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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 اول اکتبر

  

  "ربانی"در حواشی قتل 

٣  

  آمران قتل ربانی

  

  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؟  «گفتا که  

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

  

ن قسمت نوشته قبل از آن که به اصل موضوع بپردازم، به اجازۀ شما خوانندگان گرامی و به اجازۀ استاد سخدر اين 

به می خواھم ،  مطالب ارزشمند و آموزندۀ شان را با يادی از گذشته ھا آغاز می نمايندگاھیکه " معروفی"آقای 

  .اقتفاء از ايشان سخنم را با يادی از گذشته آغاز نمايم باشد تذکر آن خاطره، بر بحث کنونی ما روشنی الزم بيندازد

، ملک قريه يک  در محلی که ما زندگانی می نموديم۵٠يل دھۀ  ھجری و اوا۴٠قبل يعنی در اواخر دھۀ سال ده ھا 

اين شخص که در خباثت و دنائت گوی سبقت از ھمه ربوده بود و . ياد می شد...." تواچی "پيشکار داشت که به نام 

به عالوۀ آن که جاسوسی ملک، ولسوال و "  دارند، او تنھا داشتآنچه بدان ھمه"با اندکی تغيير در شعر شاعر

کروھی محل ما رخ می   ۶ و حتا منطقۀ ما در که ومندان ولسوالی را می نمود، در تمام فتنه ھا و نا آرامی ھائی ق

؛ از دزدی گرفته تا پراندن بچه و دختر در ميان بود" تواچی" پای  می گرفت داد ھرگاه تحقيق درست صورت

ائی مردم به صورت قاچاق و در غياب فروش ملک ودارقمار خانه ساختن، تن فروشی، مردم، جنگ اندازی، 

  .ساخته بود" تواچی"، از جناب و ھر آنچه می توان در موردش فکر نمودآن صاحب 

بر مبنای ھمين خصايص ضد انسانی، شامگاھان يکی از روز ھا، چند تن از باشندگان محل که به احتمال اغلب ھمه 

از " تواچی صاحب" پس کوچه ھای محل که می دانستندجوان بودند، خود را به قسمی که ديده نشوند در يکی از 
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را بر " پتو" و غافلگيرانه ابتداء يک  سريع به محض رسيدنش، بسيارند و در انتظار وی ماند عبور می نمود، جاآن

  .  انداخته بعداً به زدنش آغاز نموده بودند ویسر

حواله می دارند، درد دل يکی از " تواچی" که بر آنھا که ھمه از وی پرعقده بودند و می دانستند با ھر مشت و لگدی

ه را به انداز" تواچی"و جاسوسی از جواسيس خاندان طالئی را کيفر می دھند باشندگان محل را تسکين می بخشند، 

  . مشت و مال کردند که ديگر نای راه رفتن و دفاع از وی کامالً سلب و بيھوش بر زمين ماندای

از وی ... با زدن چوب در بعد از آن که را کامالً برھنه نموده " تواچی"تفاء نکرده، جوانان به آن لت و کوب اک

  .می روند رھا نموده پی کار خود "لچ مادرزاد" ھمان طور را  ویساختندکشمش 

يک بمب به سان وی " کشمش شدن" و را کشيدن، " ايزار تواچی"فردای آن روز خبر لت خوردن و به اصطالح 

را " تواچی"تا محله ھای اطراف را نيز فراگرفته، مردم بدون آن که ضارب و ضاربين  و حخبری تمام محله

اغ  و از خدا می خواستند تا باز ھم آن فرشته ھای نجات را به سر رحمت فرستادهآنھا ان و مادرانبشناسند بر پدر

  .بفرستدو اعوان و انصارش " تواچی"

خواستند بر  و می  ساخته"يک زاغ را چھل زاغ"ده ھريک اما عکس مردم که از خوشحالی در پوست نگنجي

آيندۀ خود را پيشبينی " تواچی" ملک قريه که در لت خوردن ؛به چه اندازه بوده" چوب"ھمديگربقبوالنند که بزرگی 

بر " تواچی"می نمود، ضمن دو و دشنام و قدرت دولت وقت را به رخ مردم کشانيدن، حدود يک ھفته بعد که 

