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 خود شان  تیمعاون رهبر داعش در شمال افغانستان: کودکان با رضا
  وستندیپ  یبه صفوف داعش م

 
۲۰۰از  شتریالرحمن رهبر داعش در شمال افغانستان بود که روز گذشته با ب بیحب ینعمت هللا معاون مولو یمفت 

از افراد  یکیدرزآب جوزجان است. او  ینعمت هللا باشنده ولسوال یشدند. مفت میتسل ینفر از افرادش به دولت محل
 .دارد یطالبان نهیشیگروه داعش در شمال افغانستان بود و پ یدیکل
 

را در پاکستان خوانده و آنطور که خودش اعتراف دارد، طرز فکر او با گروه  ینید یها نعمت هللا درس یمفت
به گروه  اش وستنیپ یاصل لیگروه محلق شده است. هر چند او دل نیبه ا زیلحاظ ن نیاست و به هم کیداعش نزد
 .کند یدولت افغانستان به خودش و افرادش عنوان م یتوجه یداعش را ب

 
سرکوب طالبان به شمال  یدوستم برا دیکه جنرال عبدالرش یزمان شیحدود دو سال پ مقام گروه داعش نیا

که به او  یها شده بود. اما پس از آن که وعده مینفر از افرادش به جنرال دوستم تسل ۲۰۰افغانستان رفته بود، با 
 .ونددیپ یجوزجان م تیبه گروه داعش در وال د،ینگرد یداده شده عمل

 
شد و  میدرزآب جوزجان تسل یدر ولسوال یتیامن یروهایروز گذشته همراه با رهبرش به ن زین نعمت هللا یمفت

که بر او وارد  یاست و اتهامات وستهیکه چرا به داعش پ نیبه دست آورد تا با او در مورد ا یهشدار فرصت کوتاه
 .است گفتگو کند

 
. از مردم پول دیکه دست به شکنجه و کشتار مردم زد کند یدرزآب شما را متهم م یاز مردم ولسوال یاری: بسهشدار

 اتهامات بر شما وارد است؟ نیچرا ا د،یتجاوز کرد زیو به زنان و دختران مردم ن نیکرد یجمع آور
 

مردم به  یاری. بسهیایم شیمسائل پ نیباشد، از ا یو شخص یقوم یکه خصومت ها ینعمت هللا: در هر جا یمفت
اسناد الزم  یزیثابت کردن هر چ ینادرست و غلط بر من دارند. برا ین ادعاهاشا یشخص یخاطر خصومت ها

 .است تها کامال نادرس گفته نیتوانند اسناد نشان بدهند. ا یمردم م نیا ایاست آ
 

کار را به زور انجام  نیا شود یکه گفته م دیساله ازدواج کرد ۱۳دختر  کیمورد مثال با  کی: اما شما در هشدار
 .دیداد
 

 .ازدواج با زور صورت نگرفته است نی. امیکرد عتیو ازدواج مطابق شر مینعمت هللا: ما ازدواج کرد یمفت
 

 یبه دنبال چه اهداف یعنیشما مهم بود،  یبرا شتریب یزیچه چ ن،یگروه داعش قرار داشت ی: شما در رهبرهشدار
 د؟یبود
 

کشور ما اشغال شده است. تا  م،یداشت ثیکه از قرآن و حد یخود را دارد. ما برداشت دگاهینعمت هللا: هر کس د یمفت
 .میو خو حاال بس کرد میهنوز هم کار خود را ادامه داد

 
 از ترس طالبان ؟ نیحکومت شد میچه شد که تسل د،ی: چرا بس کردهشدار
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 .میکن ید وقت فرصت صحبت م ریوقتش، باز بخ یمسئله باشد برا نیا اتینعمت هللا: حزئ یمفت
 

 یی. رهبردیگرفت یدستور م یاز جا ای د،یداد یکه انجام م یکارها یبرا دیگرفت یم می: شما خود تان تصمهشدار
 گرفت؟ یتان از کجا صورت م یاصل

 
نفر از  ۲۰۰ ی. مه خودم سابق همرامیکه د عمقش فرو رفته باش میقرار هم ندار هینعمت هللا: ما در عمق قض یمفت

به ما داده شده بود. کم و  یها مقدار وعده کی. در اونجا میبود وستهیشده و به دولت پ افرادم از صف طالبان جدا
که به ما داده شده بود،  یبا ما صورت گرفت. وعده ها لتکه از طرف دو میبگو شهیهم م یها یناجوان ایشد  یکاست

توان در خدمت دولت و مردم خود ما قرار بدهد، ما در حد  اریکه اگر امکانات دولت در اخت میداشت ادیما توقع ز
 همبردند و ما را در تنگنا قرار دادند. باز ما  شیخود را پ یبودند که اغراض شخص ی. اما متاسفانه کسانمیبود یم

