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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 ٢۵

  

  "ربانی"در حواشی قتل 

٢  

  ربانی از تيزاب پاشی تا کابل سوزی

  

  ر انگشتو بگرفت به دندان س 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؟ «گفتا که 

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

  

رۀ ماستری وقتی اقامت در مصر و ختم دوماه  مختصر ربانی می خوانيم که وی بعد از سه سال و چند ۀزندگينامدر 

 به وطن عودت نمود، بعد از مدتی در ھمکاری با برخی از استادان ديگر قرن گذشتهميالدی در اواخر دھۀ شصت 

را " سازمان جوانان مسلمان"بنيان " نھضت اسالمی"پوھنتون کابل در جمع ھيأت مؤسس " شرعيات"ی ځپوھن

  .گذاشتند

قزل "در صدد آنند تا از وی   که ياوه سرايان و خودفروختگانروز ھاان نيست بلکه در اين باال، نه تنھا بھتمطلب 

" سرانگشت"کردن " تر" جھت  صفحات کتاب مدح ویديگری ساخته و آب بحر را نيز برای شمردن" سالنرا

م با در نظر داشت تما. ، در تمام نشرات اعم از داخلی و يا خارجی در آن مورد قلم فرسائی می نمايندکافی نمی دانند

 در آن مورد صورت می "سگان ھر سوار"قلم فرسائی ھا و تأکيداتی که در اين مورد از طرف ھواداران راستين و 

 از نزديک مورد مداقه قرار آنن ابر حيات مردمرا  آن اتگيرد، جا دارد معنای آن حرکت را در افغانستان و تأثير

  .بدھيم

و نقش تاريخی جنايتکارانه و خاينانۀ آن در افغانستان بپردازيم، " سازمان جوانان مسلمان"قبل از آن که به ايجاد 

  :ھرچند مختصر بايد افزود
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 از آن جائی که در  در مقاطع مختلف تاريخی، که امروز می شناسيم از زمانه ھای خيلی دور بدين طرفیافغانستان

 محل تقاطع فرھنگھا ، ... و   "کیمزد"و "ميترائی"، "کيش زردشتی"کنار زادگاه بزرگترين آئين ھا در شرق يعنی 

است، اديانی که با تمام اختالفات عميق بين ھم در داخل افغانستان امکان پرورش الزم را  بودهنيز و اديان متفاوت 

؛ مگر در ھر دو حالت اصل  اندبرای خود يافته و از طرف مردم بدون تعصب و تنگ نظری پذيرفته و يا رد گرديده

. مل عقيدتی به مثابۀ بخشی از روان شناسی اجتماعی مردم در بستر زمان شکل گرفته بودمماشات، تسامح و تح

چنانچه در کنار آتشکده ھای زردشتی در اوج مدنيت زردشتی در خود بلخ ما شاھد معابد بودائی نيز ھستيم به ھمين 

 عصر یند تو گوئی آنھا انسانھاسان در کابل قديم معابد بودائی، شيوائی و زردشتی چنان در کنار ھم ساخته شده ا

ما از آن ھم گذشته حتا وقتی اعراب بر ميھن عقب کشيده شده اند؛ به امروز بوده که با تأسف جانشينان آنھا قرنھا 

 در ھم شکسته و دين شان را بر آنھا بقبوالند، رايورش آورده و بعد از حدود دو و نيم قرن قادر شدند مقاومت مردم 

بگذريم، تا ھمين اواخر مردم افغانستان را از لحاظ " سلطان محمود غزنوی"اه دولت متعصب اگر از دوران کوت

  . مردم جھان ناميدعقيدتی شايد بتوان، با تفاھم ترين

به گفتۀ " نھضت اسالمی"يا ھمان " سازمان جوانان مسلمان"از آن دور ھا بر می گرديم به زمان مقارن ايجاد 

  . از اسالم يا ورود اسالم سياسی در افغانستانھوادارانش و استفادۀ ابزاری

شم جالد اين ديره دونی انگليسی  ھم به غير از زمان محدود صدارت ھاگذشته از مذاھب مختلف اسالمی که باز