را در ظاھر ه و می توانست بستر را ترک نمايد، در يکی از روز ھا طبق قرار قبلی، قومندان ولسوالی سرپای آمد

  .اما در اصل برای ترساندن مردم به قريه دعوت نموده بود" تواچی"برای عيادت از 

ناميده می شد، با " نورهللا"قومندان ولسوالی که فردی بود از اھالی پنجشير و اگر حافظه ام دچار اشتباه نشده باشد 

ھم چيز ھائی مدفون در اينجا " تواچی"ھمان ھيکل بزرگ و شکم قطوری که از دور فرياد می زد، از سرقت ھای 

راه می رفت و ملک و " چاک چاک"در حالی که وی نيز با سر و روی بسته در کنارش" تواچی"است، بعد از ديدن 

 در انتظار موتر قومندان صاحبکه ودند، در سرک عمومی، آنجائی به راه انداخته ب" خاکباد"ساير نوچه ھای شان 

 به طرف مردمی که جلو چند دکان کھنه و از ھم پاشيده ايستاده بودند، رو گردانيده توقف نموده می غريد، شصاحب

  :پرسيد" قومندان"با تبختر يک 

  صاحب را زده؟" تواچی... "کدام پدر و مادر 

 سال ١٠٠نشنيد، رويش را به طرف يکی از ريش سفيدان محل که می گفتند بيش از چون ھيچ صدائی در پاسخ خود 

  :عمر دارد نموده، پرسيد

  "صاحب را زده؟" تواچی"، کی او بابه، تو که پايت د لب گور رسيده بگو"

  :ده پرسيدرف قومندان برگردانيط اقل ما نشنيده بوديم، رو را به بابه که تا آن روز ھيچ گاھی صدای بلند وی را حد

  "مه بگم"

  !بلی تو: قومندان در جواب گفت

  :بابه با ھمان صدا گفت

 گرفته تا تمام مردم ميشه که او را نوکر حکومتی استیکه نفر و راه گشته نميتانم تا تو که قومندان صاحب، ازمه "

  "زده باشن

  آخر چرا؟؟" قومندان که انتظار چنين پاسخی را نداشت، با عصبانيت گفت

  : نه برد و نه آورد و با ھمان صدای بلند گفت،منتظر اين سؤال بود به اصطالح مردمه بابه ک
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  ..."ظلم کرده، از بس بدی کرده، از بس دزدی کرده از بس ، استشرور ازبس ای پدر لعنت 

 و نمی نداشت  داشت، سال١٠٠بيش از  ی که قومندان که به ھيچ صورت انتظار چنين پاسخی را آنھم از پيرمرد

 و به قدر فرستاد" تواچی"پيش آيد بعد از آن که چند دشنام به استقامت ضاربين نيز توانست با وی از در خشونت 

  .کشيد، از راھی که آمده بود برگشت بدون آن که کدام دستآوردی داشته باشد" خط و نشان"کافی 

 می بينم اين ھيوالی ،می دھم ھمزمان به ذھنم خطور "ربانی" قتل  آن روز را با اوضاع کنونیخاطرۀوقتی 

را از پشت " تواچی"خونخوار نيز آنقدر جنايت و خيانت نموده و در جنايت، دزدی و وطن فروشی دست ھزاران 

چه ھمان طوری که از آغاز اين . در پشت قتل وی قرار داشته باشد به صد ھا و ھزاران دشمن دبسته بود که می توان

آورده ايم، آنی که دست به خون ديگران می آاليد و حتا " ناصر خسرو"خن جاودانی ه نوشته ھا با استمداد از سلسلس

  .با انگشت درب کسی را به صدا می آورد، نمی تواند منتظر باشد که ھيچ کس به وی نبايد کاری داشته باشد

  :و اما برگرديم از خاطرات چندين دھه قبل به آنچه اکنون اتفاق افتاده است

و به را کردن  يک جاسوس چند جانبه دق الباب تمام نھاد ھای استخباراتی ۀ و به مثابطلبانهمنش و کردارفرصت 

موازات آن شرکت در کشتار بيدريغ توده ھای ميليونی افغانستان و فروش گستاخانۀ ميھن، آن عواملی اند که طيف 

