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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  موسوی

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٢

  

  "ربانی"در حواشی قتل 

١  

  ربانی جاسوس ھزار چھره

  

  و بگرفت به دندان سر انگشت حيران شد  .....کی کشته فتاده ـد يــی به رھی ديـــعيس

  » تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟.....    کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ «ا که گفت

  تنت مشتـس نکند رنجه به در کوفـــتا ک   .....  ن کسـت مکن رنجه به در کوفتـانگش

  

قلم فرسائی زيادی صورت  به يقين از طرف ھای موافق و مخالف" ربانی"از آنجائی که به ارتباط کشته شدن 

اھد گرفت، در اين مختصر به نوبۀ خود خواھم کوشيد، توجھم را به آن جھاتی معطوف بدارم که يا ساير قلم به خو

  .  از آن سرسری می گذرند و يا اين که جرأت بيان آن را در خود نمی بيننددستان

  

  ؟مصردر " ب. ج. ک"و ربانی 

ی شرعيات پوھنتون ځ دنبال فراغت از پوھنھمان طوری که در زندگينامۀ مختصر ربانی ذکر شده است، وی به

ديد، تا تحصيالتش را در زمينۀ فرھنگ و عازم مصر گر١٩۶۶در سال کابل، با استفاده از يک بورس تحصيلی 

  .ثقافت اسالمی تکميل نمايد

ر و به ، الزم است نخست ببينيم، مصروشنی بيندازمقبل از آنی که به ارتباط فعاليت ربانی بعد از مراجعت به وطن، 

در آن سالھا بر چه منوالی اداره شده و فارغ التحصيالن آن به " االزھر "خصوص مرکز تحصيلی معروف آن يعنی

  .صورت عمده چه وابستگی ھای سياسی را دارا بودند

ت شورا ھا به يک ادارۀ ضد انقالبی و توسعه ل دوقدرتو استحالۀ تصرف و دنبال مرگ ستالين، به  ،ھمه می دانيم

 در وجود دولت سوسيال امپرياليستی شوروی در رقابت سخت و وی به دنبال آن که خروشف و جانشينان جو و
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 روياروی ھم قرار گرفتند، و به خونينی با قدرتھای امپرياليستی رقيب به ويژه امپرياليزم جنايت گستر امريکا

در ن زمان به صورت عمده اھمآن جنگ تبارزات خونين خويش را در ھرچند  آغاز يافت، داصطالح جنگ سر

چين نشان می داد، مگر روياروئی و تقابل بين دو نيروی رقيب به ھمان ميدان جنگ محدود نشده بلکه تمام ھندو

ساحات زندگی اجتماعی انسانھای روی زمين را زير تأثير خود قرار می داد، از آن جمله شايد ھم در درجۀ بسيار 

 به غرض تربيت کادر ھائی که بتوانند در موقع ضرورت دست ارباب را در  تأثير گذاری در مراکز تعليمیباال

  .تعميل ستراتيژی وی بگيرند

توجه به مراکز تحصيلی ھر چند در تمام جھان و تمام کشور ھا از نظر قدرت ھای رقيب منتفی نمی توانست باشد؛ 

عبير ديگر در تبه .  از ھم متمايز بوددر کلمگر با آنھم به نسبت اھميت اين و يا آن منطقه و اھميت ستراتيژيک آن 

مناطقی که از لحاظ ستراتيژيک دارای اھميت بيشتر بود به موازات توجھات عمومی، توجه ھمه جانبه در مراکز 

  درسی می توانستند دارای اھميت باشند ه ھایھی که نه تنھا از لحاظ برنامتوج. تحصيلی آن نيز صورت می گرفت

  .در نظر می گرفتندنيز  کادر ھای زير تربيت را بلکه تعلقات سياسی

 قرن ۶٠ و ۵٠ھم و غم خويش را بين دھۀ وقتی ناسيوناليزم مصری به مثابۀ نمايندۀ ناسيوناليزم عربی در کل، 

ی آن يعنی ابل خونين با اسرائيل و مدافع اصلگذشته به اصطالح دفاع از داعيۀ فلسطين اعالم داشت و در تق

 از آنجا وروی آن زمان دراز نموده در تمام زمينه ھا گرفتند، الجرم دست کمک به طرف شکا قرارامپرياليزم امري

  . خواستار کمک گرديدند

امپرياليزم که نه می توانست از حمايت اسرائيل دست بردارد و نه ھم می توانست سقوط کشور ھای عربی را يکی 

 بزرکترين مرکز جاسوس ند، قبل از آن که خود در بيروتپشت ديگری به دامن کشاده و ناپاک شوروی آن روز ببي

پروری در خاور ميانه را بنيان گذارد، در آغاز کوشيد حساسيت مذھبی اخوان مصر را برانگيخته و دولت آن 

