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

 

 

 

 ۲۰۱۸ /۴ /۲۳          کاندید اکادمیسین سیستانی                                                       

 تا بکجا؟ ستاز کجا"انسان " ببین تفاوت

      

 سیاف باسرخم وحالت خجالت زده درکنار                  "کندهاری کهښادمن"حکمت هللا  

 حمیدگل رئیس استخبارات نظامی پاکستان              !ا دادغذفامیل قندزی راپناه و۱۵۰

امروز وقتی کمپیوترم را بازکردم چشمم به دو عکس جالب از دو پشتون با دو            

؛جوان جواد و جوانمرد  ]شادمان[ادمنښکرکترمتفاوت افتاد.این دو عکس یکی از حکمت هللا 

وقتی قندز توسط طالبان سقوط کرد، هرازان خانواده  2015وسخاوتمند کندهاری میباشد که درسال 

قندزی مجبور به ترک خانه وکاشانه خود شدند وبرخی خود را به کابل رساندند و درگوشه وکنار 

ت منواحی کابل خیمه زدند و چشم به امید کمک دولت ومردم توانای کابل دوختند. درهمان وقت حک

میکرد، دست محصل فاکولته حقوق بود وتجارت نیزر کابل ساله کندهاری که د 27هللا شادمن،جوان 

 8د ویک هوتل هفت طبقه یی را درکوته سنگی به مبلغ نموکمک بسوی بیجا شدگان کندز دراز 

را در ان هوتل جای داد  نفرخورد وبزرگ[ 900] شاملخانواده 150هزاردالرفی ماه کرایه نمود و

ه های جمعی کمره های خود را متوجه این جوان ساختند وبا سه وعده غذا ازآنها دستگیری کرد. رسان

کردند و به سایرسرمایه  یادشفقت وسخاوتمند به هموطنان  واز او بحیث یک انسان خیررسان وبا

داران وتاجران وبخصوص قارون بچه های جهادی که از مدرک جهاد  وغصب مال مردم صاحب 
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دادند که باید آنها هم در این امر انسانی واسالمی  میلیاردها دالر شده اند،نشانن وحتی یوصداها میل

وافغانی سهم بگیرند ودست افتادگان وطن را بگیرند،اما از آنجایی که جهاد وغنیمت گیری وغصب 

مال مردم وملکیت های عامه چشم های شان را کور ساخته بود، هیچ کسی از رهبران جهادی حاضر 

 بیخانه  وبی پناه کمک کنند. ادینشدند تا دست همت در جیب ببرند وبه تعد

 نوشته بود: ۲۰۱۵ /۱۰//۱۴      درتاریخ   نویسنده سرشناس رزاق مامون

 «یجهاد» یبه قارون بچه ها یعبرت

 [ښادمن]کفر و جهاد،از حکمت هللا  دانیداران م کهیچرس خوِر ت یگله بچه ها

 خواهند آموخت؟ یچه درس

از تاجران ملى، کندهار و یکى  ۀباشند،ښادمنحکمت هللا 

کمک با بیجاشدگان کندز تاکید نموده میگوید که  ۀبر ادام

میخواهد این کار وى، سیلى باشد بر روى افرادى که به 

  تعصبات زبانى و سمتى دامن میزنند.

در ششم میزان، شهر کندز را تصرف  طالبان

نمودند ونیروهاى امنیتى به تدریج طالبان را ازشهر رانده 

ر بعضى مناطق، درگیرى ها جریان دارد. واکنون نیز د

کندزى به کابل و سایر  ۀاز همین رو، هزاران خانواد

 والیات بیجاشده و با مشکالت مواجه اند.

 قندهاری نکوکار،جوان  ادمنښهللا  حکمت                                                        

خود  ۀاصلى کندهار است، فعالً همراه خانواد ۀدسال عمر دارد و باشن ٢٧هللا شادمن که  حکمت

 یک بلند منزل هفت  موصوف،در کابل زندگى میکند و براى کمک با بیجاشدگان کندز کمر بسته است.

 ١٥٠امنیتى پنجم شهر کابل، ماهانه به هشت هزار دالر کرایه کرده و به  ۀطبقه یى در مربوطات حوز

 وىه بدینسو تمامى سهولت هاى زندگى فراهم کرده است.روز گذشت ٩کندز، از  ۀبیجاشد ۀخانواد

وقتیکه از آمدن خانواده هاى زیاد کندزى خبر شدم که در سرک هاى کابل به سر میبرند، فکر “افزود: 

 ”با آنها کمک کنید. دیکردم که آنها برادران و خواهران افغان شما است، بر شما حق دارند که با

مسکن، در  ۀتن میشود، عالوه بر تهی ٩٠٠خانواده که حدود  ١٥٠گفت که از جمع این  ادمنښ

 افزود که به آنها فرش، توشک، کمپل و همچنان لباس  وى بخش مواد غذایى و نان نیز کمک میکند.
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 ها و سامان بازى اطفال تهیه کرده است.