ه و فرصت طلبانۀ متحدين داخلی و  است به عالوه، سياست استفاده جويانرا از حساب بيرون کشيده" ربانی"دشمنان 

خارجی وی نيز قسمی است که ھريک می خواھد از کشته شدن آن ھيوال بيشترين منفعت را برای خود به دست 

 راھی زباله دان تاريخ گرديد تا امروز بياورد، به ھمين لحاظ از نخستين روزی که وی به دنبال يک عمل انتحاری

گذرد، با آن که قاتل کامالً معلوم است، اما به خاطر يافتن دستان پشت پرده و حدود ده روز از آن واقعه می که 

اين شايعات اگر از صد ھا دشمنی شخصی که در . محرکين اصلی قاتل بازار افواھات و شايعات کامالً گرم می باشد

  :چنين مواردی مطرح می گردند، بگذريم در خطوط کلی خود در سه بخش تمرکز يافته است

  ريکا و ادارۀ مستعمراتی کابل به مثابۀ گردانندۀ اصلی آن قتل ام-١

   شوروی، ايران و شورای نظار-٢

  و طالبان" ۶.آی. ام" پاکستان، -٣

  

  : امريکا و ادارۀ مستعمراتی کابل به مثابۀ گردانندۀ اصلی آن قتل-١

 و نھاد ھای تبليغی ، روسيه و ھند صورت عمده مبلغان اين طرز ديد کسانی اند که يا به صورت مستقيم با ايرانبه

  . آنھا در رابطه اند و يا اين نا آگاھانه، در دام تبليغاتی آنھا گرفتار مانده اندراتیااستخب

 با امريکائی ھا در مخالفت قرار داشته نه تنھا مخالف موجوديت "ربانی"افراد می خواھند بگويند که گويا اين طيف 

 با ايجاد لشکر گاه ھای آنھا نيز مخالفت داشت، بدين منظور آمريکائی ھا وی را از  بود بلکهفعلی شان در افغانستان

. ک. م"مات سابقه دار ھند و دپلدر اشاره ھای تلويحیمی توان را پايه ھای چنين تفکری . پيش پای خويش برداشتند

رت نمی تواند، اعتبار داشته اين فرض از جھتی که آنھا مطرح می دارند، به ھيچ صو.  نيز مشاھده نمود"بدره کمار

  .باشد، مگر اين که بپذيريم طرح ديگری در ميان است که بعداً به آن خواھيم پرداخت

  :، می تواند چنين باشدعلت آن که اين طرح نمی تواند از اعتبار زياد برخوردار باشد

 و اين که آيا در اين حدی صرف نظر از آن که امريکائی تا چه حدی کنترول عمليات ھای انتحاری در دست دارند

از بين ببرند، آنچه اين احتمال را از ترور نموده از توانائی ھستند تا دشمنان خويش را به وسيلۀ دشمن ديگری 

می " ربانی"منظری که ايرانی ھا و ھندی ھا ادعا می دارند، به شدت ضعيف می سازد، کارنامۀ زندگانی شخص 
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افغانستان، وی در تمام دوران حيات ننگينش، نه تنھا ھيچ مردم خصی فرد فرد  تجربه و زندگی شچه به گواھی. باشد

مريکائی ھا به خصوص اشغال افغانستان به وسيلۀ آنھا نداشت، بلکه طنين صدای کريه وی ھنوز اگونه مخالفتی با 

ری ار آمد تبمب ھای بيشتر و کھم از گوش ھموطنان دور نشده وقتی از ناتو می خواست تابرای نابودی طالب 

 خود دست وی را گرفته و به ارگ رھنمون می شوند وقتی  فکر می کرد اين بار امريکائی ھا، او که در آغازبريزند

در آغاز قضايا را به شکل ديگری ديد، اندکی دلخوری از خود نشان داد ، آنھم نه از امريکائی ھا بلکه از سه خاين 

 در افغانستان ه در غارت ميليارد ھا دالری که از کيسۀ خليفجانبیور زمان وقتی از ی نظاری، مگر به مرشورا

پخش می گرديد، سھيم ساخته شد و از جانب ديگر امکان خورد و برد برای تمام اعوان و انصارش در سراسر 

