
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 6 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 

 05/07/2016                                                                                                    حمید انوری
 

 درعملیات دوستم افراد ملکى متضرر شده اند

بازهم دوستم و افرادش و عملیات نظامی اش خبر ساز شد. بازهم سخن از چور و غارت است، بازهم خون و آتش 

 جنگ و بربادی و بستن و کشتن. و بازهم

البته جنگ، جنگ است و گویا در جنگ حلوا بخش نمی شود، با آنکه در"جبهات" دوستم و جنبش او گویا از شیر 

 .مرغ تا جان آدم آماده و تیار است، اما این جنبشی ها بیشتر از شیر مرغ به جان آدم عالقمند هستند

در تبصرۀ قبلی در مورد چور و تاراج و ظلم و تعدی و تجاوز جنبشی ها تذکر کوتاهی داده شد و این است گزارش 

 تازه از زبان باشندگان منطقۀ جنگ در مورد : 

 

 (: برخى باشندگان ولسوالى دولت آباد والیت فاریاب مى گویند که پولیس محلى٩5سرطان 12مزارشریف )پژواک، 

 تن را با خود برده اند. ٨1و افراد خیزش هاى مردمى مربوط حزب جنبش به رهبرى جنرال دوستم، 

مختصراً یادآوری بازهم الزم می افتد تذکر داده شود که چندی قبل در مورد به اصطالح"افراد خیزش های مردمی" 

کشور به نام های مختلف، افراد کرده بودیم و متذکر گردیده بودیم که جنگ ساالران مختلف در مناطق مختلف 

وابسته و اجیر خود را مسلح می سازند."خیزش های مردمی" در هیچ حالت به مردم ارتباطی ندارند و هرگز هم 

مستقل و آزاد نیستند. در حال حاضر بیشتر این افراد به رشید دوستم و عطا محمد نور و رسول سیاف و چند جنگ 

 تسلیح میگردند.و  و مشرانو جرگه وابسته اند و از جانب آنها تجهیز، تمویلدر ولسی جرگه لمیده ساالر دیگر 

نامبرده مى گوید که چند روز پیش، پولیس محلى به حمایت از افراد خیزش هاى مردمى وارد قریه اى شدند، تالشى 

 فرد عادى را کشته و اموال زیادى را با خود بردند. ٩منزل به منزل را آغاز کردند، 

محلی هم در حقیقت همان ملیشه است به نام دیگر و رشید دوستم پروردۀ همین دامان چرکین و خونین است  پولیس

در ی" باز"، از "زاغ" استفاده شده است چون و چه خوش گفته اند"کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ"، البته در اینجا بجا

 نیست، هرچه ببینی زاغ و زغن است.آن دیار ویران، اندرین عصر و زمان "باز" در دیدرس نیست که 

مسوولین دولتى فاریاب، عملیات به رهبرى معاون اول رییس جمهور را تایید مى نمایند؛ اما در جریان عملیات 

 فرد، در مورد رویدادهاى دیگر ابراز بى خبرى میکنند. ٨1عالوه از دستگیرى 

آباد، مرکز نیرومند طالبان مسلح قرار داشت که از  مسوولین امنیتى مى افزایند که در قریۀ شش پر ولسوالى دولت

میمنه همیشه تهدید مى شد، از مردم عادى در آن باجگیرى مى شد و سرهاى نیروهاى امنیتى  -آنجا شاهراه اندخوى

 نیز در آن قطع شده است.
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 6از 2

فاریاب در باال اظهار آنچه مسؤولین دولتی و امنیتی  کدام مقام مسؤول در فاریاب و مناطق اطراف آن خالف اگر

 داشته اند، سخنی بگوید، یقین که فردا سر اش به تن اش نخواهند بود.

کیلومترى واقع است که مربوط ولسوالى دولت  10میمنه به سمت شمال در  -قریۀ شش پر، نزدیک شاهراه اندخوى

 آباد فاریاب مى باشد، که اکثریت باشندگان آن پشتون ها هستند.

سرطان به آژانس خبرى پژواک گفت که قریۀ  12از باشندگان منطقه و متنفذ قومى، به تاریخ  حاجى سردار یکتن

 شش پر، به بهانۀ تصرف از طالبان تحت نام عملیات اشغال شده است.