االصل، در تمام دوران از آزادی ھای عبادی خويش برخوردار بودند در افغانستان از اقليت ھای مذھبی به صورت 

  . ھزار ھندو در سراسر افغانستان١۵٠ تا ١٠٠ بودند و حدود "يھود ھا" ،دی چنئخانواده ھا

 برای ١٩۶٧ روزۀ عرب و اسرائيل در ۶يھود ھا که تا قبل از ايجاد کشور صھيونيستی اسرائيل به خصوص جنگ 

ان حتا يک مورد قرنھا در افغانستان زندگی نموده بودند، با وجود تمام تقلب و رباخواری آنھا، در تمام تاريخ نمی تو

  . مزاحم شان شده باشد،را يافت که مردم خاص به خاطر اعتقاد مذھبی

واما ھندو ھا که رويھمرفته در تمام افغانستان به خصوص کابل، قندھار، چاريکار، جالل آباد جمعيت ھای بيشتری 

در " اسالم سياسی" مناديان از آنھا اقامت داشتند، تا ھمين ديروز يعنی تا قبل از استقرار حاکميت قرون وسطائی

آنھا نه تنھا در کابل چند . نوشت که از تمام آزاديھای مذھبی برخوردار بودندمی توان  به جرأت ،افغانستان

از نيز مانند قندھار و جالل آباد بودند  تا حدودی بيشتر زير تأثير مذھب ی کهداشتند، بلکه حتا در واليات" درمسال"

 برخوردار بودند، شايد بتوان گفت به ھمين علت است که آنھا وقتی به اجبار ترک وطن داشتن عبادت گاه ھای شان

ھويت افغانی شان را زير سؤال نبرده و در ھمه جا با و يا ساير کشور ھا کوچيدند، ھيچ گاھی  کردند و به ھندوستان

  . که ما افغان ھستيم،افتخار گفته اند

 مختلف در کشور ما، ضرب المثل ھائی به وجود آمده بود که دقت در از ھمزيستی صلح آميز بين معتقدان مذاھب

 خود موسی به دين خود، بز از پای خود عيسی به دين:  نيز آموزنده باشد، مانند٢١آنھا می تواند برای انسان قرن 

  .ی ديگردوزخ نمی فرستد و ده ھااو کسی ترا به عوض آويزان است گوسپند از پای خود، 

خشونت در قندھار  اندکی ود که وقتی رفع حجاب در افغانستان رويدست گرفته شد، به غير از مقداربرھمين مبنا ب

 و زير که آنھم ملھم از دستان توطئه گرانۀ انگليس و پاکستان بود، در ساير نقاط افغانستان تا حدودی با بی تفاوتی

به رو شد، رفع حجاب که در نخست تا به کمترين مقاومتی رو " ھرکس مرد شود کاله خود را نگھدارد"شعار 

ور زمان کارش به جائی رسيد که ھنر پيشگان ھندی بايد از آن می آموختند؛ به مرحدودی، حد و اندازه ای داشت 

و آنی که  ، بدون حجاب ظاھر می شدمگر مردم در قبال آن کمترين عکس العملی نشان نداده، آنی که موافق بود
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 فرھنگی آنھا گذاشته ۀطلتصميم گيری و حل قضيه در عمل به دوش خانواده ھا و س. مخالف بود با حجاب و چادری

  . شد بود

ظ اعتقادی اکثريت افراد تارک انمايش التزام عملی به اسالم يعنی نماز خواندن و روزه گرفتن نيز با آن که از لح

  .جود داشته باشد در آن وی امری نبود که اجبارستندن خور، خود را مسلمان می داهنماز و روز

شما .  سال باشد، به ياری و شھادت می طلبم۵٠در اينجا من حافظۀ تمام خوانندگان اين مقال را که سن شان بيش از 

 در ھنگام نماز می هخود به ياد بياوريد آيا وقتی در آن زمان به يکی از واليات سفر می کرديد، و سرويس بين را

اده شويد تا چه رسد به آن که به انجام آن مجبور تان ساخته و يا تنماز ايسه به ايستاد کسی از شما می خواست ک

به ھمين سان . است آنھم به درشتی چھار چند حرف عادی" نه"توھينی به شما روا دارد، به يقين جواب تان 

