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  سازشھيوالیربانی 

 و جنايت
 

امعه داند و افراد ج  برد گی و تاراج زندگی مردم را در چوکات  مقدس اسالمی جايز می،اسالم دينی است که  جنگ

که در  گروند يا اين  طبيعت و مردم دارند يا به اسالم می،ھم نظر به معيار ھای فکری خود و برداشتی که از زندگی

  مسلمانی جبری  بوده و پيروی ،که در وطن ما  باالی مردم  البته با در نظر داشت اين.گيرند تضاد با آن قرار می

که آرزو و خواستی در  که آنان بدون اين برای آن  ؛تحميل شده استھا  بدون چون و چرا از قوانين اسالمی بر آن

  .باشند نام دين اسالم میه  آنجا متولد و تا آخر عمر اسير خرافاتی ب،تولد خود در يک فاميل مسلمان داشته باشند

 ومعرفت لت ھای  غير مردمی سطح دانشو تسلط دو در کشور ما که بنا بر عوامل مختلف و از آنجمله استبداد  

ھا  عقب نگھداشته شده است بازار اين ھمه دالالن  و  ط اجتماعی انسانبو رواھای ماحول   مردم ما نسبت به پديده

داشته و اکثر يت مردم ھم نا آگاھانه رونق بيشتر فته دين به تناسب جوامع پيشرواسطه  ھا بين خدا و انسان در قالب  

 ينی ھا وبا بی توجھی به ماھيت دين خود را مکلف و مجبور به اطاعت میو بدون تعمق در اوامر و ارشادات اين د

   . نيرنگی و قابل توجه مردم باشندۀ تکفير شده و نقط" دانشمندان اسالم"خواھند از طرف اين و نمی دانند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

د اکثر نيرو ھای استعماری و امپر ياليستی مدتھا قبل اين  نقطه ضعف را در جوامع دينی تشخيص و خواسته اند ح

به ھمين ملحوظ به استخدام و پرورش يک تعداد اشخاصی  سست  و  بنمايندءاستفاده را به نفع خود از ين فضا

ھا در جوامع عقب نگھداشته   خدا در زمين و رھنمای  دينی انسانۀ نمايند،نام معلم دينه  بی وجدان که ب وعنصر

و اين  ھا باشند خصوص  حافظ منافع آنه  در شرايط بتا اند داختهھا مشھور شوند پر ط آنشده مشھور باشند و يا توس

ھای استفاده جو  و منفعت طلب مفت  سعی بر استقرار و دوام تسلط قدرت  متيازاتی از آنھاگر فتن ان دين با امعلم

  حق مردم  نقش خايينانه بازی نموده و توده ھای مظلوم و محروم را بههخور داشته و در سر کوب جنبش ھای ب

  . لطف و َمحبت خداوند دعوت نمايندآرامش و صبر به اميد

شند تا در خدمت  به باداران  با ضاع جامعه می در خدمت ار باب بوده و متوجه اوستهخود پيو ،ن دينا اين معلم

ی که ضد ئشرف ترين انسانھا شان کوتاھی رخ ندھد به ھمين ملحوظ است که در طول تاريخ صادق ترين و با

اند   ھا  تکفير شده و  تير باران شدهم کشيش و خاخا، استبداد مبارزه نموده اند از طرف ھمين مال و مولویاستعمار و

ی که در ين رشته يک ئ دينی ھا مخصوصاً آنھا،در چنين جوامعی. اند سر بردهه که ھم سالھا در زندان ھا ب و يا اين

سواد و مکتب ناخوانده قرار  يازھا نسبت به مال ھای  بینام تحصيالت چيزی داشته اند در رديف اول امته کمی ھم ب

 شھادتنامه داشته و با "االزھر"واسيس يعنی ج ۀ از مرکز تھي"ربانی". بود "ربانی"ين جمله ھم ايکی از . دارند 

يرو ھای استعماری جھان قرار دمت نخ در ايجاد تنظيمی اسالمی در زمان سلطنت داوود به پاکستان رفته و علناً 

 در حواشی "فيسور مال ربانی لطفاً به نوشته دانشمند محترم موسوی زير عنوانپروھای   وابستگیۀدر بار. فترگ