نامبرده افزود که چهار روز پیش، از ولسوالى هاى دولت آباد، خواجه سبزپوش و اندخوى، پولیس محلى و 

 ردمى زیر نام عملیات وارد قریه شدند.جنگجویان خیزش هاى م

قرار معلوم در این عملیات نیرو های پولیس ملی و اردوی ملی هیچ نقشی نداشته اند و صرف توسط پولیس محلی یا 

همان ملیشه و"خیزشمردمی"، بازهم همان ملیشه با نام دیگر، تحت فرمان دوستم گلم جم صورت گرفته و بازهم گلم 

 ه اند.مردم عام را جم کرد

نامبرده گفت: "درجریان عملیات متذکره، قریۀ شش پر منزل به منزل به طور غیر منظم تالشى گردید، با مردم 

 برخورد نادرست صورت گرفت، ظلم و تشدد بیشتر انجام شد."

اما حاجى سردار افزود که در جریان عملیات، دو طالب که در این قریه جبراً جابجا شده بودند، بازداشت شدند؛ 

 درکنار کشته شدن افراد ملکى چور و چپاول نیز صورت گرفت.

 تن را با خود برده اند. ٨1فرد عادى کشته شده و  ٩نامبرده افزود که به شمول یک زن و یک طفل، 

به گفتۀ موصوف، آنها مخالف راه اندازى عملیات توسط معاون اول رییس جمهور در چوکات اردوى ملى نیستند؛ 

کنند که قوماندانان پیشین جنبش درجریان این عملیات، خصومت هاى شخصى گذشته با مردم را  اما شکایت مى

 درمنطقه تازه مى کنند.

محمد دین یکتن از باشندگان دیگر قریه شش پر که برادرش در این عملیات جان باخته، گفت که افزون بر کشتن و 

 اسارت مردم، اموال زیاد اهالى منطقه غارت شده است.

 ٣٨موترسایکل و  170سولر)تابه شمسى(،  600مبرده به پژواک افزود که در جریان عملیات متذکره، نا

 موترسایکل زرنج را پولیس محلى و افراد خیزش هاى مردمى با خود برده اند.

که به طور مکمل تخریب   منزل به آتش کشانده شده 1٣و   دکان غارت شده 2٨همچنان به شمول یک درملتون، 

 ده اند.گردی

باشندگان قریۀ متذکره مى گویند که افراد عادى بازداشت شده، به شهرشبرغان منتقل گردیده و از سرنوشت آنها هیچ 

 اطالعى در دست نیست.

و جناب اشرف غنی جهت تحت کنترول درآوردن دوستم، مجبور می شود تیلفونی با او در تماس گردیده و از اینهمه 

 جرم و جنایت و قتل و کشتار و چور و غارت، تشکر کند. 

غوث الدین یکتن از باشندگان دیگر قریۀ شش پر، به پژواک گفت که بردارش نیز در جمع افراد بازداشت 

 .شامل است شده 

نامبرده افزود: "من نه تنها درمورد برادرم، بلکه در رابطه به همه هشتاد تن بازداشت شده مى گویم؛ اگر یکتن آنها 

 طالب بود و اسناد درمورد شان به دست آمد، مطابق قانون افغانستان مجازات شوند."



  

 

 

 6از ٣

 ستند.به گفتۀ موصوف، آنها اطمینان دارند که هیچ یک ازافراد بازداشت شده طالب نی

غوث الدین گفت که در سراسرعملیات؛ دو طالب بازداشت شده اند، که همه آنان را مى شناسند و یکتن شان ولسوال 

 نامنهاد طالبان براى ولسوالى قیصار بود.

نامبرده افزود که در این عملیات، از دیدگاه خصومت هاى سابق همراۀ آنها برخورد صورت مى گیرد و به نام 

 البان، از امکانات دولتى و امنیتى استفادۀ نادرست صورت مى گیرد.عملیات علیه ط

 نامبرده از دولت مرکزى خواست که باید درمورد عملیات جارى در زون شمال، تحقیقات جدى را انجام دهد.

جاوید احمد بیدار سخنگوى والى فاریاب، به آژانس خبرى پژواک، عملیات جارى به رهبرى معاون اول رییس 

 در قریۀ شش پر را تایید نمود.جمهور 

 نامبرده افزود که شش پر، یک مرکز نظامى قوى طالبان مسلح بود که باید عملیات در آن صورت مى گرفت.