ها گفتم که اگر یبه کندز“که مکرراً بر وحدت ملى افغانان تاکید داشت، گفت:  موصوف

زهرچیز ناتوان شوم، خون وجودم را نیز از شما دریغ نخواهم کرد؛ حاال شکر خدا است، توان ا

دالر امریکایى میشود، به ۳٥۰۰کمک با شما را دارم، همه روزه مواد غذایى و دوا که ارزش آن 

حقوق  پوهنتون خصوصى مریم میباشد،  ىځکه محصل سال اول پوهن ادمنښ ”آنها فراهم میکنم.

 باسى که به اطفال مهاجرین فراهم کرده، با لباس دختر کوچکش))اسرا(( هیچ تفاوت ندارد.افزود ل

هر قدر که با این بیجا شده ها کمک کنم، خاطرم جمع نمیشود، دلم وقتى قرار “گفت:  وى

که کندزى ها به کندز برگردند و خانه هاى شان را اعمار کنم، زندگى آنها برابر شوند  فتخواهد گر

 ”ل آنها را در حال رفتن به مکتب ببینم.و اطفا

جنوب کشور با برادران شمالى کمک میکند و میخواهد  ۀافتخار دارم که یک باشند“افزود:  یو

که این کار یک سیلى مضبوط اتفاق به روى آنانى باشد که به شکل آشکار به تعصب زبانى، سمتى 

 ”و مذهبى دامن میزنند.

ست که کمک هاى الزم را با بیجاشدگان کندز انجام دهند. از تجار و دولت نیز خوا موصوف

 ادمن، خرسند هستند.ښبیجا شدگان کندز نیز از کمک هاى 

خود در تعمیر  ۀباالحصار شهر کندز که حاال همراه با خانواد ۀیکى از باشندگان منطق شکریه،

ها هیچ پرسان نکرده ادمن در کابل زندگى میکند، گفت که دولت از بیجا شده ښکرایه شده از سوى 

خاک به سر این پاچاهى، تاکنون اصال “که چادربه سرش بود و گریه میکرد، گفت:  موصوف است.

از ما پرسان نکرده، خدا به حاجى صاحب کندهارى خیر بته که همه چیز را به ما فراهم کرده؛ سه 

 ”ه او خیر بته.وقت نان و آب میدهد، از اطفال ما نگهدارى مى کند، دوا میدهد؛ خداوند ب

هر طرف “ساله، یکى از این مهاجرین، از جنگ هاى کندز یادآورى کرد و گفت:  ٢٢ جعفر

انسان کشى بود، جنگ شدید جریان داشت، آمدیم به کابل، به حاجى کندهارى)شادمن( خدا خیر بته که 

خانواده ها، ازسوى افزود که این  وى”همه چیز را به ما فراهم کرد؛ انشاءهللا که مشکلى وجود ندارد.

ادمن معرفى گردیده و وى نیز کمک هاى الزم ښمردم کندز در ولسى جرگه به  ۀفاطمه عزیز نمایند

امور مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که آنها براى کمک به  وزارت را به آنها فراهم کرده است.

 بیجاشده ها بودجه ندارند.

ند که در بخش تحکیم امنیت کندز تالش نماید تا کندز درکابل، از دولت خواسته ا مهاجرین

اساس معلومات وزارت امور مهاجرین  بهخانواده هاى بیجاشده، دوباره به خانه هاى خود برگردند.

بیجاشده،  ۀخانواد ١٧٥٠٠وعودت کنندگان، هزاران خانواده از کندز بیجا شده و تاکنون بیش از 
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ادمن یکى از ښهللا  حکمتانواده از کندز به کابل آمده اند.خ ٣٠٠٠افزود که  منبعشناسایى گردیده اند.

