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  دوستان دوستم
  
  

  :سه خبر جدا گانه و جدا از هم . سه خبر از رسانه های خبر رسانی داخل کشور منتشر گرديد
     
 خبر نخستين آمده بود که عبدالرشيد دوستم در حاليکه غرق در نشه بود با حدود بيست نفر يا زياده از افراد مسلح در

خود و همرای چندتن از دوستان نزديک اش بشمول شاکر کارگر و لطيف پدرام که آنها هم مست و نشه بودند، به 
 از زخمی ساختن فزند و باديگاردش، وی را در مقابل حمله ورگرديده و بعد) شير چور ( منزل اکبر بای در محله 

چشمان فرزندان و خانمش با لت و کوب و توهين وتحقير، بوسيله افراد مسلح خود اختطاف نموده به قصر خود در 
منطقۀ وزير اکبرخان برده و وی را زير شکنجه ميگيرد تا اينکه پوليس سر رسيده و  بعد از ده ساعت محاصره قصر 

اما پوليس و قومندانی امنيه کابل جرئت توقيف دوستم را ندارند . موفق به نجات جان اکبر بای ميشونددوستم، 
  .... قضيه به  لوي حارنوال محول ميگردد و باقی  آن چون روز روشن است....و

وخت کمک خبر دوم حاکی از آن بود که احمد ضيا مسعود به چندين خانوار از بيجا شدگان درکابل مواد غذائی و س
  ....اين دوخبر باهم هيچ ارتباطی نداردند. نموده است 

خبر کامالً  يک خبر .  خبر اول حاکی از شکستن قانون بوسيله يک قانون شکن مشهور در يک کشور بی قانون است
ز دوستم يک مليشه خونريز و جانی است و در طول عمر نکبت بار خود، اولين بار است که ا. عادی و معمولی است 

اينکه چرا . منزل يک هموطن خود بدون خونريزی و بی ناموسی خارج شده و گلم آن فاميل را جمع نکرده است
جناب جنرال صاحب دست به چنين کاری زده است، علت آن اين می تواند باشد که جنرال صاحب طبق معمول نشه 

به کله اش زده و حس " گلم جمی"هوای .) ..کارگر، پدرام و( بوده، ولی اين بار در جمع رفقای باده گسار خويش 
خونريزی اش به غليان آمده و ياد گذشته های ننگين، صبر و قرار از وی ربوده و خواسته است رفقای مست خود را 

  ....زهر چشم نشان دهد و
ست و   خبردوم از حس انسانی و بشری احمد ضيا مسعود حکايت دارد که به سراغش آمده و بآلخره بيدار گرديده ا

اما اين خبر را چه . که البته جای خوشی است . دست خيری به هموطنان مظلوم وبی بضاعت خويش پيش کرده است
  . و اما خبر سوم . ارتباطی به خبر نخستين؟ ظاهراً  اين دو خبر هيچ ارتباطی باهمديگر ندارند
، با چند )بنياد شهيد احمد شاه مسعود (ی   خبر سوم از داخل کشور حاکی از آن است که احمد ولی مسعود به نمايندگ

  .صد فاميل بی خانه و آواره در کابل مواد غذائی و مواد سوخت کمک نموده است
در حاليکه خبر اولی از خشونت و . اما به خبر دومی در ارتباط است .   خبر سوم هم هيچ ارتباطی به خبر اول ندارد

  ارد، خبر دوم و سوم حاکی از انسانيت و انسان دوستی و همنوع بربريت و قانون شکنی و بی بندوباری حکايت د
در ظاهر خبر . چرا اين سه خبر باهم آمده اند و چه ارتباطی با هم دارند ؟ در جواب بايد گفت که هيچ . پروری است

ن بندی اين ولی و اما اگر به زما. نخست را با خبر دوم و سوم هيچ پيوندی نيست و هيچگونه ارتباطی با هم ندارند
  .اخبار کمی توجه کنيم به يک حقيقت تلخی خواهيم رسيد که اين هر سه خبر را باهم مرتبط می سازد

چرا حس بشر دوستی و . صرف شش سال، نه بيش و نه کم .   دور نمی رويم و صرف اندکی به عقب برميگرديم 
ند روز قبل برآن خبر اولی منشر شده و همنوع پروری برادران احمد شاه مسعود درست زمانی بيدار ميشود که چ

