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                                                                                                  10/08/2016                                                                                                    حمید انوری

 از ماست، که بر ماست

در این مختصر مقصد ما از ماست و چکه و قروت نیست، بلکه هدف از عملکرد عدۀ فروخته شده و اجیر و 

، زهر ر شخصی خودذوجدان مرده است که با تأسف از ما هستند، وطن مشترک داریم، اما جهت منافع زودگ

این  سپید را سیه و سیه را سپید جلوه دهند. و جوانان را مسموم سازنداذهان تالش دارند  در جام مردم میکنند و

هرازگاهی آواز دلخراش خود را بلند میکنند و از جنایتکاران جنگی شناخته شده  دسته افراد فروخته شده و اجیر

ه اند و چار ناچار از ما هستند، اما تیشه بر داشتشده؛  هاین یک مشت افراد فروخت بلی  .به دفاع برمیخیزند

است  نزدیکبدانند که روز حساب اینها  محکم بر ریشۀ ما می کوبند. وجدان که مرده باشد، نتیجه همین است.

 و آش مردها دیر پخته می شود.

چخانسور و شبرغان و هرات و قندهار و...، با پول های بامیان و چه در این گونه افراد چه در کابل و بلخ و 

یاد و فغان باد آورده خریداری گردیده اند و بنام های مختلف و در شکل و شمایل متفاوت ظاهر می شوند و فر

راه می اندازند و از جنایتکارانی که آنان را خریداری نموده اند به دفاع برمیخیزند، غافل از اینکه مردم پوست 

 شانرا در چرمگری می شناسند.خود شان و اربابان 

عبدالرشید دوستم یک ملیشۀ شرف باخته بود که در خدمت تجاوزگران روسی قرار گرفت، توسط سازمان 

روس)کی جی بی( تربیه؛ تجهیز و تمویل گردید، اختیارات گسترده برایش داده شد تا از کشته های جاسوسی 

در بیش از   جنایات رشید دوستم را کتابآزاده و شریف افغانستان در هر کوی و برزن پشته ها سازد.  مردم

در خانه اگر کس مشهور" و صفحه بشمارم". بگفتۀسر انگشت تر کنم سه دهۀ گذشته "آب بحر کافی نیست که 

 است، یک حرف بس است".

 

 نگی که خواهی جامه می پوش        من از طرز خرامت می شناسمرهر به 

     حال با عرض این مختصر نگاهی می اندازیم به تازه ترین گزارش اندرین مورد:

 شر در مورد دوستم را نادرست خواندندبرخى فعاالن مدنى بلخ گزارش سازمان حقوق ب
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شمارى از فعاالن مدنى و اعضاى شوراى والیتى بلخ، گزارش سازمان  (:٩٥اسد  18مزارشریف )پژواک، 

نادرست خواندند؛ اما بعضى  بین المللى دیده بان حقوق بشر در مورد جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور را

 از فعاالن دیگر آن را تایید کردند.

 چه بازی در بلخ در جریان است؟!

از قلمرو عطا محمد نور، رقیب سرسخت و دشمن خونی دوستم بلند می شود،  چرا این آواز های ضد و نقیض

 درحالیکه جنایت در فاریاب صورت گرفته است؟

ر این گویا"فعاالن مدنی" و"اعضای شورای والیتی"، هیچ کار و روزگار دیگری ندارند و فقط وظیفۀ آنان د

 دفاع از این جنگ ساالر و آن جنگ ساالر خالصه می شود؟!

اسد( طى یک نشست خبرى در  18شمارى از فعاالن نهادهاى مدنى و اعضاى شوراى والیتى بلخ، امروز)

صحن شوراى والیتى، در مقابل گزارش سازمان بین المللى دیده بان حقوق بشر در مورد جنرال دوستم واکنش 

 یکى از رهبران نجات دهندۀ افغانستان خواندند. نشان داد و موصوف را

میتوان از دو نگاه  " است،یکی از رهبران نجات دهندۀ افغانستاندر قسمت این ادعا که گویا دوستم گلم جم" 

رهبر نجات چنین" بیش از چهل سال گذشته افغانستان دربند کشیده شده هرگزنظر انداخت. یکی اینکه در 

 " رارهبرانبه خود ندیده است و دیگر اینکه از یک زاویۀ دیگر میتوان این به اصطالح "" نداشته است و دهنده

از ذلت و خواری و ُگم نامی دانست که به نان و نوائی شان نجات دهندۀ خودشان و یک درجن اجیران و پادوان 

 شان است.همۀ رسیدند و اما غرق در پستی و پلشتی شدند و دوستم اندرین ره سرآمد 

حزب   المللى دیده بان حقوق بشر، اخیراً با پخش یک گزارش، جنرال عبدالرشید دوستم رهبرسازمان بین 

جنبش و معاون اول رییس جمهور را به نقض حقوق بشر در جریان عملیات نظامى در والیت فاریاب متهم 

 کرده است.

ان حقوق بشر را به سید محمد یزدان پرست فعال مدنى بلخ، در نشست امروز، سازمان بین المللى دیده ب

 شخصیت کشى بعضى شخصیت هاى افغان متهم کرد.