 . مائيدمراجعه فر" قتل ربا نی

داشته  و از زمان ۀ  چند بعدی و شخصيت سياسی سازشکارانۀ چھر"ربانی" بايد عرض بدارم که  مختصرً در اينجا

مشروع شدن برای رسيدن به امتياز ھای نا تا زمان کشته ١٩٧١ در سال "سالمی انھضت"به اصطالح بنياد گذاشتن 

يغ نکرده و برای از بين بردن دشمنانش از ھيچ نوع سازش  و درت از ھيچ نوع خيانت و جنايت درو نگھداشت ق

   و سازشدشمنیسازش، . وشان خلق و پرچم دريغ ننموده استشمول وطن فره پيمان بستن با ھر جنايت کار ديگر ب

 و دو باره دشمنی با حزب وحدت و گروه سيد کيان آقای ی و ھمکارت مخالف،در دوره ھای مختلف با دوستممجدد 

در . داد  ھمه و ھمه شخصيت  سياسی اورا تشکيل میاشغالگران ش با ز پيسنھاد سازش با طالب ھا  و سا،نادری

گناه ما را به قتل رسانيده و  ی داشته و ھزاران ھموطن بی زندان ھای شخص،زمان اقامت در پاکستان مثل مال گلبدين

 عربستان ،يکاامرھای   ھا دالر کمک آی بر خوردار بوده و ميليون.اس .از پشتيبانی کامل دولت پاکستان و آی 

 مولوی محمدی و ،پير گيالنی،  حضرت مجددی، گلبدين، عرب را مثل عبدالرسول سيافۀامارات متحد، سعودی

به ليون دالر ثروت ي م٣٠٠ به نام مجاھدين افغانی در جيب زده و قرار  اطالع بعد از مرگ شان حدود يونس خالص

ابل شده و کل شھر خدا "حکمتيار" و نيرو ھای ھای "جميعت اسالمی"وه ربا سقوط دولت نجيب گ. ميراث گذاشتند

 نيرو ھای در اين کشتار.به قتل رسيد آن در جريانغير نظامی در نتيجه به ده ھا ھزارجنگ بين شان آغاز گرديد که 

  .نيرو ھای دوستم عليه گلبدين می جنگيدندبا  اتحاد درجمعيت 

يس جمھور دو ماھه  ئ پشاور بودند رۀ مجددی به اساس ھدايات نصير هللا بابر و جنرال حميد گل که طراح توافق نام

مسعود .  و بعداً ربانی وارد صحنه شدندنمود اھی میرا جنراالن پاکستانی ھمر که  باداخل شدن به افغانستان اوشان

خواست  از قدرت کناره گيری نمايد که مخالفت   موقت ربانی  نمیۀوزير دفاع او بود و بعد از سپری شدن دور

عيت دادن به رياست حکومت خود که از حدود  برای مشرو"ربانی". نظيم ھای اسالمی را در قبال داشتتعداد زياد ت

نام علمای کرام اسالمی ه تا دو کيلو متری آن امتداد داشت يک تعداد از مال ھای مربوط تنظيم خود را بارگ شاھی 
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جمع و نظر به فتوای آنان خود را رئيس ) ١٩٩٢مبر سالدس٢٩ ("شورای اسالمی حل و عقد"نام ه دور خود به ب

ی که از ديده درائی اين پرو فيسور اسالمی ا   واقعه،يناتر از ھمچنان جالب. اعالم نمودجمھور قانونی افغانستان 

  .باشد   می،کند  بعد از دو سال  لذت بردن از امتيازھا ی پادشاھی اش  واقع شد حکايت می

  :که ھمه ھموطنان گرامی مطلع اند چنين است يان طوریجر

 که خارج ی از مردماناز يک تعداد مالھا و قوامندانھای آدمکش و ھمچنان ٩۴ عيل از ھرات در ماه جوالیامال اسم

نام شورای اسالمی غرض انتقال قدرت از ربانی به کسی ديگر که ه  زيادی را ب تعداد،از  افغانستان  زندگی داشتند

 در آن .مريکا به ھرات رفتندا کانادا و ، زيادی از ارو پا تعداددر نتيجه ھرات دعوت نمود کھشورا الزم بداند به

 از کجا ءکه مصارف گزاف اين شورا اين( .ھين ھم دعوت شده بودندق و مخدوم رسف صدراعظم سابجمله داکتر يو