جام می دادند حتا مطابق معمول انرا باشندگان کابل ھمه به ياد دارند که ھنگام رمضان، نه تنھا نانوائی ھا کار شان 

وزارت اطالعات و " میالرياست تبليغ شؤون اس"صد متر دور تر از " پل باغ عمومی"در مرکز شھر يعنی در 

، درب ورودی اصلی مسدود بود  ظاھرغذا صرف می شد، فقط برای حفظھا " بوالنی پزی"کلتور يعنی در تمام 

  .مگر درب عقب دکان چارپالق باز

 ھرگاه مدير مکتب اندکی سخت گير می بود. ی که می خواستند، لباس می پوشيدنددختران مکاتب ھمان طور

دختران وقتی داخل مکتب می شدند دامن ھا را پائينتر می بستند، اما وقتی خارج می شدند نظر به قد و اندام شان تا 

ردم صورت می گرفت، ھيچ دو بلست باالی زانو نيز دامن ھا را باال می کشيدند، تمام اينکار در جلو چشم تمام م

 در لباس کسی ھرقدر ھم متعصب می بود به خود حق نمی داد تا از موضع قيم و شبان مردم به آنھا دستور داده

  ".بز از پای خود آويزان است گوسپند از پای خود"ديگران مداخله نمايد، چون اصل بر آن بود که 

پاسخ نياز مبرم امپرياليزم و ارتجاع در تقابل مشروط، به  و تندو ساير مصر رفته ھا از آنجا برگش" ربانی"اما وقتی 

سازمان جوانان " فرزندان صديق مردم، باموقت و ظاھری با حريف سوسيال امپرياليستی  ودر تقابل مطلق و دايم 

دارند، ی که بيش از نيم قرن عمر  باز ھم از حافظۀ جمعی تمام مردمکار به کجا کشيد؟را اساس گذاشتند، " مسلمان

  :کمک می خواھم

 بر روی دختران مکاتب آغاز نيافت؟ مگر بار اول از طرف تيزاب پاشی"  خبيثهۀنطف"مگر بار اول با ايجاد ھمان 

به جرم اختالف " سيدال قھرمان"صحن پوھنتون کابل با خون پاک فرزند دلير و پاکباز ميھن " نطفۀ خبيثه"ھمان

درب در ھنگام رمضان در ليليه ھا جاد آن نھاد ظلمت گرا و دھشت افگن، عقيده رنگين نگرديد؟ مگر به دنبال اي

 ۀ، شکستانده نشد؟ مگر ده ھا محصل در ليلي می گرفتندهاتاقھای محصالنی که نه به روزه اعتقاد داشتند و نه ھم روز

دين لت و داران   پولی تخنيک و ليله ھای مؤسسات تربيه معلم و مکاتب ليليه از طرف اين اجارهۀپوھنتون، ليلي

  کوب نشدند؟

  تمام آن اعمال به چه معناست؟

ھمه در يک کالم به معنای گرداندن چرخ تاريخ به عقب و دين را از يک مسألۀ شخصی و اعتقادی به يک امر سر 

را بازتاب " رابطه بين خالق و مخلوق" دين که در کليت خود  می بايد از ديد يک معتقد .کاری مبدل ساختن است

، زير عنوان ل حزبی مبدل شدهورن فروش و استخباراتی، به امر کنت، به يک باره به وسيلۀ مشتی از افراد ميھدھد

 که جرمشان فقط سر برھنۀ شان ی بی گناھیاز انسانھا امر به معروف و نھی از منکر در ادامۀ کارشان تا توانستند،

زنان بر ن بسته به امواج خروشان دريا سپردند، ، با دستاند سربريدند، در کوره ھای خشت پزی سوختاند،بود

  .  تجاوز نموده به مثابه کنيز از آنھا استفاده نمودندھمديگر زير نام غنيمت
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 با آمدن از برھان الدين ربانی که در کنار اخوانی ھا امروز عده ای وجدان باخته نيز بر مرگش ماتم گرفته اند،

، و با تيزاب پاشی شھرت را بنيان گذاشتند" نھضت اسالمی"به دنبال آن که رانش، اير ھمقطمصر در ھمسوئی با سا

