخت  علل اصلی  و عوامل و انگیزه هائیکه  زمینٔه پیوستن افغانها به گروپ های 

 سازمان دهندٔه حمالت انتحاری را مساعد میسازد، مهم است.  

ملیون ها دالر را برای تحقیق مسائل مربوط به حمالت  ۲/11دولت ایاالت متحدٔه امریکا بعد از واقعٔه  قبالً گفتیم که

انتحاری به مؤسسات تحقیقات علمی و پوهنتون ها اختصاص داده   و یکی از سؤاالت مهم  مطرح هم  تدابیر 

به منظور کاهش های  پیشنهاد شده  یتيور جلوگیری از حمالت انتحاری بوده  است .  فشردٔه برخی از نظریات و 

 های انتحاری قرار آتیست : یاز بمب گذار یعموم یتحما

 نقش تعليم واقتصاد بر حمايت از حمالت انتحاری
سطح  یشباورند که افزا یننوبل بر ا یزهو برندگان جا یدانشمندان علوم اجتماع یپلوماتها،، د یاستمداراناز س یاریبس

بلیون ها دالر  در واقع خواهد داد. را کاهش  یانتحار یاز بمب گذار یبانیپشت و درآمد مردان و زنان  یالتتحص
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و  یانتحار یاز بمب گذار یعموم یتکاهش حما یدبه امکشور های اسالمی در  یخارج یو کمک ها بودجٔه دولت 

و رابرتسون  شده است  )نویل  اختصاص داده  یبه آموزش و پرورش و توسعه اقتصاد  یسماشکال ترور یگرد

 صورت نگرفته است . یاجتماع یعلم یقاتتحقدر رابطهٔه مؤثریت آن موضوع ،  یتاهم دبا وجواما .  (۱۰۰1

تعلیم، درآمد و حمایت از »از پوهنتون اندیانا در تحقیقی که تحت عنوان « عبدالقادر شینو»و «  محمد نجیب شفیق»

به این نتیجه رسیده اند که درین شش (  1۰)انجام داده اند« از شش کشور اسالمی بمب گذاری های انتحاری : شواهد 

کشور اسالمی )اندونیزیا، اردن، مراکش، لبنان،پاکستان و ترکیه(  که از گوشه های مختلف جهان بوده  وهمه شاهد 

 بمب گذاری های انتحاری بوده اند، نمیتوان به یک نتیجٔه کلی و واحد رسید.

 یانتحار گذاری های  از بمب یتو پاکستان مانع حما یادر اندونز  یبه امکانات آموزش یابیود دارد که دستوج یشواهد

 چنین حمالت را تشویق میکند.  یبانیپشتبرخالف در اردن  اما،یان و افراد ملکی میشود. نظام یرغعلیه 

ها  یدر برابر غرب یانتحار یاز بمب گذار ییبانپشت یل، تحص یشرفتپ و اردن  یااندونز که در شواهد نشان داده است

در اردن و  یانامیرنظغ یهعل یانتحار یها یاز بمب گذار یتبزرگ مانع حما ، و عایداتکند یم یقدر عراق را تشو

 یقرا تشو یاننظام یربه غ یانتحار یها یاز بمب گذار یبانیدر مراکش پشت یشتر، درآمد ببرخالف  .میشود پاکستان 

ها در  یدر برابر غرب یانتحار یها یاز بمب گذار یبانی، درآمد باالتر مانع پشت یهکند . در اردن، پاکستان و ترک یم

 . عراق است

خود اثرات  هٔ ، که به نوبیاسی شده س یتینارضاسبب درآمد  یشو افزا یلیتحص یشرفتوجود دارد که پ یشواهدبالخره 

 . ی را تعدیل میکندانتحار یاز بمب گذار یبانیآموزش بر کاهش پشت

 رابطه بين بيکاری و خشونت
بیشترین بودجٔه  کمک های دولت  امریکا در  راه  بازسازی  به اصطالح نظم اجتماعی و سیاسی )مثل پی آر تی یا 

فرصت جلوگیری جلب و استخدام   تیوریتیم های بازسازی والیتی در افغانستان( بمصرف میرسد، که اساس آنرا 

استدالل میکنند که اگر به مردان جوان فرصت استخدام   تیوریمخالف  میسازد.  حامیان این  جوانان توسط گروه های 

 با معاش کافی مساعد شود، احتمال شرکت شان در خشونت های سیاسی کمتر خواهد شد.