موصوف گفت که این عملیات، از سوى مسوولین امنیتى این والیت نه، بلکه به طور مستقیم از سوى جنرال 

 شده است. عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور اجرا

به گفتۀ بیدار، یک روز بعد از راه اندازى عملیات، سران قومى قریۀ شش پر، جهت شکایت به مقام والیت رفته 

 بودند، که گویا در جریان عملیات افراد بى گناه بازداشت شده اند.

واهان رهایى افراد سخنگوى والى گفت که باشندگان منطقه، درجریان عملیات از کدام تخطى دیگر نام نبرده، بلکه خ

 بازداشت شده بودند.

مردم محل خوب به این مسأله واقف اند که اگر از تخطی ها و جنایات دوستم و ملیشه هایش به مقام والیت که 

وابسته به جنبش است شکایتی یا حکایتی کنند، نه تنها که هیچ گوش شنوائی نمی یابند، بلکه از رسیدن نمایندگان 

شدت جلوگیری میگردد و مشکالت بی حد و حصری هم برایشان ایجاد میگردد، پس بهتر است شان به کابل هم به 

 خاموش بمانند و سنجیده عمل کنند.

نامبرده افزود که آنها اطمینان سپردند درصورتیکه افراد دستگیرشده بى گناه باشند؛ مقام والیت در رهایى آنها سهل 

 انگارى نخواهد کرد.

راستى درجریان عملیات با مردم تشدد صورت گرفته و اموال شان چپاول شده و مردم عادى بیدار گفت که اگر به 

 کشته شده باشند؛ آنها این عمل را شدیداً تقبیح مى نمایند.

 میمنه مرکز نظامى نیرومند طالبان مسلح بود. –اما نامبرده افزود که شش پر در نزدیک شاهراه اندخوى 

 پیش، افراد مخالف مسلح در همین قریه از پولیس محلى سر بریده بود. روز 20وى عالوه کرد که حدود 

مى رفت که در مسیر راه، از موتر پیاده  به گفتۀ موصوف، این پولیس همراۀ خانمش از مزارشریف به میمنه 

 گردیده است.

 ٨0وسایط مسافربرى بیدار همچنان گفت که نزدیک به دو ماه پیش، افراد مسلح که از قریۀ شش پر آمده بودند، از 

 تن را پیاده نموده و با خود برده بودند.

سخنگوى والى افزود که باید در قریۀ متذکره عملیات راه اندازى مى شد؛ اگر این عملیات خالف قانون صورت 

رسمى علیه آن نشان  )عکس العمل(گرفته باشد؛ آنها شدیداً تقبیح مى نمایند و در صورت دریافت اسناد، واکنش

 هند داد.خوا
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سخنگوی والی هنوز نمی داند که عملیات راه اندازی شده با آنهمه قتل و کشتار و چور و غارت، آیا طبق قانون 

 صورت گرفته است یا خالف قانون. شار خربوزه همین است.

از تبصرۀ مزید بر گزارش باال صرف نظر نموده و دو گزارش دیگر همدرین مورد را خدمت هموطنان پیشکش 

 ه و قضاوت را میگذارم به دوش خوانندگان.نمود

************** 

 دلجویی کرد« عبدالرشید دوستم»نرال جاز « اشرف غنی»

نرال جبا  رئیس جمهور افغانستان « اشرف غنی»، «اطلس»به نقل از خبرگزاری  خبرگزاری مهر  به گزارش

رفته است،  شمال این کشور با طالبان به والیات برای مبارزه که این روزها  معاون اول خود « عبدالرشید دوستم»

 .باشد« دوستم»کرده است. به نظر می رسد هدف از این تماس تلفنی دلجویی از  تلفنی گفتگو

پیشرفت ها و دوستم از  نرالجگوی تلفنی، و  ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد در این گفت دفتر مطبوعاتی

 .گزارش داده است فغانستان به اشرف غنی در جنگ شمال دست آوردها

تشکر کرده  این کشور برای حفظ آرامش در شمال« دوستم»نرال جمدیریت سالم جنگ و تالش از  اشرف غنی

 .است

 .رفته است شمال افغانستان نرال دوستم بیش از یک ماه است که برای رهبری جنگ به والیاتج

اخیر میان معاون سخنگوی رئیس  )اختالفات(های دوستم در پی تنش نرالج با  گوی تلفنی اشرف غنیو  گفت

