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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٠٢
 

 ! و اشغالگرانخلق وحشت توسط نيرو ھای دوستم

  
 در مناطق شمال کشور اذيت کرده سازمان نظارت بر حقوق بشر، دوستم و نيرو ھايش را متھم ساخته است که مردم را

البته که دوستم مانند ساير جنايت کاران جھادی و طالبی يکی از بيرحم . و ترس و دلھره را در ميان آنھا ايجاد کرده است

ترين انسان ھاست که اين بيرحمی را از دوران حاکميت خلق و پرچم آموخته و توسط کی جی بی مورد استفاده قرار 

. را صرف يک اتھام خوانده است ن دوستم اين ادعای سازمان نطارت بر حقوق بشر را رد کرده و آنالک. گرفته است

  . اشرف غنی  که خود دست نشاندۀ امريکاست و کمترين  صالحيتی ندارد،  امر تحقيق درين زمينه صادر کرده است

رد قوای مليشيائی دوستم انتقاد نموده سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش اخير خود در مورد افغانستان، از عملک

ًدوستم ظاھرا عمليات خود را در بعضی قسمت ھا شمال افغانستان به منظور سرکوب . و آن را ضد بشری خوانده است

جنبش "دھد که عمليات نيرو ھای  طالبان آغاز کرده است، اما گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر ھا نشان می

دانيم که  دوستم در خلق وحشت  ما می.  گليم فرا تر گذاشته و مردم محلی را سخت اذيت می کنددوستم پا را از" اسالمی

 پرچمی، در –دوران خلقی زدر زمان اشغال افغانستان توسط قوای شوروی و حاکميت م. و ارعاب سابقۀ طوالنی دارد

برد که عين عمل را شايد  بدون ترس به تاراج میرا  مردم ۀکرد و خان د و بی ناموسی می شحمام ھای زنانه داخل می

  .حال ھم انجام دھد

حقوق بشر شکايت کرده اند که دوستم بعد از حمله به مناطق آنھا، مواد عذائی و نظارت بر  مردم به نمايندگان سازمان 

گانه در پشت رسد زيرا قوت بي زور کسی به شمول دولت مستعمراتی به دوستم نمی. برد پول شان را به غارت می

" جنبش اسالمی"در يک مصاحبۀ مطبوعاتی، نمايندۀ . که غنی و عبدهللا از آن بر خوردارند سرش است ھمانطوری
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نمايندۀ دوستم . ً ادعای سازمان نظارت بر حقوق بشر را به شدت رد کرده و آن را صرفا جعلی خوانده است،دوستم

ًدو نفر را در شمال کشته باشد؟ اگر احيانا فردی ھم کشته " ش اسالمیت کنيد که جنببال کرد که آيا شما ميتوانيد ثاؤس

که نيرو ھای ما  را ميليشيا می ناميد، در حالی" جنبش اسالمی"شما نيرو ھای . شده باشد، آنھم به امر پنتاگون بوده است

 .  ھم بزنيده  اين امنيت را بما می خواھيم که امنيت شمال را تأمين نمائيم، اما شما تصميم داريد که. جزء حکومت اند

تا جائی که از جنايات دوستم در اذھان ما باقی مانده و به ھمان سان تا . اتھام و رد اتھام جزء سياست افغانستان شده است

جائی که خود شاھد جنايات اشغالگران امريکائی و شرکاء  در افغانستان و ساير نقاط جھان ھستيم، به جرأت می توان 

  : گفت

فريب دو راست می گويند، يعنی ھر دو جنايتکار، قاتل و ناقض حقوق بشر اند، آنھا بايد بدانند که مردم ما ديگر ھر 

  . و جنايتکاران را نمی خوردتبليغات بيگانگان 

  

  

  

  

 

 

 
 