و با خون سيدال ھا وضوی بردگی استعمار گرفتند، به ھمان جا بسنده نکرده در سال   خويش را کمائی نمودند!!نيک

  .دادندر قرا در خدمت پاکستانربۀ يک ابزار بی مقداثا تمام آنھا خود را به م، با فرار از افغانستان١٣۵٣

 از آن به بعد آنھا نه به عنوان فرزندان افغان که می بايست حامی منافع افغانستان می بودند، بلکه به مثابۀ نوکران و 

عالوۀ آن که در تمام افغانستان از  به" آی.اس.آی"مزدوران بی مقدار پاکستان و استخبارات نظامی آن کشور يعنی 

و به دستور به عمد را  و اجتماعی کشور ھای اقتصادیساختر روس، تمام زير در رقابت باھم و رقابت بااستعما

نابود نمودند، در خارج از افغانستان يعنی در پاکستان و ايران و چه بسا در کشور ھای ديگر نيز که پاکستان 

حمل نمايند به نويسنده از آن اطالع ندارد، جوانان کشور را که نمی خواستند رسن رقيت و بردگی روس را برگردن 

  .صد ھا و ھزار ھا تن  به قتل رسانيدند

  !مردم دلير و درد کشيدۀ افغانستان

ان زندگانی می نمودند، احزاب  در پاکست۶٠ و ۵٩به گواھی جم غفيری از آن پناھندگان ميھن ما که بين سالھای 

سرزده " سازمان جوانان مسلمان"از ھمان نطفۀ خبيثۀ که  ،شاخه ھائی بودندھمه  که ،اسالمی مستقر در پاکستان

 جوان محصل و متعلم را که ١٠٠٠بيش از " ربانی"و جمعيت اسالمی " گلبدين"وص حزب اسالمی ص، به خندبود

 در شھر پشاور با قساوت و ويژه، در پاکستان به با ھزاران اميد از چنگال روسھا و مزدورانش فرار نموده بودند

از خون ھريک از آنھا برای خود پول و اجرتی از جانب پاکستان و اعراب به ددمنشی يک حيوان درنده سر بريده، 

  .دست آورده اند

اينک يک تن از آنانی که دستش به مادری که چشم به راه و در انتظار برگشت فرزندت ھستی؛ ! ھموطن رنجکشيده

مۀ انقالبی و بدون خون فرزند دلبندت رنگين بود، به خاک افتاد، مگر افسوس که بدون حضور در يک محاک

.  به زباله دان تاريخ فرستاده شد،پاسخدھی به پرسش ھای مادران، خواھران، ھمسران و ساير عزيزن از دست رفته

مرگھائی که قبل . اينھا اعم از زنده و يا مرده سزاوار مرگھای به مراتب دھشتناکتر از آنند که ربانی با آن مواجه شد

مردم "  لعنتزير تف" را در يک دادگاه انقالبی خود تصديق نمايند، مرگی که برو و شرف شانآاز مردن ريختن 

 .رش نوحه سرائی نمايدطغرق شوند، مرگی که ھيچ يک از نوکران ھم مانند شان به خود جرأت ندھد تا به خا

و  ءخالف تبليغات مشتی خود فروخته که اکنون برای مرگ آن جالد اشک تمساح ريخته وی را مرد صلح، صفا

مھربانی معرفی می دارند، تاريخ سه دھۀ اخير گواھی می دھد که وی نيز به مانند ساير ھمقطاران اعتقادی اش در 

چنانچه سه تن از . حدی که برايش مقدور بوده از ريختن خون فرزندان صديق اين ميھن اباء نورزيده است

واقع سه پايۀ قدرت ربانی را در افغانستان می که در " اسماعيل خاناحمد شاه مسعود، ذبيح هللا و "قومندانھايش

 ضمن سازش  و عقد معاھدات علنی و مخفی با ،ساختند، در تمام مدت به عوض مبارزه عليه اشغالگران روسی

کاپيسا، در کوھدامن ، در کوه صافی، در قندوز، در اندراب، در بدخشان و تخار، در مزار و در  -پروان  در آنھا،