اين فشار امپرياليزم کامالً نتيجۀ معکوس بار آورده نه تنھا باعث قتل و . کشور را ودار به دوری از شوروی نمايد

شد بلکه روابط نھاد ھای تحصيلی کشور مصر را با " ناصر "مصر به دست رژيم" اخوان المسلمين" رھبران اعدام

  .شوروی آن روز گسترش و قوام بيشتر بخشيد

 روابط خويش را با تمام ۶٠ و اوايل دھۀ ۵٠از اواخر دھۀ يال امپرياليزم شوروی سدر چنين زمانيست که سو

بيشتر بخشيده، آن مراکز تحصيلی را نه تنھا به منظور پرورش کادر ھای آيندۀ مراکز تحصيلی مصر گستر و عمق 

 مصر بين کشور ھای به اصطالح اسالمی داشت، برای پرورش کادر در تمام ه ای کهمصر، بلکه به اساس وجھ

  .کشور ھای به اصطالح اسالمی در نظر گرفت

 يکی به مثابۀ" االزھر"آن، مرکز تحصيلیدت ھا بعد از از آن زمان تا اخراج روسھا از مصر در دھۀ ھفتاد و حتا م

 و می توان به جرأت گفت که به ھزاران در آمد ."ب. ج. ک"خبارات آن کشورتاز محراقھای نفوذ شوروی و اس

که   ساختهفارغ الحصيل آن مرکز تحصيلی را با ھزار ويک رشته به تار ھای عنکبوتی استخبارات خويش وابست

  .يکی از ھمان افراد بود" انیبرھان الدين رب"

خالف تصور آن عده از افرادی که ادعا دارند که گويا اين احمد شاه مسعود بود که زير فشار حزب اسالمی اول 

تفکر در با اندکی خود به دامن روسھا افتاد و بعد ھا ربانی را نيز به دنبال خويش کشانيد، بايد به صراحت نوشت که 

 روسھا، به انسان اين اجازه را می دھد تا ه در پرتو شناخت دقيق از ستراتيژی چند بعدیعمق قضايای به وجود آمد

  :بنويسد
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اين ربانی بود که از ھمان آغاز فعاليت ھای خويش از موضع يک نيروی ذخيرۀ روس، تشکيالت و افراد متعھد به 

 به دامان روسھا حمد شاه مسعود راافغانستان پايه گذاری نموده افرادی چون ا" اخوانی"خود را در درون حرکت 

  .پرتاب نمود

نمی خواست موضع غالب و مسلط روسھا که از ھمان آغاز سرمايه گذاری سياسی و استخباراتی در افغانستان 

خويش را از دست بدھد، نمی توانست در چنان نبرد دھشتناکی تمام تخمھايش را در سبد تره کی و يا ببرک گذاشته 

ن که می کوشيد تا تمام توجھات را به کارت آ ھمين اساس ضمن هامه ای نداشته باشد، بنه اش بربرای روز ھای آيند

جلب نمايد، با تمام قدرت در صدد آن بود تا ميدان "حدخا" ھای آشکارش يعنی به اصطالح حزب دموکراتيک خلق

شايد .  با تمام قواء حفظ نمايدرا برای دور دوم و دور ھای ديگر بازی نيز مساعد نموده کادرھای مورد نيازش را

احمد شاه مسعود از !!" معجزه آسای"بتوان برجسته ترين نمونه ھای چنين تالشی را از جانب روسھا در فرار

  .جالد مثال داد" امين" ديو خشم از" سياف"پاکستان و نجات " آی. اس. آی"چنگال 

قومی و مليتی ھای  در تقسيم افغانستان به واحد روسھا که برای بلع کامل افغانستان يکی از ستراتيژی ھايش را

 تفرقۀ قومی به وجود آورده اکثريت "حدخا"د به ھمان سانی که بين مزدوران آشکارش يعنیدنمشخص نموده بو

خاينين به مليت پشتون را در جناح خلق و اکثريت خاينين به مليت ھای ديگر را در جناح پرچم متشکل ساخت، در 

را به مثابۀ محراق تجمع خاينين به مليت " ربانی"نيز از عين اصول کار گرفته، " حکمتيار"و " ربانی"برخورد به 

چنانچه ھمه شاھد بوديم که وقتی روسھا . را به مرکز تجمع خاينين به مليت پشتون کمک نمود" حکمتيار"تاجيک و 

ميت خويش را برافغانستان تداوم  باند ھای خلق و پرچم حاکزير ضربات مرگ آور مردم ما نتوانستند، از طريق

بخشند، با چه عجله ای ، کارتھای اسالمی خويش به يک باره از آستين فريب بيرون کشيده، يک شبه تمام اختالفات 