از ھزار نفر  در شھر باستانی ھرات به اشتراک اضافه تر ٩۴گست سال ا ٢۶تاريخ ه جلسه ب) دانم تمويل شد نمی

م کنفرانس آقای رو ز سو. دولتی داشتندنھاداتی در مورد انتقال قدرت شھر کسی به نوبه سخن رانی و پي. داير شد

 ءدر ابتدا. ايراد نموددارم  را تقديم تان می  آنۀ از کابل به مجلس تشريف آورده و  بيانيه ای که من فشرد"ربانی"

  : ع و بعد از کمی حاشيه رفتن گفتندايشان  به عربی گفتن شرو

 با ءعيل خان ابتداااسم.  ارمو من در آن دخالت نداشته و ندمان تشکيل شده ھرعيل خان قا به ابتکار اسمءاين شورا

اشت و من حاضر شدم و گفتم ديگر رھبران تنظيم ھا صحبت و من آخرين نفر بودم که موضوع را با من در ميان گذ

توانم بيشتر ازين  بر دوش د اشته باشم و حاضرم اين قدرت دولتی را به کسی  و ليت بزرگ را من نمیؤاين مس

فونی اطالع ليمن ته عيل خان باکار خود ادامه داد و جناب اسمه و  اين شورا ب مديگر يا شورای اسالمی  انتقال دھ

دوش شما گذاشته و ه ببازھم ليت را وؤ اين مسءدادند که تمام اعضای شورا و نمايندگان واليات ھمه به اکثر يت آرا

ا بر من داشته و مرا دو ين اعتماد راکنون که شما نمايندگان ملت ا. د ادامه دھيد خوۀتوقع دارند  آنرا قبول و به وظيف

  .......…ول دولت اسالمی ساختيد مجبورا آنرا دوام داده و سعی نھائی در رفاه مردم خواھم نمود ؤبار ه مس

 تکبير ه بودند بی که آنجائ ھمانھااً  بعدکه در شورای اسالمی ھرات "ربانی" ۀ خطابه يک ساعتۀ اين  بود خالص

اين وقاحت و ديده درائی  .…نوبه خوش خدمتی خود را ابراز داشتند ه ھای اسالمی خود ادامه داده و ھر کدام ب

 به جز ھمين نوع کار ھا چيزی ی چون وی آدم نو کر منش و پست چه بعيد نبود"ربانی"واقعاً از شخصی مثل 

بين سياف يکی از متحدين ربانی و حزب وحدت جنگ  ١٩٩٢در ماه جون سال .... تواند انجام دھد ديگری  را نمی

و جحيت   شان تجاوز جنسی بر زنان را ارۀآغاز شد که ھر دو قوت ھای اسالمی ناب محمدی در مناطق مفتوح

  .اختطاف ھا را دوام دادند

گھا که تا گلبدين بر  نيرو ھای ربانی حمله نمودند و درين جنو ھمکاری با ستم با توافق دو ١٩٩۴ در ماه جنوری 

ی نظار ارشو. ھمشھريان ما کشته شدند از  ۶۵٠٠٠ ادامه پيدا نمود بين ماه جنوری و جون در حدود ٩۴آخر سال 

وجدان ديگر  دالور و چند بیآصف  جنرال ، جنرال بابه جان،با ھمکاری جنراالن پرچمی و خلقی مثل نبی عظيمی

شورای . ی نظار ھدايت گر بم انداز ھا بودتخبارات شوراول اسؤاخلی ادامه داده و قسيم فھيم  مسھای د به جنگ

نام پلنک يک و کوه ه  اسالمی از کوه تلويزيون بۀھای خود فروخت ھای داخلی احزاب و گروه نظار در جر يان جنگ

رادار مشھور به پلنگ دو به حمالت و فير ھای راکت به ھموطنان مظلوم ما از يک طرف و گلبدين از سوی ديگر 

  .را حساب نمود آنميتوان تاريخ  وطن در وحشيانه ترين کشتار يکی از ند که پرداخت

خاطر ضربه زدن ه  گلبدين ب، طالبان در قندھار و حرکت شان به سوی کابلۀبينی شد  موفقيت غير پيش٩۴ در سال 

