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 05/08/2016                                                                                                       حمید انوری

 "کین است رهنه از  عقربنیش "

 گیرند قرار قانونی پیگرد تحت باید دوستم های ملیشه: بشر حقوق ناظرین

           01/08/2016   - نیوز آریانا

 جمهوری ریاست اول معاون دوستم جنرال به وابسته جنگجویان گزارشی نشر با افغانستان بشر حقوق ناظرین

 حکومت از و کرده کشور شمال در فاریاب والیت در استفاده سوء و اذیت و آزار کشتار، به متهم را افغانستان

 .بدهد قرار قانونی پیگرد تحت را افراد این تا است خواسته

زهر پراگنی است، درست از این ملیشۀ گلم جم نباید انتظار بیش از این داشت، آخر خاصیت او نیش زدن و 

 مانند گژدم که با اقتضای طبعیت خود نیش میزند.

رشید دوستم یکی از دست پروردگان سازمان جاسوسی رو سیه)کی جی بی( در افغانستان است، در بیشتر از 

تهدید و توطئه و هزار و یک ترفند دیگر سه دهۀ گذشته چنان خمیر او را با خون و خیانت، جرم و جنایت، 

 چیزی نیست که نیست. جنایت و خونریزیمشت کرده اند که در رگ رگ وجود ناوجود او جز 

و  او هیچ قدرت و مقامیو اما ناظرین حقوق بشر نیز خوب میدانند که با وجود حامیان قدرتمند خارجی دوستم، 

داده نمی تواند، مربی دارد، مربا زهرمار میکند ملیشه های جنایت پیشۀ گلم جم او را تحت پیگرد قانونی قرار 

 تر.و نان خشک مردم را با خون عزیزان شان 

 العمل عکس در ملی جنبش حزب ارشد عضو یک و گان نماینده مجلس در مردم نماینده ینج، ته احمد بشیر اما

 ارائه خواستار و است خوانده ”جانبدارانه و غیرواقعی“ را گزارش این خود فیسبوک صفحه در خبر این به

 نیروهای روحیه نمیتوانید گزارشات اینگونه با: “است افزوده شده ناظران این جانب از شواهد و مدارک اسناد،

ندارد تفاوتی طالبان اتهامات با بشر حقوق نام تحت های نهاد ادعاهای متاسفانه کنید، تضعیف را افغان امنیتی

”. 

های امنیتی هیچ ربطی به ملیشه های گلم جم نیرو اینکهیکی خدمت جناب "بشیر احمد ته ینج" باید عرض کرد 

و پولیس محلی و"نیروهای خیزش مردمی؟" و یا هر نام دیگری که باال آنها میگذارید، ندارند و دیگر هم اینکه 

شما که نمایندۀ دوستم هستید، هیچ بعید نمی دانیم که تفاوت بین سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر و از 

 ن طالب را ندانید. تروریستا

و اما در مورد اسناد خدمت گماشتۀ دوستم، جناب"ته ینج" باید خاطرنشان ساخت که سازمان های بین المللی 

حقوق بشر هیچگاه بدون در دست داشتن اسناد و شواهد، ادعا های میان خالی را مطرح نمی سازند، اما ترس 
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از نعمت حیات محروم سازند و به گونه های مختلف سر  آن وجود دارد که در شرایط کنونی، شاهدان عینی را

عینی  انبه نیست کنند. خوب به یاد داریم که همین دوستم و ملیشه های خونریز و جنایت پیشۀ او چگونه شاهد

قتل عام اسیران طالب و زنده بگور کردن چندین هزار طالب تسلیم شده  در دشت لیلی را، همه از دم تیغ 

 تاریخ اما حافظۀ قوی دارد. جنایت خود کشید.

 جون ماه اواخر در که غیرمسئولی جنگجویان باید کابل دولت افغانستان، بشر حقوق بان دیده سازمان از نقل به

 .دهد قرار قانونی پیگرد تحت ،دادند قرار آزار و اذیت مورد و کشته را فاریاب والیت شهروندان روان سال

شرایط کنونی در کشور، قانون فقط باالی غریب و بیچاره و بی واسطه و بی این سازمان خوب میداند که تحت 

جنایتکاران بزرگ از هرگونه پیگرد قانونی معاف اند و  وسیله تطبیق میگردد و زورآوران و زورگویان و

 مافوق قانون تشریف دارند و چنان است که آرامش هرگز به این کشور بر نمی گردد.