 استوار است، مثالً اینکه : به چند فرضیٔه ضمنی در مورد تولید خشونت تیوریاین 

  شرکت در شورش یک شغل تمام وقت است، به اینن معننی کنه افنراد نمنی تواننند هنم کنار قنانونی داشنته باشنند
 ودرعین زمان  مشغول فعالیت های شورشی باشند.

  نینروی  یکنارانب یشنغل بنرا یجناداکم ضرورت دارد، ازهمین سنبب  مهارت شورش یک شغلی است که به ،
 .دهد یکاهش مگروه های شورشی را  تخدام قابل اس

  اجباری میباشد. یتمحدودبرای سازمانهای مخالف یک  قابل استخدام   یرویعرضه ن 

یلیپین  مورد آزمایش قرار داده اند. آنها از یافته افغانستان، عراق، و فسه کشور در محققین این احتمال یا پیش بینی را 

امریکائی، متحدین  یروهاین یه( حمالت عل1)های سروی بیکاری و دو نوع معلومات حاصلٔه جدید مربوط به خشونت 

فرصت ایجاد  یهٔ بر خالف نظرسبب کشته شدن غیر نظامیان میشود، استفاده نمودند.  اما که  ی( خشونت۱و ) یدولتو 

 یروهاین یهو حمالت عل یکاریب ینمثبت ب ، آنها رابطٔه مخالف یجلب و استخدام  جوانان توسط گروه ها ییرجلوگ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 

 11تر 16 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 

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

 

 

 یرنظامی هم غبرای کشتن افراد  یانحمالت شورش یزانو م یکاریب ینبهمچنان . ردندرا رد ک  یدولتخارجی و 

  . (11)وجود نداشت  یدار یارتباط معن

در سطح محلی در رابطه با جرم و جنایت میتوان ازین تیوری استفاده  مدارک و شواهدقابل یادآوریست که به استناد 

 نمود. مثالً در امریکا مطالعات نشان داده است که سطح جرایم با ازدیاد بیکاری و خرابی اقتصاد باال میرود.

 بدست آوردن قلب و ذهن مردم  تيوری
روش مردم  به  دیگر، روش بدست آوردن قلب و ذهن  مردم میباشد. این نظریه بیان میدارد که  تیوریکاستدالل مهم 

 یاکند که آمی ینیب یشپ ظر همچنان ن این ینی های مهم و کلیدی خشونت میباشد. ب یشپ، از جملٔه  مقابل دولت شان

 یانتفکر در منوع  ی را انجام دهند. اینتحمالاز خود برتر  یدشمن نظام یهبر علتا توانند زنده بمانند  یم یانشورش

، تسه تونگ آنها به این گفتٔه معروف مائو میباشد. برجسته تراشتغال دارند، شورش و ضد شورش کسانی که به امور 

 «.مردم حیثیت دریا را داشته و جنگجویان مثل ماهی به آن نیاز دارند»رهبر انقالب چین، استدالل میکنند که 

 توسط پول منحرفناراضی يا  یاتيوری جذب اعض
تجارب بعد از جنگ های استعماری، بخصوص روش دادن پول و رشوه به مخالفین پردازان ضد شورش از  یهنظر 

و خریدن  آنها استفاده نموده و مبالغ هنگفتی را از طریق شورا های صلح و آشتی  در افغانستان و  توسط انگلیس ها 

استدالل میکنند که  این روش استخدام مخالفین نبوده، بلکه  از خودداری دادن عراق بمصرف رسانده اند. آنها 

 اطالعات به ارگان های امنیتی میکاهد.