امير "قالبی و رزمندۀ آزاديخواه را از دم تيغ گذرانيده اند که در تمام اين جنايات حکم  و تأئيدناھرات به صد ھا 

 سال مبارزه عليه اشغال ١۴از آن گذشته در جريان تمام . يعنی ربانی خونخوار را با خود داشته اند" جمعيت اسالمی

آسياب درد مند افغانستان ن از خون مردم داخلی در رقابت با گلبديھای روسھا، ربانی به مثابۀ يک طرف جنگ 

  .استعمار و ارتجاع را به دوران انداخته است
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ربانی که ازتيزاب پاشی شروع و در مسلخ پاکستان به ھزاران جوان افغان را سالخی نموده بود، به پاداش آنھمه 

 از طرف روس و پاکستان به  در واقعخيانت در حق کشور و جنايت در حق فرزندان آن، با استحالۀ قدرت در کابل،

  .قدرت رسانيده شد

عناصری که ديروز بر روی دختران . تيزاب پاش ديروزی آغاز می يابد اينجاست که دور ديگری از حيات نکبتبار

 و مردم زير نام مبارزه با بی حجابی و بدحجابی، تيزاب می پاشيدند، به يمن الطاف استعمار حاکم بر سرنوشت

  .کشور گرديدندحيات و ممات مردم 

  !دھموطنان عزيزی که در در جريان سگ جنگی ھای احزاب اسالمی در کابل اقامت داشي

  !باشندگان مظلوم افشار نانکچی

  ! کارته سخی، قلعۀ شاده، پل سرخ و ساير نقاط کابلمردم رنجکشيده و آوارۀ

در پيشگاه تاريخ اقامۀ دعوا نمائيد، مگر چرا سکوت نموده ايد و نمی خواھيد عليه اين جنايتکار و قاتل فرزندان تان 

 ده تن از اعضای خانواده، اقارب و تنھا خانۀ ما در جريان اين لشکر کشی به تاراج رفته است؟ مگر تنھا  بيش از

 مسعود در کابل از دست داده ام؟ اگر اين طور نيست چرا ھمه ساکت –در لشکر کشی ھای ربانی من دوستانم را 

ود حرکتی نمی دھيد تا الاقل مزدوران جنايتکاران نتوانند تاريخ زندگانی تان را مطابق ميل خود رقم مانده ايد و به خ

  .زنند

  !ھموطنان

 ربانی فاجعۀ افشار را بر سر تان بياورند؟ از اين که بر - دستۀ مسعودو از چه می ترسيد؟ از اين که باز ھم دار 

پسران نوبالغ تان را زير نام کاتب، مورد تجاوز دھند؟ از اين که انجام جمعی  سال تجاوز دسته ۵دخترکان کمتر از 

  جنسی قرار دھند؟ سر انجام از مرگ؟

مگر نمی دانيد که ترس از مرگ دھشتناکتر از مرگ است؟ مگر نمی دانيد در جائی که نمی توان زندگی کرد، 

  مرگ خودش بھترين نجات است؟

 نزد تان موجود و با ھر آنچه در حد توان و امکان! صحبت کنيد! يسيدبنو!  دھن باز کنيد!پس بيائيد، قلم برداريد

را به گردن دارد، بيگناه  ھزار انسان ۶۵م را که در کشتار کابل ھمسان با گلبدين و مسعود خون است اين قاتل بيرح

دان فرزن"نگذاريد يک مشتی ميھن فروش، خاک فروش و مکتب فروش بر مرگ اين جالد نوحۀ ! افشاء نمائيد

از جنايات ربانی در کابل، در پاکستان، در تخار، در مزار، در بدخشان و در ھرکجا که خبر !  را بخوانند"مسلم

  !داريد با وضاحت بنويسيد

بنويسيد که ربانی قاتل سفاکی بود که از تيزاب پاشی بر روی دختران تان آغاز کرده و سر انجام شھر زيبای تان را 

  .د که زاغ در آن نتواند اقامت نمايدبه ويرانه ای تبديل نمو

 عقيدتی و روابط مخفی – ھزار نفر در کابل، بر مبنای ھمان تعلقات فکری ۶۵ربانی تيزاب پاش، بعد از کشتن 