 .دوستم صورت می گیرد و جمهور افغانستان

اشرف غنی هنگام سفر به خارج از کشور  گفته بود: معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان« ظفر هاشمی»اخیراً 

 .یت کند و نیازی به سرپرست نیستنیز می تواند امور کشور را مدیر

برد نسبت به این سخن واکنش  که در شمال افغانستان به سر می نرال دوستم شد و ویج این اظهارت، موجب خشم 

 .نشان داده بود)عکی العمل( 

وحدت ملی و شخص اشرف غنی  در پی انتقادی است که دوستم از دولت گفته می شود این تماس تلفنی اشرف غنی

 .تواند کشور را از خارج اداره کند  چگونه می اشرف غنی بود، دوستم اعالم کرده بودکرده 

نشان داد و آنرا تالشی برای تضعیف  عکس العملدوستم نسبت به این اظهارات معاون سخنگوی ریاست جمهوری 

 .در بین مردم خواند جایگاه خود

*************** 

ط به جنرال های مربو  گویند که ملیشه  آمده و میگان والیت سرپل به کابل شماری از باشند

 .شان تلخ ساخته است  گی را برایعبدالرشید دوستم زند

گویند   گان از راه اندازی عملیات نظامی از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابراز نارضایتی کرده و می این باشند

 .ص ادامه داردبلکه بر علیه یک قوم خا،این عملیات بر علیه طالبان مسلح نه 

کرده گفتند که برخی از قوماندانان جنبش ملی  هآنان برای ارائه شکایات شان نزد معاون اول ریاست اجرائیه مراجع

های شان بیرون آورده و   ها را بنام طالب اسیر گرفته، از خانه  به رهبری معاون اول ریاست جمهوری پشتون

 کشند  می 

 .کنند غصب می های شان را نیز   و در ضمن زمین
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گان معترض والیت سرپل به روز یکشنبه نزد محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه آمده تا برای این  این باشند

 .مشکل یک راه حل دریافت گردد

گان سرپل پس از مالقات با محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه به  هللا و محمد هاشم دو تن از این باشند حشمت 

 :تندخبرنگاران گف

ها  شود ملیشه سازی کرده و به طرف شمال رفت در این جریان باالی پشتون  از آمدن دوستم که دو سه ماه می "

ظلم زیاد ادامه دارد که قوماندانان جنرال دوستم بنام حاجی کمال و دیگر اش پاینده است، زمین کاکا های خودم در 

قوماندان دوستم که موسی خان نام دارد در شاهراه  شهرک امام جعفر است در چند شب قبل در ماه روزه یک

توانید از نزدیک  اند شما می  جا دیوارهای خانه پدرم، پدرکالنم را با مرمی زده   است در آن  برایش پوسته داده

 ".ببینید

شوند   میشوم، بزرگان ما زندانی  شوند و به اتهام آن هم من بازداشت می   ها زنده غیب می  در منطقۀ ما پشتون"

 ".است  شان ایستاده و بزرگان که صد ها خانه در عقب 

گردد که حدود دو ماه قبل معاون اول رئیس جمهور به شمول سرپل به شماری از   این شکایات درحالی مطرح می

 .است که هنوز هم ادامه دارد  جا عملیات برعلیه مخالفان مسلح را آغاز کرده  والیات شمالی سفر کرده و در آن

گان سرپل گفت که این کارها را عبدالرشید دوستم نه، بلکه افراد مسلح غیر  معاون اول ریاست اجرائیه به این باشند

 .است  ها فراهم کرده  ها زمینه را برای این گونه فعالیت دهند که به گفته وی نا امنی   مسئول انجام می

باشندگان نکنیم که در "شورای هماهنگی" در زمان تنظیم جنگی های کابل که در آن بیش از شست هزار فراموش 

شهید شدند و کابل به یک ویرانۀ غم انگیز مبدل گشت، حزب اسالمی گلبدین متحد جنبش  کابلو بی دفاع  مظلوم 

 دزد.و رفیق  قافلهعضو حزب اسالمی گلبدین است، یعنی همراه  د خان"مدوستم بود و "مح

 .سازد و رئیس اجرائیه حکومت شریک می  محمد خان اطمینان داد که این مسئله را با رئیس جمهور