 بمب های انتحاری ممکن است؟« آيا قطع نمودن فيوز
و  یریگ یمتصم یلو تحل یهفیلدمن، استاد سابق تجز یمزجو  در پوهنتون شیکاگو یرابرت پیپ متخصص علوم سیاس

مطالعات  ځیو پوهن ییهوا یقوا یصاد در انستیتوت تکنالوژاقت

قطع »کتابی دارند تحت عنوان مشترکاً  یی،هوا قوای  پیشرفتهٔ 

که توسط انتشارات  پوهنتون بمب های انتحاری،« نمودن فیوز

  .رسیده است  شر به ن یکاگوش

کاهش  یراه برا یندهد که بهتر ینشان مشواهد » آنها میگویند: 

کردن در افغانستان و عراق محکوم  یانتحار یها یاربمب گذ

هرچه زودتر  دادن یانپای نبوده، بلکه اسالم ییافراط گرا

 «. ی میباشدخارجمداخالت و اشغال 

اما رویدادهای بعد از خروج قوای نظامی امریکا شواهد این 

امریکا از عراق معنی ختم تسلط و نویسندگان را مورد شک و تردید قرار میدهند. چون از یکطرف خروج نیروهای 

مداخلٔه این ابرقدرت یکه تاز دنیا را در آن کشور و منطقه ندارد، و از طرف  دیگر ضعف و فساد دولت پوشالی  

 نمیتواند امنیت شهروندان را تأمین  و از نفوذ روبه افزایش مخالفین دولت جلوگیری کند.

نیست، و بحث روی اوضاع نا بسامان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و متأسفانه شرایط افغانستان نیز بهتر از عراق 

 امنیتی آن و راه های بیرون رفت ازین مشکالت هم خارج از موضوع و حوصلٔه این مضمون میباشد.
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 )پایان(

 مأخذ و منابع معلومات بيشتر

ت شدیدی را که تاحال بیش از سی و پنج کشور جهان ، در هر قاره )بدون قطب جنوب و استرالیا( خشون1 .1
 .International Security, Vol. ۶۶, Noحمالت انتحاری به ارمغان آورده  اند، تجربه کرده اند. منبع: 

۶, pp. 46-1۲ 

2. Intimations of Mortality or Production Lines? The Puzzle of "Suicide Terrorism": Martha 

Crenshaw : Political Psychology, Vol. 03, No. 0 (June 2332), pp. 052-063 
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 ۹۰/۹1/2۹1۲          حفیظ هللا خالد

 !قاتالن آن به انتحاری ده سالهدختر بازگردانیدن
 
شین والیت هلمند جنوری در رسانه ها خبری بنشررسید که مقامات امنیتی کشور در ولسوالی خان ۶بروزدوشنبه     

تحاری قرار دهد با واسکت ان انتحاری  های پولیس را مورد حملهرا که میخواست  کاروان نیرو ۀدختری ده سال
ریاست جمهوری به رسانه  ه  پری نشده بود که بر اساس خبر ناماین خبر س ساعت از انتشار 2۲دستگیر نموده هنوز 

ها، رئیس جمهور کشور به وزیر داخله کشوردستور داد تا سپوژمی دختر ده ساله را که قصد حمله انتحاری را بر 
می به خانواده اش یا بهتر است گفته شود به قاتالن آن باز کاروان نیرو های پولیس کشور داشت در حضور بزرگان قو

 گرداند.
اتخاذ گردد به بهانه های مختلف به تأخیرانداخته شده  مناسبک جا فیصله ای که باید به موقع عجیب است در ی واقعا   

وقعی نهاده  کشورو مردم نیز کوچکترین ن نفر بزرگان قومی  و وضع اقتصادو در این مورد حتی به آرای هزارا
و آنی به تصمیم فوری  النی گرفته شده  ونمیشود ولی در جای دیگرتصمیمی که  می بایست بعد از طی مراحل طو

 ظرف چند ساعت، فرمان عاجل برای آن صادر میگردد. هیچ ضرورتی احساس نمی گردد  در
 
مجبور به پوشیدن واسکت  گاهی خانوده اشآو به گمان اغلب با  طالبآیا تسلیمی دخترک  ده ساله که به تشویق برادر  