از این اجیر وجدان مرده باید پرسید که سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر از اینکار چه سودی میتواند 

ه " گفتن، در حقیقت هم توهین بزرگ به تمام افغانهای آزادشخصیت افغانببرد، از جانب دگر دوستم گلم جم را "

 ".شخصیت" است و هم به

موصوف افزود که این سازمان، چندى قبل عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ را نیز متهم کرده بود و حاال  

 را نیز متهم کرده است.  جنرال دوستم یکى از شخصیت هاى دیگر زون شمال

و دیگر  یزدان پرست"گویا"و مانند این  این سازمان بین المللی خروار ها سند و هزاران هزار شاهد عینی دارد

اجیران دوستم و نور، بی خریطه فیر نمی کنند. در مورد عطا محمد نور هم کامالً حقیقت را بیان داشته اند و 

اینرا تمام مردم افغانستان می دانند، فقط اشخاص و افراد وجدان مردۀ چون"سید محمد یزدان پرست" هستند که 

 الی کردن حقایق تلخ و عریان هستند که شرم شان باد!!!با گرفتن یک مشت پول در صدد ماستم

ً هم در مورد ناقضین حقوق بشر در افغانستان حرف  او افزود که اگر سازمان بین المللى حقوق بشر، واقعا

ى را مورد سوال قرار دهد که از چند سال گذشته  آى اس آ  میزند، نخست باید ادارۀ استخباراتى پاکستان

 عام مردم ملکى افغانستان دخیل است.بدینسو، در قتل 
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چه است و  ""سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر این اجیر بی مقدار هنوز اینرا درک نکرده است که وظیفۀ

، نخست کمی مطالعه کنید و بعد داد و فریاد "دوستم پرست"حدود صالحیت های آن کدام است. آقای سید محمد 

 نوشتن و خواندن دارید و مانند ارباب تان بی سواد تشریف ندارید.راه اندازید، البته اگر سواد 

قادر مصباح مسوول نهاد مدنى خط نو دربلخ، حکومت را در مقابل گزارش حقوق بشر در پیوند به جنرال 

 دوستم، مقصر خواند.

جم دریافت  این اجیرک دیگر هم تالش کرده است تا از سیال خود عقب نماند و یک مشت پول که از دوستم گلم

 کرده است، گویا حالل کند. ای حرام خواران شرم تان باد!!!

موصوف افزود که حکومت باید براى مصوونیت ساختار سیاسى خود، در مورد اتهامات وارده بر جنرال 

 دوستم پرسش نماید.

انستان یاد محمد ابراهیم خیراندیش عضو شوراى والیتى، جنرال دوستم را به حیث یک رهبر نجات دهندۀ افغ

افغانستان را از طالبان، داعش و همچو خطرهاى دیگر   کرد و گفت که جنرال دوستم، در طول تاریخ مکرراً 

 نجات داده است.

آن ، یکی"یزدان پرست" است و گلو پاره میکنندچه عجب است آنانیکه در دفاع از جنایتکاران خونریز جنگی 

ین المللی دیده بان حقوق بشر است که نه به خیر می اندیشد و نه و این تنها گویا سازمان بدیگری"خیراندیش" 

   هم "یزدان پرست" است!!! 

موصوف با رد گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که کارهاى جنرال دوستم، یک بخش نظامى حکومت 

 میباشد.

"مقام" هیچ ربطی به" هم نمی داند که"دوستم" را معاون اول رئیس جمهور ساخته اند و این اینرا این گماشته 

 بخش نظامی حکومت" ندارد.

اما ذبیح هللا کاکر عضو شوراى والیتى بلخ گفت که اخیراً افراد مسلح وفادار به جنرال دوستم، در جریان 

 عملیات نظامى، بر مردم ملکى حمله نموده اند.

 د.گزارش سازمان حقوق بشر در ارتباط به جنرال دوستم را تایید کر  موصوف همچنان

کاکر افزود که اخیراً بعضى افراد مسلح غیرمسوول حزب جنبش، در جریان عملیات به رهبرى جنرال دوستم، 

 مردم عام ظلم کرده اند.بر 

 موصوف افزود که رهبران سیاسى، باید از نقض حقوق بشر در شمال کشور خوددارى نمایند.

و  کردهخانۀ آقای "کاکر" آباد که در آن جمع نا متجانس و اجیر شده، جرئت کرده است صدای خود را بلند 

کند، اما باید عالوه کرد که این نقض حقوق بشر منحصر به شمال کشور نیست، بلکه افغانستان  حقایق را بیان

ص میتوان از فاریاب نام برد که شمول است و ما نباید مسائل شمال و جنوب را مطرح کنیم، اما بطور خا

 جنایات اخیر در آن خطه به وقوع پیوسته است.

یس جمهور نیز ئاین درحالى است که جزب جنبش ملى به رهبرى جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ر

تقبال اتهامات واردۀ سازمان بین المللى دیده بان حقوق بشر را رد کرده؛ اما گفته است که از تحقیقات آزاد اس

 مى کند.
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از "تحقیقات آزاد" که این جنبش خونین و ننگین تذکر داده است، منظور شان آنگونه"تحقیقات" است که زیر 

دوستم و نماینده های آن و تحت شرایط معینۀ آنان صورت گیرد، شرایط نظامی و جنگی و شرایطی که    نظر 

وستم در منطقه براه اندازند و شاهدان عینی را بعد از تهدید و تخویف و ترس و وحشتی که اجیران جنگی د

واقعاً " از ماست که بر ماست" و نیست و نابود کرده باشند. در این مورد در نوشتۀ قبلی تذکراتی داده شده بود. 

 تا چنین است، پیروزی و بهروزی و صلح و امنیت را در کشور به ذره بین هم نتوان دید.

 

 

 