ونھا افغانی پول نقد و ييات قبلی خود اکتفاء ننموده با فرستادن ميلنااز آمدن طالب باخبر شد، به ج استخباراتی، وقتی

 ۴، ھمين استقبال بود که طالب را برای بيش از  از آن از گوربرخاستگان تاريخ استقبال نمود،حهارسال سيل اسل

سياه و تاريک ساخته را حاکم ساخت تا ھرچه روشنائی بود خاموش سازد و ھمه جا . سال بر ميھن ما حاکم ساخت

  .فقط به تاريکی حق حيات قايل شود
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و کشته شدن ديپلومات ھای ايرانی که ھمه جواسيس به دست طالب زار مگر ھمين ربانی نبود که به دنبال سقوط م

 تا با فرستادن لشکر ايران بود، از رژيم واليت فقيه خواست" واواک" آن کشور بودند و وظيفۀ شان جاسوسی برای 

  به افغانستان ، انتقام خون ديپلوماتھا در واقع فرار خودش را از آنھا بگيرد؟

، و زير نام مبارزه عليه طالب و القاعده از  بنای خشم بر طالب گرفتندش بادارانکه وقتیمگر ھمين ربانی نبود 

فضاء کشور ما را زير شديد ترين بمباردمانھا قرار دادند، وی از امريکا و انگليس به صورت مکرر خواست تا ھر 

 بودند و نيستند که ناتو را به خاطر خراسانی اش ن–چه بيشتر بم افگنند؟ مگر ھمين ربانی و دارو ودستۀ افغانستانی 

نمی ريزند و بمب ، که چرا به قدر کافی ه و می کنندمروت باالی مناطقی از افغانستان و خارج از آن مالمت کرد

  مماشات می کنند؟

  !ھموطن رنج کشيده و درد مند

روغ ھا و تعريف ھای شان اگر مشتی از اراذل و اوباش و مشتی از ميھن فروشان بی مقدار، می خواھند با تکرار د

ذھنيت نوباگان را در مورد اين قاتل و جنايتکار شکل دھند، ھمۀ ما وظيفه داريم تا حد اقل به خاطر صيانت از ذھن 

 ست بنويسيم و نگذاريم تا دريوزه گران از آن جالدور وقايع را ھمانطوری که بود و اشاين کھای پاک فرزندان 

  .م نمايندسيسيمای يک انسان با مروت را تر

  !ھموطن آزاده

می کشايند، مگر اين قدرت ھای استعماری وقتی مزدوران بيمقدار ناتو زبان به تمجيد از آن عجوزۀ ھزار داماد 

ميھن بر من و تو و آن ديگری حق ندارد تا پا پيش گذاشته ، آن فرزند ناخلفش را به درستی بشناسانيم تا نکند، 

  ؟آيندگان در آن مسير گام گذارند

در مقابل تمام تعريف ھائی که از اين قصاب کابل می نمايند، مگر نفس اطاعت وی از اشغالگران و تالش به خاطر 

  استحکام دولت دست نشانده، آن ننگ تاريخيی نيست که می بايد بار بار و به تکرار از آن ياد کرد؟

و تمام دارو " ربانی"شوی، مگر اعمال ھموطنی که حاضری به خاطر دفاع از دين و مذھب، تا پای جان ايستاده 

 ھزار افغان ھموطن ما را از اسالم، از خدا، از قرآن و از ۵٠دستۀ اخوانی اش نبود، که تنھا در شھر کابل بيش از 

  ؟ غرب انداخت متنفر ساخته به دامان امپرياليزممحمد

درس  بودا ھم بايد از وی تا  -  که نبود- بودتمام عمر خود، چنان آدم بی آزاری ھم می در از ديد اين قلم، ربانی اگر 

 و به خاطر تحکيم پايه ھای دولتی که محصول فرا می گرفت، ھمين که در سنگر دفاع از اشغالگرانبی آزاری را 

اشغال است، کشته شده است، کافيست تا وی را در کنار جناياتش از تيزاب پاشی تا کابل سوزی، خاين به کشور نيز 

  .بنمامم

  داردادامه 

  