بوسیله نیرو های امنیتی دستگیرشده  به قاتالن سفاک و ظالم ان به معنی بمخاطره انداختن  انتحاری گردیده و اکنون 
رحمی نه نموده چه  تآنانیکه اینبار بر این دخترک خورد سال کوچکترین  ؟دگی آن دختر معصوم در آینده نیستزن

 باردیگر مبادرت نورزند؟  دارد که در آینده به این کار،تضمینی وجود 
مالله  یوسف زی در ناحیه صوات  پشتون بنام ساله بنام1۲ حمله دهشت افگنانه به دختر در حقیقت تفاوت زیادی بین 

هلمند و پوشاندن واسکت انتحاری به دخترک ده ساله افغان در ولسوالی خاننشین والیت  2۹12ایالت پشتونخوا در سال 
را  التند این دختران معصوم  خورد سدراین هفته وجود ندارد در هردو حادثه افرادی با اندیشه های مشابه میخواس

، اما درآنطرف سرحد  مالله  یوسف زی به کمک خداوند هر دو را ازمرگ نجات داد بطور ظالمانه بقتل برسانند و
اطیت و تالش برای گسترش تعلیم و تربیه اطفال بخصوص جامعه خویش توانست امروز به نماد مبارزه علیه افر

فرمان ریاست جمهوری  بعد از حادثه ساعت 2۲ دختران درسطح جهان مبدل گردید ولی در اینطرف سرحد  در ظرف
در مورد تسلیمی دوباره دخترک معصوم افغان به آنهائی صادرگردید که برای قطعه قطعه شدن گوشت های بدن 

 خانه بیرون نموده. کوچک وی، ویرا از
تی از حق تعلیم در صورت چانس زنده ماندن تصور نمی شود وی ح اشبه برادر سفاک  سپوژمی بازگرداندناکنون با 

ولین ؤنیز جامعه و مس کشور مادر  بودبهتر ن آیا ،برخوردار گردد در آینده ترین حق بشر طبیعی و تربیه بمثابه 
و  داده  ضانت یا نگاهداری دولت قرارتحت ح راآن ولیت نمودهؤمس مربوطه نسبت به این طفل معصوم احساس

تا در آینده این دخترک افغان بمثابه یک دختر باسواد برای  گیردو تربیه وی بذل مساعی صورت درحصه تعلیم 
مانند  در آینده بتوانداتفاق افتاده شاید وی  با توجه به حادثه ای که ،دمصدر خدمت گردمردم و کشورخویش    ،جامعه
فراگیری تعلیم و تربیه و مبارزه علیه دهشت افگنی و  جهتبرای هزاران دختر و پسر افغان  مثالی باشد یوسفزیمالله 

 انتحار. 
را بر وی روا داشته عالوه از اینکه این طفلک  عظیمیدر صورت بازگردانیدن سپوژمی به خانواده او که ظلمی 

تربیه محروم خواهد ماند امکان آن میرود که بار دیگر برادر وی که خارج سلطه دولت  خورد سال از فراگیری تعلیم و
توپ استفاده نماید؟.آیا همچو برادرسفاک حق آنرا دارند تا  هزیست دارد بار دیگرازین طفل معصوم بمثابه گوشت دهن

 ؟ نمائیمدوباره به وی تسلیم  را فقط بعد از یکی دو روز این سادگی  دخترک ِمعصومبه 
با  و مالقاتدیدن  هرکدام آنها ماه ها ازدرصورت برخورد نادرست  پدر ویا مادر با اطفال شان  حتی هاکشوراکثردر

وده نه طرح وعملی نم راما خانوادۀ که طرح قتل فجیع دختری کوچکی اطفال خویش محروم گردیده ولی در کشور 
بهدف  تا اگر اینبار نتوانستند آنها باز گردانده شدهدو باره به  طفلبا فرمان شخص اول کشور د بلکهتنها مجازات نمیشو

  چانسی دیگر برای آنها داده شود. خویش برسند
که  مینمایدوچنان نبوده به مصلحت آن طفل  به هیچوجهشرط سپوژمی به فامیل وی تسلیمی فوری و بیدون قید و