تجارملى کشور میگوید که همه روزه شمارى از خانواده هاى بیجاشده، به وى مراجعه میکنند و وى 

 (از سایت افغان سباوون)برگرفته کندز، کمک کند. ۀآماده است که به همه خانواده هاى بیجاشد

و  سیابل ندهیرا بنام نما افیس،زرد، ترجمه نورآقا ولیزاده() طالی  در کتاب خود مزیج مارک

نام برده و در مورد آن  (Devil and Satan representative on earth) نیزم یدر رو طانیش

بطرف  یکه نگاه کندیم تیکفا ندیانسان بب کلیرا در ه طانیبخواهد ش یکس اگر: سدینویم نیچن

به  یدیخورش 1353در سال  افی. س باشد طانیاز ش ینیجسم عت تواندیم افیس رای. زندازدیب افیس

 1358در سال  ییشد. بعد از رها یپنج سال زندان یحکومت آنوقت برا هیعل یمذهب ینسبت تند رو

, در دیشامل گرد یربان نیبرهان الد یاسالمى به رهبر تیرفت و در حزب جمع تانبه پاکس یدیخورش

مطابق  یدیخورش 1359سال  نیکرد و در هم سیرا تاس یمحزب اتحاد اسال یدیخورش 1359سال 

 ی. کار نامه هادیجذب گرد یاس آ یبه سازمان ا قیرضوان شاه شف جریتوسط م یالدیم 1980سال 

به سازمان استخبارات  یاس آ یو بعدا توسط سازمان ا باشدیم نیزر اریبس نپاکستا خیدر تار افیس

( روزنامه نگار  Georgi Elizabethبنام.)  ییایاسترال ستیگردد. ژورنال یم یمعرف یعربستان سعود

از مراکز و  یها دیداشت و هم بازد افیمصاحبه ء در شهر پشاور با عبدالرب رسول س ایمجله استرال

که چگونه اطفال  یدر شهر پشاور بود مراکز افیمربوط به س یکه در کمپ ها تیوهاب یمدرسه ها

به صد ها مدرسه مغز  شودیم ادی "ببو"کمپ به نام  نیا کردندیم ییمغز شو تیخورد سال را به وهاب

 . شدیم سیتدر یعرب نیو معلم یاس آ یتوسط افسران ا تیبه وهاب ییشو

( که در دوران جورج بوش  John Stephen) کایکار کشته وزارت خارجه آمر پلماتید کی

 فهیوظ یفایعراق و پاکستان ا ،تیکو ،یعربستان سعود یدر کشور ها ییکایآمر یپدر در سفارت ها

 Fireآتش )  هیکتاب خود بنام سا کینوشته که در  یرا در مورد عرب شناس یادیز یداشت کتاب ها

shadow یدر دوران جهاد افغانستان برا شیو شرکا کایمتحده آمر االتیا:تذکر داده است نی( چن 

پرورش  ،ی، سالح و مهمات جنگ ینویلیچند صد م یرا از لحاظ کمک ها یپاکستان خدمات ارزنده ا

 یاس آ یو وسعت دادن ارتش و ا یا یآ یافسران س نیتر دیتوسط ورز یاس آ یافسران سازمان ا

 نیکه بزرگتر یمختلف و از جمله عربستان سعود یکشور ها یها شسازمان هاو ارت گریپاکستان به د

 را  تیو هاب یها شهیپاکستان ساخت .ما شامل ساختن ر بیدر جهان است نص کایآمر یاستراتژ کیشر

روش خاص  کیرا به اساس  یجهاد میهر تنظ قایدق ما. میساخت یافغان یجهاد یها میتنظ لیدر تشک

 یا یآ یس کندیم یزیابتدا آنرا درست طرح ر ریتعم کی یمهندس برا کی کهیهمان طور میکرد جادیا

 یرا برا نیکرد و حزب گلبد یاریبخش  نیرا در ا یاس آ یاخاص  یو با مهارت ها قیهم ابتدا دق

افغانستان  یهاه قطع شاهرا یرا برا یاسالم تیجمع ،نمود هیو ترب میترور در داخل افغانستان تعل
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 ماندهیباق گریاستقامت داد و د قیدر داخل افغانستان دق یافکار وهاب یرا برا یاتحاد اسالم ،استقامت داد

 نیو چ هیروس انه،یم یایو آس رانیا یکشت موادمخدر و قاچاق آن به کشور ها یرارا ب یاحزاب جهاد

 Jankhanاز فیسبوک )«.میافغانستان را به چهارصد سال به عقب راند قتیحق در مینمود یمهندس قیدق

Sabarai)  

غیره وگیالنی رهبران جهادی از قبیل سیاف وگلبدین وربانی ومسعود وخلیلی ومحقق ونام وقتی انسان 

کابل ISIبدستور به یاد می آورد ، قلب آدم بی اختیاراز نفرت وانزجارلبریز میگردد، زیرا که آنها را 

در وخاک بسرنمودند. وجزویرانی ه پایتخت کشور را به خاکدان مبدل کردند ومردم شریف آنرا در ب