" تنی"حاضر بود در کنار رفيق " حکمتيار"د که برادردنرا چنان حل نمو" کفر"و " اسالم"قرون و اعصار بين

  .و رفيق پنجشيری" بريالی"در کنار رفيق" ربانی"جانبازد و برادر

. بسيار ساده انگارانه خواھد بود ھرگاه بپذيريم که آن وحدت ھا، روی نيازمندی طرفين يک شبه به دنيا آمده بود

 سوسيال  از سالھا قبل بخشی از ستراتيژی کلییبه جرأت می توان ادعا نمود که چنان تقسيم بنديباز ھم عکس آن، 

  .ھمان موقعيت خاص امکان تحقق يافتدرليزم روس برای تسلط بر افغانستان بود که امپريا

  

  :ربانی و پاکستان

 به خاطر ابراز نظر خاصی به دنبال نوشتۀ اندتش داشته اند و امروز مجبورآاگر برای آنانی که از دور دستی در 

شوروی اشغالگر به در جريان مبارزه عليه ه کند، برای آنانی داين و يا آن اروپائی و يا امريکائی سرگردان بگر

ناگزير می بايست در پاکستان چه به صورت علنی و يا ھم نيمه علنی و حتا مخفی کامل حيات به سر می بردند، به 

 که اخوان ١٣۵٣سال به مثابۀ يک جاسوس آموزش ديدۀ روسی از ھمان " ربانی"مانند روز کامالً روش است که 

 بی اطالع از بازی ھای استعماری "شاھزادۀ"زدند تا آن " داوود"تحريکاتی عليه به ا دست طبق برنامه ھای روسھ

، تا ھمين ديروز که برحيات ننگينش توسط فردی از دنرا زير نام ترس از پاکستان ھرچه بيشتر به دامن خود بينداز

پاکستان را نيز " آی. اس. آی"يت ، در کنار ساير ھمقطارانش، حلقۀ بندگی و رققماش خودش نقطۀ پايان گذاشته شد

  .بر گردن داشت

ست ا" نوکران"پاکستان به مانند روسھا با تبعيت از سياست آشکار استعماری که تشديد رقابت بين " آی. اس. آی"

خودش را با آن که را زير چتر حمايت خود قرار داده به عالوۀ "  ربانی"در تمام سالھای مقاومت ضد شوروی، 
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جير به نھاد ھای استخباراتی و امنيتی پاکستان بسته نموده بود، از طريق وی به ھزاران جوان ديگر ھزار و يک زن

، به استخدام سازمان استخبارات خويش در را که در شرايط ديگری چه بسا وفادار به ميھن شان باقی می ماندند

صوفی "، "انور دنگر"، "انجير ايوب"، "سيد نورهللا عماد"ه ھای آن را می توان در وجود، ونبارز ترين نم. وردآ

  .و امثال آنھا مشخص نمود" معلم نورمحمد"، "معلم عطاء"، "صفی هللا"، "رسول

. اس. یآ" از جانب  افغانستان و مردم آن مرتکب شد، زندگی شاھانه ای راعليهربانی در بدل تمام خيانت ھائی که 

ھزار و يک "پناھندۀ ديگر افغان، شايد وصف آن را در کتاب زندگيی که خالف ميليونھا . به دست آورده بود" آی

 ۶١گرديد، در سال " احمد ضياء مسعود"، که بعد ھا ھمسر"ربانی "چنانچه به نقل از معلم خانگی دختر. يافت" شب

 رسيدن به امارت کابل از مسافرت ھا سوغات آورده بود و اين که بعد ازبرايش  قاب ساعت طال، پدرش ١٧تنھا 

  .ھم بر حسابش وقوف نداشته باشد" کرام الکاتبين"اد آن ساعتھا به چند عدد رسيد شايد تعد

  

  :ربانی و ايران آخندی

نزد ايرانی ھا به خصوص " ربانی "۵٩با وجود آن که در جريان مقاومت ضد شوروی به خصوص در آغاز سال 

 آخندی طرفدار زياد نداشت و حتا اينجا و  مقامات ايرانين چندان اعتباری نداشت و در نتيجه ب"واحد نھضت ھا"

وی را ليبرال و حتا طرفدار شاه دانسته از وی دوری می جستند، " گلبدين"آنجا به اساس تبليغات طرفدران رقيبش 

 و از "آی.اس . آی"به " گلبدين" محسوس شدن نزديکی ھای ،در ھرات جمعيت مگر به اساس قدرت برتر نظامی 

با چل بازی محمد حنيفۀ (" آصف خاوری"که به گفتۀ " ربانی" و شيطنت حرفه ئی شخص ھمه مھمتر مکاره بازی

در بين حاکميت آخندی نيز جای پا پيدا نموده به مرور زمان آن جای پا را استحکام ) غازی را از غار می کشد