بر اساس  درصورتیکه باز هم  ولی با وصف این همه خطرات قابل پیشبینی  دخترک را عمدا به آدم کشان تسلیم نمائیم
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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

 

طی  بازگردانیدن آن بهتراست مراحل آتی قبل از  تسلیم میگردد دراینصورتبه فامیل اش  طفلفرمان صادر شده  
 :گردد

متخصص روانی قرار الزم است برای مدتی تحت نظریک  یب روانی دیده حادثه شدیدا آس چون دخترک در این -1 
 داده شود.

  را او خود گرفته در اختیار مرگ اعضای فامیل را نیزصالحیت که  انسان کش آنرای آنکه بار دیگر برادر ب - 2 
دینی بوسیله یک معلم زن قرارگرفته تا مدتی تحت آموزش  باید وادار به پوشیدن واسکت انتحاری دیگری نه نماید وی

 داده شده تا اگراحیانا بار دیگرمجبور به انجام عمل الزمفس از نظر اسالم بوی معلومات در مورد عمل انتحارو قتل ن
 ورزد. باانتحاری میشد ازانجام ان ا

و جلوگیری از تکرار کشور  برای روشن شدن اذهان خانواده های دیگردر والیت هلمند و سایر مناطق ناامن - ۳
دخترک جریان  غیر اسالمی با دخترک چندین مصاحبه مطبوعاتی  تلویزیونی و رادیوی صورت گرفته و همچو اعمال

 .را بزبان خود تشریح نماید تا باعث عبرت سایر خانواده ها گرددحادثه 
ای شته را نداشته تا به وعده همناطق ناامن کشور مشران و بزرگان قومی دیگر آن نفوذ گذسفانه امروز درأمت - ۲ 

پوشانند در مناطق نا امن جنوب کشوراین تفنگداران هستند که بجامه عمل  همچو اعمالخویش مبنی برعدم تکرار 
م در صورت بازگردانیدن دخترک الز تنها به ضمانت بزرگان قومی اکتفا نگردیده وحرف اول و آخر را میزنند، لذا 
چه کسی ضمانت  زیرا مسلح مخالف بوده نیز تضمین اخذ گردد، که فرمانده گروه  اشاست از خانواده و حتی برادر 

 میکند که بعد از مدتی بار دیگر برادر او این عمل را تکرارنه نماید.
دخترک خورد سال به خانواده اش که با بیرحمی کامل وی را وادار به پوشیدن واسکت  بیدون مراحل فوق بازگردانیدن

در آینده با این تصور که  نیز کسانی دیگری برای مواجه نموده بلکه هطراخمنه تنها جان دخترک را به انتحاری نموده 
    راهی جنت و در صورت دستگیری مورد عفو ریاست جمهوری کشور قرار خواهند  انتحار انجام در صورت

کان بدور نیست که در آینده ما نموده و از ام مهیافرمان عفو ریاست جمهوری کشور  از سوء استفاده را زمینه   ،گرفت
 ناگوار بیشتری انتحاری در کشورباشیم. شاهد وقایع  دلخراش و

 
 والسالم
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 ۹۰/۹1/2۹1۲          حفیظ هللا خالد

 !قاتالن آن به انتحاری ده سالهدختر بازگردانیدن
 
جنوری در رسانه ها خبری بنشررسید که مقامات امنیتی کشور در ولسوالی خانشین والیت هلمند  ۶بروزدوشنبه     

را که میخواست  کاروان نیروهای پولیس را مورد حمله انتحاری  قرار دهد با واسکت انتحاری  ۀدختری ده سال
ریاست جمهوری به رسانه  ه  ناماین خبر سپری نشده بود که بر اساس خبر  ساعت از انتشار 2۲دستگیر نموده هنوز 

ها، رئیس جمهور کشور به وزیر داخله کشوردستور داد تا سپوژمی دختر ده ساله را که قصد حمله انتحاری را بر 
کاروان نیرو های پولیس کشور داشت در حضور بزرگان قومی به خانواده اش یا بهتر است گفته شود به قاتالن آن باز 

