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 حترك عاجل 
 شيختطاف رجل يف بنغالدا

على أيدي رجال كان يرتدون  لإلختطافأحتاد شهاترا البنغايل،  ،تعرض )كي إم مشيم أخرت(، النائب السابق لرئيس املنظمة الطالبية اليسارية
قرب من منزله يف العاصمة البنغالية سبتمرب/ أيلول املاضي ابل 29يوم اخلميس  ، وذلكؤويل األجهزة األمنيةسزايً مدنياً يُعتقد أهنم من م

 دّكا.

من حوايل مثانية رجال مكونة قامت جمموعة  تقريباً، عة الثامنة والنصف صباحاً االسوعند صباح يوم التاسع والعشرين من سبتمرب/ أيلول املاضي، 
يف من منزله ابلقرب  عاماً  37البالغ من العمر ( رتخكي إم مشيم أيرتدون زايً مدنياً، ُيشتبه أبهنم من عناصر األجهزة األمنية، ابلقبض على )

يركب يف حافلة ركوب صغرية بيضاء اللون كانت  القبض على مشيم، وجعلوهالرجال الثمانية وألقى  يف العاصمة دّكا. الين بوراان ابلتان منطقة 
نه مل يتصل أبي شخص أيضاً.  ، كما أشيئا مكان تواجدهعن  يُعرفمتوقفة على مقربة من املكان قبل أن تغادر املكان ومشيم بداخلها.  وال 

رواية شهود عيان من سكان املنطقة، فقد تعامل خاطفو مشيم مع األمر على حنو يغلب عليه أسلوب مسؤولني من أجهزة إنفاذ القانون،  وحبسب
جلهاز الشرطة.   اتبعةي قوة خاصة " وهلتحرك السريعكتيبة اوتعتقد أسرة مشيم أبن ابنهم قد يكون تعرض الختطافه على أيد عناصر ما يُعرف "ب

 بة يف العادة.ياليت تستعملها تلك الكت املركباتاالختطاف تشبه  عمليةويُذكر أن حافلة الركوب الصغرية اليت استعملت أثناء 

اجملرمني، وتعذيبهم، وإعدامهم خارج أطر  بتورط "كتيبة التحرك السريع" يف اختطاف املشتبه هبم من تفيدوقد وردت مزاعم تنطوي على املصداقية 
 بدوافعالقضاء؛ ويُذكر أن )كي إم مشيم أخرت( قد تورط يف عدد من القضااي اجلنائية يف املاضي.  وتزعم عائلته أبن القضااي قد لُفقت ضده 

دهتما.  كما وقامت األسرة بتسجيل واقعة سياسية.  وقد اتصلت أسرته بكتيبة التحرك السريع، ووزارة الداخلية، اللتان أنكرات وجوده يف عه
وًيذكر أن املسؤولية ملقاة على   االختطاف يف سجالت الشرطة، ولكن من دون تقدمي شكوى حبق اجلهة املشتبه ابرتكاهبا لعملية االختطاف.

    عاتق السلطات كي حتدد مكان تواجد مشيم، ومن مث كشف النقاب عما جرى له.

 راً ابللغة اإلجنليزية، أو البنغالية، أو بلغتكم اخلاصة، حبيث تتضمن ما يلي:يُرجى كتابة مناشدات فو 
 مناشدة السلطات بفتح حتقيق فوري يف مالبسات اختطاف )كي إم مشيم أخرت(؛ 
         لدى التعرض للتعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة إن ثُبت أنه معتقل  مناحلصول على ضماانت بتوفري احلماية لشميم أخرت

 السلطات.
 
 

 إىل: 2011نوفمرب/ تشرين الثاين  17يُرجى إرسال املناشدات قبل 
 وزيرة الداخلية

 احملامية شهارا خاتون
  وزراة الشؤون الداخلية
 األمانة العامة البنغالية

 1000 –دكا 
 بنغالديش

  4788 716 02 88+؛ 1611 717 02 88+؛7169667 02 88+رقم الفاكس: 
  sobhansikder@yahoo.comالربيد االلكرتوين: 

mailto:sobhansikder@yahoo.com


 

 

 املخاطبة: معايل وزيرة الداخلية 
 

 املفتش العام للشرطة
 السيد حسن حممود خندكر

 قيادة جهاز الشرطة
 شارع قينيكس

 1000دكا 
 بنغالديش

  5840 712 02 88+فاكس رقم: 
  ig@polive.gov.bd: الربيد االلكرتوين

 املخاطبة: عطوفة املفتش العام 
 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 العنااوين إدخال ويرجى بلدكم. في المعتمدين البنغاليين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال يرجى كما

 أدناه: المحلية الدبلوماسية
 .المخاطبة     اإللكتروني البريد عنوان     الفاكس رقم     3 العنوان     2 العنوان     1 العنوان     االسم

 
   إرسالها. قبل فرعكم مكتب مع التنسيق فيرجى آنفًا، المذكور التاريخ بعد سترسلونها كنتم إذا أما
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 حترك عاجل  
 إختطاف رجل يف بنغالديش

 معلومات إضافية

تقوم هبا "كتبة التحرك السريع"، وهي وحدة اليت مليات عأمثاء الأشخاص إلطالق النار  خالله أسبوع يف بنغالديش إال ويتعرض ال يكاد مير 
 ا.  غري أهن، وهو ما هلل له الكثريونمن أجل مكافحة اجلرمية، وأنشطة العصاابت يف مجيع أحناء البالد اصة من وحدات قوات الشرطة تشكلتخ

منهم يف ظل  200شخص.، قُتل  700، تورطت كتيبة التحرك السريع يف عمليات قتل غري فانونية حلوايل 2004 عام ومنذ أتسيسها يف
من تعهد رئيس الوزراء بوضع حد لعمليات اإلعدام خارج أُطر القضاء )من دون حماكمة(.   احلكومة اليت شكلتها رابطة عوامي، وذلك على الرغم

قامت هي إبلقاء  قتلى بعد أن أشخاصاحمليطة ابلعثور على البسات املم كتيبة التحرك السريع حىت مبحاولة شرح لم تقيف كثري من احلاالت، فو 
  حسب رواايت شهود العيان. القبض عليهم

( على االرابط االلكرتوين التايل: Index:ASA 13/005/2011الوثيقة: وملزيد من املعلومات، يُرجى االطالع على التقرير الصادر بعنوان "جرائم خفية: اإلعدامات حارج أطر القضاء يف بنغالديش" )رقم 
5982eebdb27d/asa130052011en.pdf-b043-4b15-75fe-ad74bhttps://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA13/005/2011/en/c18  

 اإلسم: كي إم شميم أختر 

 الجنس: ذكر 

 
 

 

  2011أكتوبر/ تشرين األول  7( الصادر بتاريخ ASA 13/009/2011، رقم الوثيقة )298/11التحرك العاجل: 

https://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA13/005/2011/en/c18ad74b-75fe-4b15-b043-5982eebdb27d/asa130052011en.pdf


 

 

 


