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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٢٢
 

 چھارمين سال قتل برھان الدين ربانی
ن ارھان الدين ربانی رھبر منافق بیيکی قتل احمد شاه مسعود و ديگر: مردم افغانستان در ماه سپتمبر دو شادمانی دارند

که  باوجودی. ن جمعيت دل پاره می کنند و فرياد می کشنداين ماه گروه ھای شورای نظار و منافقادر. جمعيت اسالمی

  .شوند، جامعه از شر آنھا نجات می يابد کشتن و بستن کار نادرست است، اما اگر انسان ھای شرير نابود می

ن جمعيت اسالمی را اربانی در يک حملۀ خوکشانه در منزلش به قتل رسيد و گروه منافقچھار سال قبل برھان الدين 

ين خصوص کدام نتيجۀ اًعمليات خودکشانه عليه ربانی دقيقا طرح ريزی شده بود که تا حال تحقيقات در. داغدار ساخت

ربانی در آن زمان . دانند يل میدر قتل ربانی دست آی اس آی پاکستان را در درجه اول دخ. خاصی را نشان نداده است

يک عدۀ ديگر امريکا .  تعيين شده بود که شايد به زعم پاکستان برابر نبود"شورای صلح" رئيس عالی ، جانب کرزیزا

. کرد که مورد پسند امريکا نبود دانند، زيرا ربانی تھران پروری را تبليغ می را در حادثۀ قتل ربانی شريک می

  .الی ابھام باقی خواھد مانده  قتل سياسی الينحل باقی مانده است، قتل برھان الدين نيز در البکه ده ھا ھمانطوری

.  که بعد از کودتای داوود به پاکستان فرار کرد و خود را در خدمت آی اس آی قرار دادبودربانی از اخوانی ھای قديم 

 حکومت جھادی نصب شد و جنگ داخلی را با جھادی به کابل امدند، ربانی چھار سال در رأسھای که گروه  حينی

سرانجام، گروه ضد . ھمکاری ساير رھبران جھادی به راه انداخت تا افغانستان نابود شود و مردم آن تار ومار گردند

 د و آنھا را برای شش سال سرگردان ساخت تا اينار خونين ربانی و يارانش را برچي درب" طالب"نام ه مردمی ديگری ب

  .راريکۀ قدرت نصب گرديدندباليسم امريکا به داد شان رسيد و دوباره که امپري

قسمت .  ساليان حاکميت ربانی و گروه ھای ھمکار وی يکی از تاريک ترين دوره ھای سياه در تاريخ افغانستان است

ًد که بعدا در ی حاکميت ربانی و يارانش نابود شاعظم ارزش ھای فرھنگی و ھنری افغانستان در جريان جنگ ھای داخل

  .زمان سلطۀ طالبان به مرحلۀ تکاملی خود رسيد

 در ذھن دارند و به قتل وی از جانب ھر کسی که یمردم کشور ما از حکومتداری برھان الدين ربانی خاطرات ناگوار

  . خورند شده باشد، افسوس نمی

 

 