 گرداند.
اتخاذ گردد به بهانه های مختلف به تأخیرانداخته شده  مناسبدر یک جا فیصله ای که باید به موقع  عجیب است واقعا   

و در این مورد حتی به آرای هزاران نفر بزرگان قومی  و وضع اقتصاد کشورو مردم نیز کوچکترین وقعی نهاده 
به تصمیم فوری و آنی  فته شده  ونمیشود ولی در جای دیگرتصمیمی که  می بایست بعد از طی مراحل طوالنی گر

 ظرف چند ساعت، فرمان عاجل برای آن صادر میگردد. هیچ ضرورتی احساس نمی گردد  در
 
گاهی خانوده اش مجبور به پوشیدن واسکت آو به گمان اغلب با  طالبآیا تسلیمی دخترک  ده ساله که به تشویق برادر  

نیتی دستگیرشده  به قاتالن سفاک و ظالم ان به معنی بمخاطره انداختن انتحاری گردیده و اکنون  بوسیله نیرو های ام
رحمی نه نموده چه  تآنانیکه اینبار بر این دخترک خورد سال کوچکترین  زندگی آن دختر معصوم در آینده نیست؟
 باردیگر مبادرت نورزند؟  تضمینی وجود دارد که در آینده به این کار،

مالله  یوسف زی در ناحیه صوات  پشتون بنام ساله بنام1۲حمله دهشت افگنانه به دختر در حقیقت تفاوت زیادی بین  
و پوشاندن واسکت انتحاری به دخترک ده ساله افغان در ولسوالی خاننشین والیت هلمند  2۹12ایالت پشتونخوا در سال 

را  الاین دختران معصوم  خورد سدراین هفته وجود ندارد در هردو حادثه افرادی با اندیشه های مشابه میخواستند 
بطور ظالمانه بقتل برسانند و خداوند هر دو را ازمرگ نجات داد، اما درآنطرف سرحد  مالله  یوسف زی به کمک 
جامعه خویش توانست امروز به نماد مبارزه علیه افراطیت و تالش برای گسترش تعلیم و تربیه اطفال بخصوص 

ساعت بعد از حادثه فرمان ریاست جمهوری  2۲ لی در اینطرف سرحد  در ظرفدختران درسطح جهان مبدل گردید و
در مورد تسلیمی دوباره دخترک معصوم افغان به آنهائی صادرگردید که برای قطعه قطعه شدن گوشت های بدن 

 کوچک وی، ویرا از خانه بیرون نموده.
در صورت چانس زنده ماندن تصور نمی شود وی حتی از حق تعلیم  اشبه برادر سفاک  سپوژمی بازگرداندناکنون با 

ولین ؤنیز جامعه و مس کشور مادر  بودبهتر ن آیا در آینده برخوردار گردد، ترین حق بشر و تربیه بمثابه  طبیعی
و  داده  تحت حضانت یا نگاهداری دولت قرار آنراولیت نموده ؤمربوطه نسبت به این طفل معصوم احساس مس

تا در آینده این دخترک افغان بمثابه یک دختر باسواد برای  گیردحصه تعلیم و تربیه وی بذل مساعی صورت در
در آینده مانند  بتواندبا توجه به حادثه ای که اتفاق افتاده شاید وی  ،مردم و کشورخویش مصدر خدمت گردد   جامعه،
فراگیری تعلیم و تربیه و مبارزه علیه دهشت افگنی و  جهتمثالی باشد برای هزاران دختر و پسر افغان  یوسفزیمالله 

 انتحار. 
را بر وی روا داشته عالوه از اینکه این طفلک  عظیمیدر صورت بازگردانیدن سپوژمی به خانواده او که ظلمی 

لطه دولت تربیه محروم خواهد ماند امکان آن میرود که بار دیگر برادر وی که خارج س خورد سال از فراگیری تعلیم و
توپ استفاده نماید؟.آیا همچو برادرسفاک حق آنرا دارند تا  هزیست دارد بار دیگرازین طفل معصوم بمثابه گوشت دهن