  .بيشتر بخشيد

دی به سرحدی ارتقأ و محکم گردانيد  که به حاکميت در کابل رسيد، اين رابطه را با رژيم آخنبه خصوص بعد از آن

 و بار ديگر ثابت ساخت که وقتی پای مناقع مستقيم که حتا رژيم واليت فقيه از کشتار افشار نيز خم بر ابرو نياورد

  .آن کشور در بين باشد ھزاران شيعه فدای يک موی ابرويش

صفحات تحت کنترول حزبش در نقاط  ساله اش افغانستان به خصوص ۴نه تنھا در تمام دوران حاکميت " ربانی"

به جوالنگاه جواسيس ايرانی اعم از چنگيز ھا، مخملبافھا و ساير عوامل اطالعاتی امنيتی ايران مبدل نمود را شمال 

 ۀ بر استحکام آن رابطه افزوده در تمام دوران روياروئی با طالبان به مثاببلکه بعد از سقوط و ھزيمت از کابل نيز

  . ھای روسيه، ايران و ھند نقش دست دراز آنھا را در منطقه ايفأ می نمودمرکز توجه کشور

که بيشتر در تاجيکستان زندگی می نمود و باال ترين رابطه را با مقامات آن کشور " ربانی" برای در طی آن مدت

يخته به واسطۀ را بر گردن خويش آو" آی.اس.آی"به وجود آورده بود، به مانند دو دھۀ قبل از آن که رسن بردگی 

 استيال داشت، اين بار، باز ھم به يمن ھمان مکر و فريب مسلکی و حمايت مخفی نھاد ھای "جوی طال ونقره"آن بر 

  .استخباراتی به ميليونھا دالر سرمايه دسترسی يافت

  

  :ربانی و امريکا

به نيروھای تشکيل وی نياز امريکائی ھا که در آغاز تھاجم خونين و مرگبار شان بر افغانستان با وجود آن که 

داشتند، مگر به اساس اطالع از روابط مشکوک وی با شوروی سابق و دولت آخندی، چندان دل خوشی از وی 

نداشتند و به ھمان اساس در کنفرانس بن با شدت کوشيدند تا مانع به قدرت رسيدن وی بگردند، مگر وقتی از 
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اشتباه آميز خويش از وی پی برده، به مرور زمان فرش ھای قرمز نزديک با وی بنای ھمکاری را گذاشتند به درک 

  .را يکی به دنبال ديگری سر راھش پھن نمودند

خواستند تا مسؤوليت بزرگترين نمايش سياست " کرزی"بر پايۀ ھمين شناخت مستقيم از وی بود که از نوکر خود 

  .شان را در افغانستان بر دوش وی بگذارند

داشته و از کشته ھای آنھا  ام دوران حيات ننگينش، خالف ظلم و اجحافاتی که بر مردم ما روادر تمکه ھم " ربانی"

 از اين الطاف شيطان ،، در چاکری برای استعمار و نيروھای اجنبی ھيچ گاھی کوتاھی ننموده بودپشته ساخته است

دشمن ثابت بسازد که وی يکی از  و قدرت کوشيد تا به دوست و ءبزرگ حد اکثر استفاده را نموده، با تمام قوا

که داد سرسپرده ترين نوکران امريکا می باشد، وی در اين راه آنقدر صداقت و از خود گذشتگی به خرچ نشان 

  .سرانجام يکی از نھاد ھای رقيب، تصميم به نابودی وی گرفت

 بود که ھميشه برای رسيدن که از قرار گفتۀ يکی از ھمصنفانش در پوھنتون کابل، آدم ساعی و زحمتکشی" ربانی"

 ساخته و بر محراب خدا سرسجود فرو آورد، در ادامۀ به ھدف حاضر بود بالبان متبسم وضو را با پيشاب شيطان

جا اين اعم از آن ھائی که در زندگی ھمان مھارت را به اخالق و کرکتر خود مبدل ساخته، با تمام اطراف قضيه 

دقانه خود را تقديم می نمود که ھيچ يک از آنھا اچنان صيد قلم افتاده اند که از قنھا به ميان آمد و آنھائیذکری از آ

  .نمی توانستند، بر وی ايراد گرفته مورد انتقاد قرار دھند

  :بر ھمين مبناست که می توان گفت

گش بر مرآگاھانه ن خود فروختگاساير و ، ايتام استخباراتیواسيسجاسوس ھزار چھره ای بود که فقط جربانی 

 ھا" ربانی" باداران عليهلينج می دھند، غافل از آن که وقتی کسانی تصميم دارند تا ماتم گرفته به ديگران چ

  . اين اھميت را قايل نيستند تا رجز خوانی ھای آنھا را جواب بگويند"ربانی"مبارزه نمايند، به توله سگان 

    ادامه دارد                                                                                                                              

  

  

  


