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  دست خون آلود همسايه در خونريزی بهسود                
 

  يار نيست  درد  ، دردا که در ديار ما                                                    
  ديار نيست  يار است ، در  آنرا که درد                                     

 
روخته برون شد و اينبار نه از تهران و قم و مشهد ، بلکه از  دست خون آلود همسايه از آستين يک مشت خود فبازهم

آخند های کج روش و کج انديش جمهوری اسالمی ايران که با اعدام بيش . بهسود و دايمرداد و کجاب در داخل کشور ما 
ج از آن به  افغان در ايران، از اعتراضات سرتاسری افغان ها در داخل افغانستان و خارۀاز پنجاه مهاجر بخت برگشت

" جند اهللا " ند و گاهی تظاهرات مردم در افغانستان را به  و به هر سو چنگ و دندان نشان ميدادنده بودوحشت افتاد
، به فکر شيطانی ديگری اندر شدند و نسبت ميدادند و گاهی هم رمضان بشر دوست را اخطار داده و تحديد ميکردند

  .د و گرد و نواح آن برافروختند و خود در غندی خير به تماشا نشستندشعله های جنگ و نفاق و تفرقه را در بهسو
،خود به اين آتشی که افروخته )نه افغان (  عمال افغانستانی ۀاز جانب ديگر آخند های مزور و بد طينت ايرانی بوسيل

 يکی از نبشته های خويش باری در ،اين کمترين. بودند ، آنقدر دامن زدند که قريب بود ترو خشک را در منطقه بسوزاند
  . کوتاه تذکری داده بودم که واقعات اخير در بهسود، سری در تهران و قم دارد و  اکنون ديده ميشود که بخطا نرفته بودم،

 اربابان ايرانی شان دامن ۀيکی از سايت های انترنتی که سری در آبخور همسايه دارد، چنان به اين آتش افروخته شد
.  انگشت به دهن گرفتند که آخند ها در قم و تهرانبه تفرقه اندازی پرداختندن آتش پطرول ريختند و زدند و چنان بر اي

. و چه بجا گفته اند ".  نمی آيد براز يک دست صدا:" مردم شريف افغانستان يک متل بسيار بسيار با مسمی دارند که
يزد، مگر زمانی که يک دست ديگر را نيز به کمک واقعًا هم هرقدر يک دست تکان داده شود ، صدائی از آن بر نمی خ

 بدون هيچ  ،چگونه امکان دارد که يک گروپ افراد. بلند ميشود صدا آنگاست کهبگيريم و هر دو دست را برهم بکوبيم،
 بجان هموطنان خويش حمله ور گردند ، در حاليکه آن بينوايان اصًال  و ماشيندار،دليل و برهانی ، با تفنگ و راکت

 من نمی گويم که در اين جنگ تحميل شده از خارج ، . عقل سليم اينرا نمی پذيرد.شته اندلح نبوده و جنگی با کس ندامس
کدام طرف مقصر است و کدام طرف قصوری ندارد، بلکه اين وظيفه حکومت کابل بود تا منشه و سرنخ قضايا را 

 مشورتی از حقوقدانان و واردين در قضيه را ۀک کميتموشگافی کرده و داليل هردوجانب قضيه را بر رسی نموده و ي
تشکيل ميداد و در خاتمه با گوش فرا دادن به مطالبات و بررسی اسناد و شواهد زنده از هر دو جانب قضيه ، به يک 

 جامع و عملی را ۀ و در اخير با توافق هردو جانب ، يک فيصل ميرسيد منطقی  و قابل قبول برای هردو جانبنتيجه
ی دست گرفته و بعد از رسيدن به يک نتيجه منطقی و قناعت بخش برای هردو جانب ،فرمان صادر ميکرد و به رو

قضيه پايان داده می شد، نه اينکه معاون دوم رياست جمهوری را مامور رسيده گی به قضيه نموده و توقع داشته باشد که 
فرمان يک جانبه بوده و ميانجی که . فته تلقی گردد مطلوب رسيده و قضيه برای هميش خاتمه ياۀجنگ به يک نتيج

دوستی از بسيار صفای دل خود ميگفت که چرا . معاون دوم رياست جمهوری باشد، به يک جهت قضيه تعلق داشت
که هردو جانب  جناب رئيس جمهور ، داکتر رمضان بشر دوست را که يک شخصيت ملی است، به بهسود نفرستاد

  .اما همه خوب ميدانيم که جناب رئيس جمهور به اين پرسش دوست ما ، پاسخی ندارد. ندقضيه به وی احترام دار
همين سايت . برگرديم به اينکه دست خون آلود همسايه در بحران بهسود دخيل است و اين هيچ اگر و اما و مگر ای ندارد

تاز را راه انداخته است و چنان چپ و ، چنان باالی يک جمعيت و يک قوم تاخت و انترنتی که در باال ذکر خير آن رفت
 ديگری ۀ ما ، تلک و ترازو ميکند که تو گوئی آنها از سيارۀراست و صبح شام يکطرف قضيه را به اصطالح عاميان

دانشجويان افغانستانی در ايران "  را منتشر کرده که از جانب ۀهمين سايت سراپا متعفن و تفرقه انداز اعالمي. آمده باشند
دانشجويان " پرسيده ميشود که اين .  صادر شده است "واکنش به جنايات کوچی ها " ، در )افغان ( ته نه  ، الب"