تا بجای این  آیا بهتر نیست کاری نکردند. ونفاق وکینه ونفرت، وغارت گری وغصب مال مردم

دلسوز ومهربان وسخاوتمند ومردم دوستی چون حکمت هللا شادمان را  انسانهای اشخاص ویرانگر، نام

او  انسان دوستیبذل وسخاوت واز دلها شخود معرفی نماییم تا ازشنیدن نامجوانان به  برزبان آوریم و

 زخود بیادگارگذارند.لبالب گردد وآنانی که توانائی دارند از او تاسی جویند ونام نیکی ا

 !ستین یمرز یجاسوس و جهاد نیب                                      

 سیاف مینویسد:سخنرانی در باره ،مامون رزاق

 نمانده یزیچ چیه نید انیمتول دست از ملت یبرا» 

 .میکن فرو یکار محافظه بانیدرگر سر بازهم که است

 ینم. ندارد رزم هرگز اسالم گفتند یم یزمان ها نیا

 داعش را شعار نیع. ندارد مرز یامور یچ در ندیگو

 دهیشن طالب زبان از احکام نیهم ۀنیقر و دهد یسرم

 طالب و داعش عرب، اسالم برابر در حاال .شود یم

. ستین اسالم آنان مال که ندیگویم و کشند یم مرز

 «زیعز» ما اسالم که ندیگویم فقط خود حالل ازمتاع

 را زیعز آن حرام سراسر کلیه فقط دم،مر یول  است

                                                          حمیدگلبا سیاف جرئت چشم بچشم شدن چرا                                .کردند مشاهده

 ندارد؟ پاکستان را رئیس استخبارات           .                                                         

 «اکبر هللا» مسلمان، مردم یگ زنده بر راکت ۀضرب هر با که را( درمخابره)  نیگلبد یصدا 

 یها یزخم چشمان ها یجهاد که دارند ادی به مردم. دارند ادی به ها یاریبس د؛یکش یم وآه گفتیم

  .آوردند یم در کاسه از برچه نوک با را ها میتنظ گرید گران جهاد

  اندازه، نیا به تا افغانستان خیتار درطول. است نشده روفته یکس چیه ازخاطره کابل عام قتل
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 جهاد یاهال دست از که است نشده یحشر تجاوز باردار زنان یحت و وپسر دختر کودکان زنان، یباال

 شکرل که کنند گردش ادهیپ کابل یها ابانیخ به بار کی ها یادیق. است شده شان یها هیالحما تحت ای

 بازمانده ها مرد رهیوپ وزن ازکودک شکسته، درهم و گرسنه قیخال و لباس جنده و مو دهیژول یها

 هستند؟ یکسان چه یها

 است؟ ُمهرشده ها یادیق قلوبِ  ای است افتاده پرده ما یها برچشم ایآ 

 را رمجاهدیوغ مجاهد یهرکس وگفت کرد زیت باره دو ر،یتکف ریشمش بار نیا سیاف استاد

 یگرید شکل به دکترعبدهللا هیعل را کهنه ریشمش یو. است خارج اسالم ۀریدا از بداند؛ یاومس

 است، معیار تعهد گویند، مي! است معیار فروشي وطن و جاسوسي نیست؛ معیار جهاد اگر :دیچرخان

 !نیست؟ متعهد كرد، جهاد و كرد ایال را تعلیم و درس تو آزادي براي كه كسي مگر

 توته سیوانگل کایامر و پاکستان تیریمد با که یکشور نیا ؟یآزاد کدام که فتنگ افیس استاد

 و یدزد در یآزاد اگر دارد؟ یآورد دست چه شده لیتبد ها یریتکف بهشت به که آن از ریغ شد، توته

. میهست جهان مردمان نیتر آزاد که حقا است؛... و نامحرم و محرم به تجاوز ،یپرسان یب و غارت

 انسان روح و یهست جاودانه یها ارزش و عدالت و رحم ت،یانسان اقتدار، ثیح از یزادآ اگر اما

 دارد؟ «یآزاد» نگاه چه از افغانستان که افیس یآقا بگو شود؛ فیتعر

 و گفت راز و نشست شانه به شانه سیجواس انواع با پارلمان، رسقفیز سال 14 اف،یس استاد

 لقمه کاسه کی از و نشست جاسوس رانیوز خلوت   بر دیکش چشم به را ظاهرخان دستان یحت

 افیس الرسول عبدرب.است برده ضیف زمیانارش در یآزاد تیمز از ،یهرکس از بهتر او. برگرفت