همه چشم ها بطرف جنرال دوستم دوخته شده است ؟ زمستان سخت و طاقت فرسا و غير معمول در افغانستان آهسته 
صد ها نفر از هموطنان مظلوم ما در مرکز و واليات کشور از شدت سرمای . آهسته به پايان خود نزديک ميشود

، صد ها کودک معصوم و مظلوم را در سرمای جگر سوز يخ بسته و هزاران هزار مواشی استخوان سوز جان داده
اما برادران مسعود تازه از خواب زمستانی بر خواسته و  وجدان های مردۀ شان زنده شده .... مردم تلف گرديده و

ه روزه از مرگ و مير جنابان تا امروز کجا تشريف داشتند ؟ ايا در همين کشور فلک زده نبودند؟ آيا هم. است
ی شنيدند ؟ آيا زمانيکه کاروان موتر های آخرين سيستم، مدل سال و نم در مرکز و واليات کشور يشهموطنان خو

ضد گلوله شان زوزه کشان از کنار همين بينوايان از جاده های شهر ميگذشتند، چشمان بصيرت شان کور بود ؟ آيا 
انمانی هموطنان شانرا نمی ديدند ؟ چرا دفعتا از خواب غفلت بيدار فقر و فالکت و ويرانی و دربدری و بی خ

.... گرديدند؟ چرا در اين شش سال دل سنگ شان به حال هيچ بينوای نسوخت ؟ و صد ها و هزاران چرای ديگر
 نهفته )جبهه ملی (ارتباط هر سه خبر در . اينجاست که با اندک دقتی متوجه ميشويم که هر سه خبر با هم مرتبط اند 
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هر سه فرد متذکره رفقای شراب و کباب و گرمابه .را دارند ) جبهه (هر سه فرد ياد شده عضويت همين . است 
خوب بياد داريم که ربانی دوستم را . تغذيه ميشوند) جبهه ملی (وگلستان همديگر اند و در مجموع هر سه از خوان 

بزرگ ساخته شده ويه جان مردم انداخته )  ديموکراتيک خلق حزب(پسر خوانده بود و نيز ميدانيم که دوستم در طبق 
خيانت کرد و به احمد شاه مسعود ) نجيب(بعد ها ديديم که همين فرد جانی و بی رحم به ولی نعمت خود . شده بود

 پيوست و به احمد شاه مسعود خيانت کرد و به گلبدين حکمتيار پيوست، بعد با طالبان همکاری کرد واز طالبان در
مقابل اسمعيل خان حمايت نمود و در اخير مشاهده کرديم که از باداران روسی خود دستور گرفته به دامان امريکا پناه 

دوستم که . برد و امروز می بينيم که در مقابل اکبر بای همشهری و همتبار خويش قدرت نمائی و خر مستی ميکند
بانی ، ضيا مسعود ، قانونی ، فهيم و علومی و گالب زوی و است و سر در آبخور ر) جبهه ملی (يک عضو بلند پايه 

 تنظيمی در کنارش ايستاده اند و از جنايات و بد مستی هايش دفاع ميکنند –رفقا دارد، بخوبی ميداند که رفقای حزبی 
 جهت پرده پوشی جنايتکاری دوستم از) دوستان دوستم ( و درست در همين زمان است که برادران مسعود.... و

خواب گران بر می خيزند و چند الری مواد سوخت و مواد غذائی به چند خانواده ايکه از جنگ و جدل و ظلم و ستم 
خودشان بی خانه و آواره ودربدر و خاک بسر ساخته شده اند، به اصطالح کمک ميکنند تا در سايه اين بذل و بخشش 

اکنون می بينيم که هر سه خبر متذکره با همديگر در يک . ندبی سابقه، پرده ای بر جنايات رفيق مليشه خود کشيده باش
شما جنابان شايد بتوانيد با اين کار تان برای مدتی،عده ای را . ارتباط تنگا تنگ قرار دارند و هر سه به هم مرتبط اند

ريب داده نمی فريب دهيد و باالی جنايات همديگر پرده اندازيد، ولی متيقين باشيد که همه مردم را برای هميشه ف
چند روز ديگر هم بد مستی کنيد ولی يقين داشته . مردم افغانستان پوست شما ها را در چرمگری می شناسند. توانيد

  .باشيد که عاقبت دست مردم و گريبان شما خواهد بود و آنروز مستوجب رحم دوستان خواهيد گرديد
  

  بيگناهی گر به زندان مرد با حال تباه
  تا ابد جاويد نيستظالم مظلوم کش هم

 
 
  پايان

   
 

 