 که به اختيار گفتک ش بود با تمام اسلحه و مھمات ترھای نظامی ا لت ربانی چھار آسياب را که مرکز فعاليتبه دو
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ست که با رت پذيرفت و مزاری به طالبان پيود بر حزب وحدت صو ھمزمان حمالت مسعووطالبان قرار گرفت 

 ستم نيرو ھای دو٩٢در سال . فت ند در حزب وحدت انشعاب صورت پذيراجازه دادن به طالبان که وارد کابل شو

شان به چپاول اسالمی پرداخته و مرتکب صد ھا عمل ماندان ھای محلی قو. ووحدت تحت رھبری محقق متحد شدند

 که در ھر گوشه و کنار آن يعنی کوچه به کوچه جنگ  "ربانی" امارت ۀدر دور. ی گرديدندئو جنابيناموسی 

 سال میار از  باداران پشت پرده و سابقش  يعنی رو س ھا "ربانی"اسالمی دوام داشت به کانتينر ھا پول به دو لت 

  .شد

 تاريخی سپری شده و بزرگترين شرم و خجالتکر استعمار به خدعه و فر يب و شرمندگی مر اين نوسراسر ع

باشد که تمام وطنداران   جنايتکارش میۀبرايش حمله به مردم بی پناه افشار به ھمکاری مستقيم سياف و دار و دست

در زمانش به آن نيز ا داشته و  تشريح جنايات حزب وحدت جای خود ر،ما از جر يان رقت بار آن اطالع دارند

 . خواھم پرداخت

توان   را با دو لت شوروی از نوشتار ذيل می"ربانی"سازش  و ھمکاری رھبران اسالمی کشور ما  مخصوصاً 

 .استنباط نمود

ه تی که بأ و اعضای ھي"جميعت اسالمی"ھای بر جسته و فضل الرحمن وثيق دو تن از کادرحمن فاضل فضل الر  

. ن ربانی به مسکو سفر نموده بودندھان الديتحت رياست بر) ١٩٩١مبر نو١۵تا١١ (١٣٧٠ عقرب ٢۴ - ٢٠تاريخ 

ای فاضل نشر نموده اند آق)  مذاکرات با روسھا–دين در ماسکو مجاھ( سفر را در رساله ای تحت عنوان ارش اينزگ

يان مذاکره را کی خريده بودم تا جرجده تايپ کوچجانب از  اين(نويسد  ارش چنين میزدر مورد دقيق بودن اين گ

کل به خدا نموده آنرا در جيب واسکت خود جای دادم و آنرا م در اول مردد بودم اما بعداً توحرف به حرف ثبت نماي

در .. …( نمائيد ھمان است که مستقيماً از نوار پياده شده است   آنچه شما مطالعه می.)به خاطر آرام ثبت نمودم

خواند و ھر   را می" آيت الکر "ی ماسکو مسعود خليلی با صدای بلندئاز طياره در ميدان ھواپياده شدن لحظات 

ندر مالقات ھا با الکسا... …تنھا استاد  ربانی لبخندی بر لب داشت … خواند   ی را میئکسی ورد و اوراد و دعاھا

وجود آمدن حکومت ه  ب–ھا  فت و راجع به مين پاکیروتسکوی معاون رئيس جمھور روسيه فدراتيف صورت گر

 و شود ربانی خواھان کمک شوروی در مورد سقوط دولت نجيب هللا می.... اسالمی و ھمکاری با روسيه صحبت شد

ت بود خطاب به روتسکوی أی حزب وحدت اسالمی که در جمله ھيتضوی سخنگوحجت االسالم سيد رحمت هللا مر

  :گويد می

به تعقيب آن . خواھد از بين برداريد يم کابل را که ملت ما نمیژوريد که ردست می آه  شما وقتی دل ملت ما را ب

بر  از رو سيه در جھت از ميان: گويد مولوی محمد نبی محمدی امير حر کت انقالب اسالمی با تضرع و التماس می

کنيم اين کار مداخله  ئيد ما در  امور داخلی کابل مداخله نمیيم کابل آرزومنديم و بايد نا اميد نشويم نگوژداشتن ر

  اتحاد شوروی مالقاتۀ با پانکين وزير خارج١٣٧٠ عقرب ٢١ت مجاھدين روز سه شنبه أھي.... …شود  گفته نمی

  :دنيميگو کرده

ر افغانستان سقوط کند و قيادت روسيه خاطر صلح و امنيت در افغانستان بايد حکومت غاصب و غير قانونی ده  ب