. اونجا که ما را آزاد میکرد یداعش عمل انیخود را در م اتیهمو افکار و نظر میآمد میکه داشت یتیمجبور لیبه دل
هم  گرید اتیسلسه جزئ کیاواخر  ید هم میچند وقت بود م،یخوده حفظ بکن شهیاند یکه ازاد نینگذاشتن به خاطر ا

 .است که ممکن است ابراز کردن مصلحت نباشه
 

منطقه و  یبه کشورها ایبه دولت ارتباط دارد، به افراد ارتباط دارد و  ست،یچ دییگو یکه م اتیجزئ نی: اهشدار
 جهان ؟

 
. مییشوه که بگو دایرا فرصت پ لیمسا نیتمام ا یوقت کی دی. شامیمسئله بگذر نینعمت هللا: بهتر است که از ا یمفت

 .ستیفعلن وقتش ن
 

و سالح  داد یتان امکانات م ی. براکرد یم تیاز شما حما هیهست که روس زین یها و ادعاها گزارش ی: برخهشدار
 نیناشناس نشست و برخواست داشته است ا یها ارهیکه بارها در مناطق شما ط شود یو پول. حتا گفته م زاتیو تجه

 درست است ؟
 

 یکشورها چیکس، با ه چیما با ه م،یتان راست و قاطع بگو ینعمت هللا: به طور فشرده و پست کنده اگر برا یمفت
ادعاها غلط، نادرست و  نیبود. ا بدنام کردن ما یادعاها برا نی. امیرابطه نداشت ن،یگ یابرقدرت م ن،یگیم هیهمسا

 .است جا یب
 

 یم زیو تجه لیهمه مدت صدها نفر را تمو نیکه ا دیکرد یو کمک از کجا م زاتی: پس امکانات و تجههشدار
 ؟ دیکرد یشان فراهم م یو غذا و امکانات برا دینمود

 
 کیآوردند.  یشان م یها کردند. سربازان ما از خانه یرساند. مردم به ما کمک م ینعمت هللا: خداوند م یمفت
 .دیرس یم یرقم

 
به زنان  د،یکرد ی. آنها را شکنجه مدیکرد یم یاند که شما به زور از آنها پول جمع آور ی: اما مردم مدعهشدار

 .کردند یکه با خواست شما مخالفت م یدر صورت دیکرد یشان تجاوز م
 

 گمیباز مه م ارنیادعا ره داره، سند ب یکه ا یمردم ی. همگهیسند کار است د کی زیهر چ ینعمت هللا: برا یمفت
 .که درست است

 
از  شیپ یها . گزارششوند یم دهیخرد سال د اریاز کودکان بس یادیشدند، شمار ز میکه تسل یافراد انی: در مهشدار

 نیا د،یکرد یجوزجان نشر شده بود که شما به زور کودکان را جذب گروه تان م یتیامن یروهایبه نقل از ن زین نیا
 ؟ نیبرد جهاد یبه زور برا ایو  آمدند یخود شان م تیکودکان با رضا

 
به خاطر جلب و جذبش جبر و اکراه از  گرید یشخص چینعمت هللا: نه تنها در مورد کودکان، در مورد ه یمفت

خود شان آمدند. شوق و عالقه  تیکه به جمع ما آمدن، با رضا یکودکان یمامطرف ما صورت نگرفته است. ت
 یکودکان را جلب م تیکه اگر رضا میداد یما اجازه م آمدند، یبردن آنها م یگان شان برا پدر و بسته یداشتن. وقت

شان  تیرفتند، آنها که رضا یکردند م یگان شان را قبول م که حرف پدر و وابسته یتوانستند، با خود ببرند. کودکان
 .ماندند کنار ما یم شد یجلب نم
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 یگفتند با شما م یخانواده شان را رد کرده و م یاعضا هیبق ایپدر و  یحتا کودکان تقاضا دییگو یم یعنی: هشدار
 باشند ؟

 
 نجهید باشه همخواستن یهمراه پدر شان بره. اونا م خواستند یبودند که نم یادیز یکودکا ینعمت هللا: بل یمفت

ما  یهمرا یکه حال یکودکا یشان. هم یجبر و اکراه نبود نه در جلب و جذب و نه هم در نگهدار چیما. ه یهمرا
خود شان به  تیهمه با رضا گرید یکس چیو نه ه کودکابودند که خواستن با ما باشند. نه  یکل شان کسا نجا،یآمدن ا

 .وستندیپ یما م
 

 ؟ دیکدام حزب را داشت تیو بعد هم با داعش، عضو دیجا شو کیکه با طالبان  نیاز ا شی: شما پهشدار
 

جنرال دوستم آمده بودم و رفت و آهم هم به حزب  یهمرا شتری. پستمیحزب ن چینعمت هللا: شخصا خود در ه یمفت
حزب  چیه در هباشم م یکه مه حزب ستین یا شیبا رهبر حزب معنا ایجنبش داشتم اما رفت و آمد به دفتر حزب و 

 .ستمیرسما ن
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