 با کردند، حمله فاریاب والیت به غیرمسئول افراد این اینکه از پس است، گفته زارششگ در بشر حقوق بان  دیده

 .کردند مصاحبه مناطق این شهروندان

 اول معاون ”دوستم عبدالرشید“ رهبری تحت که هستند افغانستان «ملی جنبش» حزب به وابسته جنگجویان این

 .دارند قرار کشور این جمهور رئیس

چه باید کرد، اوضاع و احوال را در آن ناکجا آباد به گونه ای عیار نموده اند که معاون اول رئیس جمهور 

بزرگترین جنایتکار تاریخ افغانستان است و مشاور امنیت ملی او هم یکی از خادیستان جنایتکار حزب منحلۀ 

)کی جی بی( و اگر مقامات بلند  دیموکراتیک خلق و هر دو هم از دست پروردگان سازمان جاسوسی رو سیه

  حدود تشریف دارند.حد و همه در همین پایۀ کشوری و لشکری این حکومت دوسره را هم از نظر بگذرانیم، 

 به که کند تحقیق معاونش به وابسته افراد حمالت مورد در تا است داده دستور غنی اشرف محمد جمهور رئیس

 .است شده نیز حزب این اعضای از برخی دستگیری به منجر گزارشات اساس

 !!!آیدبدر ما را عجب آید که چنین کاری از اشرف غنی 

 رحمی  بی نهایت فاریاب والیت در کشتار: گوید می افغانستان بشر حقوق ناظر ارشد محقق گاسمن پاتریسیا

 .بود جنگجویان

نیز باخود دارند و رشید  آخر چگونه میتوان از ملیشه های گلم جم که حمایت کامل معاون اول رئیس جمهور را

دوستم هی میدان و طی میدان از قصر ریاست جمهوری کابل به "محاذ جنگ" در فاریاب قدم رنجه نموده و 

قوماندۀ این کشتار را به دوش داشته است، توقع داشت که در کشتار بندگان خدا از "رحم" و " مروت" کار 

 بگیرد!!!

 و ارتش نیروهای جون، ماه 26 در ،(یوناما) افغانستان در لمل سازمان کمکی ماموریت گزارش اساس بر

 مشترک، حمله این در. دادند انجام فاریاب والیت در طالبان علیه را مشترکی نظامی عملیات ملی جنبش حزب

 .کردند زخمی را دیگر تن 32 و کشته را شهروند 13 حداقل غیرمسئول جنگجویان

نیروهای نظامی حکومت کابل چون تحت قوماندۀ رشید دوستم قرار داده شده بودند، فقط توانستند تا از اشتراک 

دفاع و  رایدر این جنایت خودداری ورزند، پس مسؤول مستقیم این جنایت بعد از دوستم، رئیس جمهور و وز

 نیروهای امنیتی کشور سخت توهین روا داشته اند.داخله اند که با این بی مسؤولیتی خود در حقیقت به 
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 که روستائیانی و شدند وارد روستا 4 به جنبش حزب جنگجویان ،کردند ترک را منطقه این طالبان اینکه از پس

 .شدند زخمی دیگر تن 12 و کشته تن 5 حادثه این در. کشتند را بودند متهم طالبان از حمایت به

البته میتوانیم تصور کنیم که وسعت جنایت خیلی ها بزرگتر بوده است، اما باشندگان مظلوم محل از ترس و 

 تهدید و تخویف این جنبش خونین ملیشه ئی، جرئت الم تا کام گفتن را ندارند. 

 که بود صبح 8 ساعت حدود: است گفته بشر حقوق ناظران با مصاحبه در مناطق این باشندگان از یکی حشمت

 در با جنگجویان این. نبود آنها جزء افغانستان ملی ارتش. شدند روستا وارد جنبش حزب جنگجوی 200 حدود

 آمدند،  می بیرون هایشان  خانه از که مردمی به و!” هستید طالبان شما“ که زدند  می داد کالشنیکف داشتن دست

 .کردند  می شلیک

خود قانون هستید و خود محکمه گلم جم" گفته شده است که شماها  دوستم"به این ملیشه ها از سوی رهبر شان 

 میکنید، نه تنها بازخواستی در قبال ندارد، بلکه پادش هم دارد.و خود هم قاضی، هر جنایتی که 

 شدند،  می روستا وارد جنبش نیروهای که زمانی افغانستان امنیتی نیروهای که گفتند روستائیان از دیگر برخی

 .کنند جلوگیری آن از تا نداشتند تئجر نظامیان کردند،  می عام قتل جنگجویان این که حالی در و کردند توقف

نیروهای رزمی ببینید که رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و وزرای داخله و دفاع چگونه نیروهای اردوی ملی و 

امنیتی قرار دادند و به سوی یک جنایت بزرگ  -دشوار و خطیر جنگی و امنیتی کشور را در یک موقعیت 

 رهنمونی کردند.

 اینکه دلیل به اما شدند  می ممنوع قبال باید «جنبش» جنگجویان مانند مسئولی غیر افراد: کرد تصریح گاسمن

 .دهند  می ادامه مجازات بدون خود آزار و اذیت و استفاده سوء به دارند، قدرتمندی روسای نیروهایی چنین

 به این میگویند ُملک بی بازخواست و شار خربوزه.

 ن استــکین است     اقتضای طبعیتش ای ره نه از عقربنیش                   

 

 2001دسامبر  -گوشۀ از قتل عام در دشت لیلی

 دوستم به دو لینک ذیل مراجعه کرده و خود قضاوت کنید:جهت یادآوری از جنایات رشید 

 جنایت دوستم در دشت لیلی

 

 یاستخوان ها در دشت لیل
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