 یم یگاه دهد، یم رییتغ را نسخه اما است؛ دکتر کی دکترش ست،ین معجزه کدام داعش که افزود

 نگفت یو. نبود معجزه هم جهاد پروژه که تنگف یو... داعش سد،ینو یم هم یگاه و طالب سد،ینو

 یطراح را وطالب داعش که یمنابع همان!سربکف نیمجاهد: بود نوشته جهاد دکتر هم یزمان که

 و جنگ و صلح مسأله اف؛یس استاد.کردند یطراح پاکستان در زین را نیمجاهد یها گروه کردند،

 کرده فراموش شانیا .خواند حرام ملت با رهمشو بدون را هیهمسا یها کشور با روابط در رییتغ مسأله

 کابل فتح با وسپس داشت چلش«شمشتو» ای «ببو» کمپ در یزمان ها یور سخن گونه نیا که است

 نوشته شما شیر ریز در مالعمر یها هیانیاگرب.  خورد ضرب مردم یبرا کامل جهنم با زیچ همه

ً  شود؛یم  جهاد روزید که یکشور پاکستان،. دیا کرده شهیپ یخموش حال تا که دیهست کیشر درآن حتما

 مهیخ که دیآ شیپ یاوضاع ممکن فردا. کندیم تیریمد را]داعش[  و طالب امروز کرد،یم تیریمد را

 نیمجاهد سرنوشت یب جات دسته یرهبر جرئت افیس استاد.افرازد بر بازهم را ها یجهاد رکیت یب

 یصدا با گر،ید یقدرتمند کی پناه در دارد ازین شهیهم یو. است گرانید از تر اریهش او. ندارد را
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 و عرب زرفیر هنوز اگرچه افیس استاد. ندارد وجود گرید قدرتمند یآدم نیچن اما. کند صحبت بلند

 .ستین مطرح درقدرت کیشر ۀنیگز کی عنوان به رود؛یم شمار به کایامر

 در و ندیگو یم یدموکراس بر مرگ و خورند یم نان پارلمان آدرس از:نوشت اصغراشراق

 ونیاسیس یشنوا گوش و نایب چشم دانم ینم! ندیگویم زمیکمون بر مرگ ساخته، زمیکمون که یسقف ریز

 را یزیچ چیه و نندیب ینم را یزیچ چیه خود طرف چهار در که است چگونه افغانستان جهاد یمدع

 !شنوند ینم هم

 :است حالل کفار، پول

 صد یبسته کی ف:...ایس استاد به یا یآ یس رانیدازم شرون یگر ۀلیوس به پول عیتوز

 طور به هم او و گذاشتم افیس استاد مقابل زیم یرو و آورده رونیب امیپشتکوله از یهزاردالر

 یاصل یبندبسته در را پول نیا پرداختم، شمال تالفیا به که یپول برخالف. برداشت را آن یرارادیغ

 دو یکی را بسته افیس. ندیبب را آن یمحتوا بتواند افیس تا دم،دا یو لیتحو رنگیب کیپالست در آن

 سپس. دارد خود دست در را یزیچ که بود سردرگم ایگو کرد، نگاه آن به و داشت نگه هیثان

 مرد یسو به بایتقر را پول بسته او. کرد رو خود الجثهمیعظ اریدست یسو به و شد فراخ شیهاچشم

 نگاه من یسو به و شده تنگ چشمانش سپس. اندازدیم دور را اغد یکچالو کی ایگو کرد، پرتاب

 به را خود سر« .امکرده قبول یکس از میمستق صورت به را نقد پول من که است بار نیاول نیا»: کرد

 به مرا داشت، لب بر یرنگکم لبخند که یحال در و است، خورده بیفر ایگو که داد حرکت ییگونه

 تشکر کند، کمک کایامر دولت به بود کرده قبول کهنیا یبرا او از و میاستبرخو ما. کرد نگاه دقت

 یگر نوشته سقوط، تیمامور کتاب از) .... میفشرد را یو دست یخداحافظ یبرا ما کدام هر و میکرد

 ،سایت رزاق مامون( افغانستان گزارشنامه) . (ییشفا اسدهللا ترجمه شرون،

" به یاد انسان می اید و ببین تفاوت ره از کجا تا بکجاست»:درینجا شعرمعروف حافظ که میگوید 

درمی یابد که منظور شاعر از تفاوت راه ، تفاوت میان یک انسانبا وجدان ووطن پرست تا یک 

  ؟!!! انسان بی وجدان وطنفروش وایجنت دشمن چقدر زیاد است 

 پایان
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