 ۀ زمانی که سنگ و چوب افغانستان به فرياد مبدل گشته و بر ضد جنايات وحشيان در کجا تشريف داشتند، "افغانستانی 
 افغان را در ايران به دار زدند، دست به تظاهرات زدند؟چرا ۀآخند های ايرانی که بيشتر از پنجاه نفر مهاجر بخت برگشت

 صادر ۀنشان ندادند و هيچ اعالمي ، در آن هنگام هيچ عکس العملی از خود "دانشجويان افغانستانی در ايران " اين 
  واستند؟نکردند و از برادران مهاجر شان به دفاع بر نخ
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 ، "دانشجويان افغانستانی " آيا اگر آخند های ايرانی ، فرزندان افغانستان رادر داخل ايران، به دار بکشند، سبب خشم 
  نمی گردد؟

سيده شود، مگر مفادی در قبال نداشته و هرگز هم پاسخ قناعت از اين پرسش ها فراوان اند که بايد از اطالعيه نويسان پر
 تظاهرات خيابانی و اعالميه صادر ۀبخشی نخواهند يافت، چه همه خوب ميدانيم که مهاجرين افغان در ايران هرگز اجاز

 يک بهانه و  وکردن را ندارند و چماق بدستان رژيم آخندی با نهايت وحشت و قصاوت با آنها رفتار ميکنند و با هزار
.  خود شان رد مرز ميکنندۀ دار ميفرستند و يا در بهترين حالت ، به گفتۀ زندان ها نموده و به چوبۀ يا آنها را روان ،ترفند

   صدور بيانيه را يافتند؟ۀ ، حق چنين اعتراضات را دريافتند و اجاز"دانشجويان افغانستانی در ايران " پس چه شد که 
ری اسالمی ايران و آخند های مزور آن رژيم تازيانه و دار ،خود کوزه و خود کوزه گر و خود جمهو. پاسخ ساده است 

 خود را مامور می سازند تا تفرقه ايجاد کنند، "افغانستانی" در داخل افغانستان، گماشتگان . کوز خر و کوزه فروش اند
هور فرمان ميدهند تا به منطقه رفته و چرند به رئيس جمهور اشاره ميکنند که فرمان صادر کند ، به معاون رئيس جم

بگويد و آتش تفرقه را شعله ورتر سازد و به مستخدمين انترنتی خود دستور ميدهند تا اين آتش شعله ور را هرچه بيشتر 
، و بدين گونه با يک تير ........ خود فرمان ميدهند که اعالميه صادر کنندو"افغانستانی " دامن بزنند و به پادوان

 مهاجرين افغان در ۀ جهانی را از اعدام های وحشيانۀهم توجه مردم افغانستان و جامع. ميخواهند دو فاخته شکار کنند
 شان دوام داده و فرزندان ۀ و خود با خيال راحت به جنايات وحشياندارند معطوف ديگری ۀايران ، به جای ديگر و قضي

ش تفرقه را درداخل کشور شعله ور ساخته و خود آب را گل الود ساخته  و هم آتافغان را همه روزه باالی دار بفرستند
  .دنماهی مطلوب خويش را صيد کن

 کی ها هستند و تا حال کجا بوده و به کدام کار "دانشجويان افغانستانی در ايران" اگر نه چنان است که ما ميدانيم ، پس 
انستان، صدای از آنها بيرون نشد و اعالميه ای انتشار  مهم و حياتی افغۀمهمی مشغول بودند که هرگز در هيچ قضي

 به کدام خواب خرگوشی فرو متمادیاگر واقعًا چنين افراد اعالميه نويس وجود خارجی دارند، پس در اين سالهای  .ندادند
 ، اصًال " ايران دانشجويان افغانستانی در" رفته بودند که حاال بيدار شده و تخم تفرقه می پاشند؟ به گمان اغلب که اين 
 همان ۀيکی اينکه اين اعالميه نويسان از جمل. وجود خارجی ندارند، که در آنصورت دو گمان قرين به حقيقت می نمايد

مزدوران انترنتی آخند ها هستند که نظر به دستور اربابان ايرانی شان دست به چنين کاری ميزنند و ديگر اينکه آخندک 
 مبتذل و نفاق افگنانه را منتشر ۀ دستور ميدهند که از نام افغانها چنين اعالمي"پيرو خط امام دانشجويان " های ايرانی به

  .سازند
 بهسود و مشکل بين هموطنان هزاره و کوچی ما که هردو نور چشم مردم افغانستان اند و ۀدر هر حال اميد است به قضي

 پايانانبه که قابل قبول هر دو جانب باشد، برای هميشه  يک بوستان اند، با درايت و ديد وسيعی و همه ج هایهردو گل
اما بازهم ما را عجب آيد که اين حکومت  نا .  به چنگ قانون سپرده شوند ،دنداده شود و مسببين آن از هر جانبی که باش

نی و تحت هيچ آنچه مهم و حياتی است ، اين است که نگذاريم تحت هيچ نام  و نشا .کارآمد، مصدر کار خيری شده بتواند
برادر را عليه برادر بشورانند و جوی  و ايجاد کرده در سرزمين ما تفرقه  فتنه ، طماع و توطئه گر، شرايطی ، بيگانگان

 بيگانگان را در هر ۀبايد هوشيار بود و توطئه های بيشرمان. های از خون هموطنان ما جاری ساخته و به ريش ما بخندند
 را که به ساز بيگانگان ، چپ و راست ميرقصند  بی آبروۀت و جلو يک مشت خود فروختشکل و شمايلی  آن افشا ساخ

  .و آب بر آسياب دشمنان تاريخی  ما ميريزند، گرفت
  ی  يار زنده و صحبت باق                                                                  

 
    

  