 :گوید آقای محمد خان می

این حالت نباید ادامه یابد و باید جلو آن گرفته شود من حتمی وضروری این موضوع را با رئیس جمهور و رئیس "

 ".سازم  اجرائیه شریک می

های   وضوع بگیریم اما با تالشتالش کردیم تا نظر حزب جنبش ملی به رهبری عبدالرشید دوستم را در مورد این م

 .مکرر موفق نشدیم

اما حبیب قویاش یک کارمند دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور این گونه شکایات 

 .را در صحبت با رادیو آزادی به شدت رد کرد

 :گوید  آقای قویاش می

کنم قبل از این که معاون اول ریاست   کنم، بخاطر این رد می  چنین چیز را تا حال من شاهد نبودیم و آن را رد می"

جمهوری همیشه قبل از اینکه عملیات را راه اندازی کند جلسه گرفتن با تمام نیروهای امنیتی و گفتند که یک خس 

ن جا نشود و شما هیچ کسی را اذیت و آزار نکنید و هر کسیکه این کار را بکند طبق قوانین افغانستا مردم بی 

 ".شوند  مجازات می

"شنیده کی بود مانند دیده". کاش حرف و عمل حتی یک فرد در این حکومت عریض و طویل سهامی باهم تطابق 

 !!!ز، از رشید دوستم اما هرگز و هرگمیداشت که ندارد
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آقای قویاش گفت هر کسیکه در این خصوص اسناد و شواهد دارد آن را با آنان شریک سازند تا این گونه قضایا به 

 .گرددصورت درست آن تعقیب 

بگفتۀ دیگر اگر جرئت دارید خود را معرفی کنید تا اسناد و شواهد را نشان دهیم. این اظهارات"قویاش" یک تهدید 

 .می سازیمچه کلرد تان گ  از جدی و مستقیم است که صدای تانرا نکشید و گرنه 

های را برعلیه مخالفان مسلح در والیات شمال کشور راه اندازی  سال گذشته نیز جنرال عبدالرشید دوستم عملیات 

 .کرده بود که در آن زمان نیز شکایات مشابه مطرح شده بود

فان مسلح های راه اندازی شده برعلیه مخال  گان مردم در ولسی جرگه این گونه عملیات از سوی هم برخی از نمایند

 .دانند  در والیات شمالی کشور را مفید نمی

 های نظامی باید  گوید که به شمول والیات شمال در تمام والیات کشورعملیات  سید اکرام یک عضو این جرگه می

 مردم عام آسیبی نرسد. با هماهنگی پولیس ملی، اردوی ملی و نیروهای امنیت ملی راه اندازی گردد تا به

 و اینهم تازه ترین خبر در همین مورد:

     0٣/07/2016دخپریدو نیټه :                                                         کابل -دبېنواخبلایر  احمد فیصل

 د جنرال دوستم ملیشو په شمال کې سپن ږیري او ماشومان وژلي دي

په فاریاب، بغالن او کندوز والیتونو کې د ولسي پاڅون کوونکو په نوم د خپلسرو ملېشو له لوري د خلکو د 

ځورونې، وژنې او نیونې پېښې ډېرې شوې دي. د ملېشو د ظلمونو له امله په روژه کې له یادو والیتونو سلګونه 

لۍ یو شمېر اوسېدونکو چې نه غوښتل نومونه کورنۍ خوندي سیمو ته کډې شوې دي. د فاریاب د دولت اباد ولسوا

یې خپاره شي، وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال وسله والو د طالبانو په نوم په دې سیمه کې لسګونه کسان 

وژلي، ټپیان کړي او بندیان کړي دي. د دوی په وینا، یادو ملېشو یو شمېر کورونه هم سوځولي دي او خلک یې کډه 

ړي دي، ځایي اوسېدونکي وایي چې د جنرال دوستم ملیشې ماشومانو او سپن ږیري هم وژني یا کولو ته مجبور ک

یې له ځان سره بیایي. د بغالن د ډنډ غوري یو مخور سپین ږیری حاجي عصمت هللا وایي چې د دولتي ځواکونو او 

نوموړي ورځپاڼې ته وویل چې ملېشو د عملیاتو له امله سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړې شوې دي. 

په وروستیو عملیاتو او جګړو کې ملکي خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي او خلک د روژې په دې مبارکه میاشت 

 .کې له سختو ستونزو سره مخ دي

 