 ؟ نمائیمدوباره به وی تسلیم  را فقط بعد از یکی دو روز به این سادگی  دخترک ِمعصوم
دیدن و مالقات با  ان هرکدام آنها ماه ها ازدراکثرکشورها حتی درصورت برخورد نادرست  پدر ویا مادر با اطفال ش

اطفال خویش محروم گردیده ولی در کشور ما خانوادۀ که طرح قتل فجیع دختری کوچکی را طرح وعملی نموده نه 
تنها مجازات نمیشود بلکه با فرمان شخص اول کشورطفل دو باره به آنها باز گردانده شده تا اگر اینبار نتوانستند بهدف 

 داده شود. خویش برسند چانسی دیگر برای آنها 
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 2تر 2 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 

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

 

نبوده وچنان مینماید که به مصلحت آن طفل  به هیچوجهتسلیمی فوری و بیدون قید وشرط سپوژمی به فامیل وی 
درصورتیکه باز هم  بر اساس  ولی با وصف این همه خطرات قابل پیشبینی دخترک را عمدا به آدم کشان تسلیم نمائیم 

طی  بازگردانیدن آن بهتراست مراحل آتی قبل از  دراینصورت تسلیم میگرددبه فامیل اش  طفلفرمان صادر شده  
 گردد:

چون دخترک در این حادثه شدیدا آسیب روانی دیده  الزم است برای مدتی تحت نظریک متخصص روانی قرار  -1 
 داده شود.

  را او گرفتهخود  در اختیار مرگ اعضای فامیل را نیزصالحیت که  انسان کش آنبرای آنکه بار دیگر برادر  - 2 
مدتی تحت آموزش دینی بوسیله یک معلم زن قرارگرفته تا  باید وادار به پوشیدن واسکت انتحاری دیگری نه نماید وی

داده شده تا اگراحیانا بار دیگرمجبور به انجام عمل  الزمدر مورد عمل انتحارو قتل نفس از نظر اسالم بوی معلومات 
 .ورزد باانتحاری میشد ازانجام ان ا

برای روشن شدن اذهان خانواده های دیگردر والیت هلمند و سایر مناطق ناامن کشور و جلوگیری از تکرار  - ۳
دخترک جریان  غیر اسالمی با دخترک چندین مصاحبه مطبوعاتی  تلویزیونی و رادیوی صورت گرفته و همچو اعمال

 ها گردد.حادثه را بزبان خود تشریح نماید تا باعث عبرت سایر خانواده 
سفانه امروز درمناطق ناامن کشور مشران و بزرگان قومی دیگر آن نفوذ گذشته را نداشته تا به وعده های أمت - ۲ 

پوشانند در مناطق نا امن جنوب کشوراین تفنگداران هستند که بجامه عمل  همچو اعمالخویش مبنی برعدم تکرار 
در صورت بازگردانیدن دخترک الزم  رگان قومی اکتفا نگردیده وتنها به ضمانت بزحرف اول و آخر را میزنند، لذا 
چه کسی ضمانت  زیرا که فرمانده گروه  مسلح مخالف بوده نیز تضمین اخذ گردد، اشاست از خانواده و حتی برادر 

 میکند که بعد از مدتی بار دیگر برادر او این عمل را تکرارنه نماید.
بیدون مراحل فوق بازگردانیدن دخترک خورد سال به خانواده اش که با بیرحمی کامل وی را وادار به پوشیدن واسکت 

در آینده با این تصور که نیز  کسانی دیگری برای مواجه نموده بلکه هطراخمانتحاری نموده نه تنها جان دخترک را به 
    ی مورد عفو ریاست جمهوری کشور قرار خواهند راهی جنت و در صورت دستگیر انتحار انجام در صورت

نموده و از امکان بدور نیست که در آینده ما  مهیااز فرمان عفو ریاست جمهوری کشور  سوء استفاده را زمینه   گرفت،
 ناگوار بیشتری انتحاری در کشورباشیم. شاهد وقایع  دلخراش و

 
 والسالم
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