ت شوروی و أ ھي- اعالميه مشترک مجاھدين"ت مذکور در ختم مذاکرات بعد از نشرأ ھي.در زمينه قدم عملی بردارد

  :گو يد  عقرب بار ديگر با روتسکوی مالقات واو می٢۴ در بعد از ظھر "رو سيه فدرال

  ونهگن و سعودی انجام خواھيم داد که چی با ايران و پاکستائام طی يک ماه ديگر مالقات ھا که من وعده داده  طوری

فيصل الربانی قبل از پرواز جانب مسکو به زيارت شھزاده ترکی . لی اسالمی انتقال بدھيمقدرت را به حکومت انتقا
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 گذشتانده بود ھمچنان دو "الموتمرات"پسر شاه فيصل و رئيس استخبارات سعودی به جده رفته و شبی را در قصر 

ت أ ايران ھيۀپاکستان و سه تن از کار مندان وزارت خارجت مجاھدين مقيم أآ ی پاکستان ھي.اس. نمايندگان آیتن از

  .نمودند  را در سفر مسکو ھمراھی میمجاھدين مقيم ايران

با سران ھم طور خصوصی ه  ادعا شده بود که ربانی عالوه بر مذاکرات رسمی ب" دشنه ھای سرخ" در کتاب

  . داشتیئشوروی مالقات ھا

  :نويسد  می"آقای فاضل" ھمچنان 

خواھم نزد استاد  فون ديگر آمد و آن شخص گفت که من سيد محمد گالب زوی ھستم میلياق ايستاده بودم که ت در ات

آقای گالب زوی . پيام شانرا به استاد رسانيدم و استاد موافقه نمودند و گفتند بيايد . آمده و با ايشان صحبت نمايم 

گالب زوی به اتاق استاد رفته و در آخر صحبت شان  . خواستند کسی ديگری از آمدن شان مطلع شوند آمدند و نمی

   "من يک عسکر ھستم و منتظر امر شما ھستم "گالب زوی از نجيب شکايت نموده  و اظھار داشت

ت استاد ربانی و دار و دسته اش و نا گفته نبايد گذاشت که ربانی از ا از  سازشکاری ھا و جناي ایاين بود شمه

موريتی که از طرف باداران امريکائی اش به او محول شده بود أی بوده و در آخرين مقماش جانيان وحشی اسالم

 کرد؟؟؟؟ ھای صلح خطاب می شتهھا را ھميشه فر شورای صلح با طالبان بود که بيشرمانه آنرئيس 

  :در اخير بايد ياد آوری نمود

خواھان انداختن بم ھای بيشتر و تباه کن  ،مريکا بر خاک ماا ۀ ھمين ربانی و دار دسته اش بودند که در زمان حمل

نمودند و اين وضع تا امروز ھم دوام  شده وآنھا را منحيث ناجی خود دانسته و  در خدمت گذاری شان افتخار می

 ،عيلا اسم،گالب زوی، میعلو،  عبدهللا، خليلی، محقق، گلبدين،  دوستم،فھيم،  قانونی، سياف،ربانی: ھا  دارد و اين

جنرال ، بسم هللا، استاد فريد،  امرهللا صالح،اتمر، مولوی محمدی، يونس خالص، حقانی،  پيرم قل،عطا ،سرور دانش

 دنگر  و صد ھا وطن فروش ديگر خاين  به ملت بوده ،چکری،  استانکزی،مال ضعيف،  مال محمد عمر،ملک

 باشند ھا می مستحق بد ترين عقو بت

 

  زيز آريانفر تاريخ ترجمه عۀافغانستان در منگن: خذآم

  قشناسحت سياسی افغانستان  نوشته نصری  تحوال

 چاپ "مذاکرات با رو سھا -  مجاھدين در مسکو "ارشگران فضل الرحمن فاضل و فيض الرحمن وثيقزارش گزگ

   ١٣٨١کابل ميزان 

   نوشته ف م ودان  - سياست مصالحه ملی و جبھه گيری ھا در حزب وطن

   مير آقا حقجوافغانستان و مداخالت خارجی نوشته

  عدالت افغانستانژۀ ارش پروزگ

  يو ھای  شورای علمای افغانستان  در ھراتويد
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