 و خدمتی را حتا در جريان یافغانستان و جھان مساعد گرديد و از طرف ديگر دامادش را که ھيچ گونه سابقۀ کار

تا سطح معاون اول رياست " ارشد الخاينين"قاومت رسمی نيز نداشت به احترام وی و به عوض خونبھای برادرش م

 زير نام جمھوری باال کشيدند و از ھمه باالتر وقتی در اين اواخر با سپردن مسؤوليت و صالحيت ده ھا ميليون دالر

مزدورانش به اثبات رسانيد، ديگر تمام آن دلخوری ھا به وی امپرياليسم دست و دلبازی خود را برای "  صلحۀکميت"

و اشغالگران از بين رفته، به مثابۀ يکی از نوکران صادق و وفادار در خدمت " ربانی" بين  ھای احتمالیو ناراحتی

  .آنھا قرار گرفت

 عبای آن اشغالگران قرار نداشت تا کسانی بخواھند ازسايرو ھا نه تنھا در مخالفت با امريکائی " ربانی"

 يکی از افرادی که جھت تحکيم ادارۀ مستعمراتی کابل و تحکيم مناسبات ۀبر تنش نمايند، بلکه به مثابآزاديخواھی 

استعماری در افغانستان، تا آخرين رمق حيات، فعاليت می نمود، ھر بر چسبی می تواند بر وی بچسبد به غير از 

  :ی توان نوشتدر نتيجه به جرأت م. زادی خواھیآوطن پرستی و 

فردی بود نوکر استعمار که در دفاع از استعمار جان خود را از دست داده است و ھيچ کسی با ھيچ پوشش " ربانی"

بيشر از ببرک کارمل  استعماری و يا مبارز جا بزند، ھرچند تالش کننده ضد و بھانه ای نمی تواند وی را عنصر 

  .ديده درائی تاريخی نيز داشته باشد

  :باز گذاردرا ن منظری که می تواند، پای سنجش شامل ساختن امريکا در محاسبات و اما آ

سھمی نداشته باشند، از کشته شدن وی سود " ربانی"امريکائی ھا به دو منظور می توانند حتا اگر خود ھم در کشتن 

  :بجويند

  بيشتر برده آنقومی و مليتی ھيزمرا بھانه قرار داده به تنور نفرت " ربانی"نخست وقتی خواسته باشند کشته شدن 

 شواھدی که در اين مورد . برنامۀ تجزيۀ افغانستان را بخواھند روی دست بگيرندرا کامالً فروزان سازند و در واقع

. است عليه مليت پشتون" شورای نظار"می تواند مشاھده شود، موضع گيری ھای خصمانۀ برخی از افراد مربوط 

ماشته شدۀ امريکائی در واليت بلخ اين نکته را با صراحت بيان داشته و امکان ھرنوع والی گ" عطا نور"چنانچه 

  .صلح را  منتفی دانست

که خود يکی از سگان زنجيری جمعيت و از سگان زنجيری امريکا به شمار می رود، به يقين وقتی چنان " عطا"

 در افغانستان را با خود داشت ورنه به ھيچ حرفھائی را می زد، حمايت اشغالگران امريکائی و ساير مراکز قدرت 

، بر روی سياست ھای به اصطالح دولت مرکزی مورد تأئيد امريکا صورت جرأت نمی کرد تا با چنان صراحتی

  .حواله نمايد" سيلی"

چه ھمان طوری که . به خاطر صدور بحران به پاکستان می باشد" ربانی"منظور دوم استفادۀ ابزاری از مرگ 

، برمبنای شناختی که از امپرياليسم امريکا داشتم و دارم به بل ضمن يکی  دو نوشته و يکی از مصاحبه ھاسالھا ق
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،  و کنترول آنخود حق دادم تا بنويسم، تجارب تاريخی نشان داده است که امريکا به خاطر غلبه بر يک بحران

در را ھداف خود دست يابد و مثال ھای آن به او گسترش آن به جا ھای ديگر، ھميشه کوشيده است با صدور بحران 

گسترش آتش جنگ و جنايت در جنوب شرق آسيا از ويتنام به کامبوج و الووس آورده بودم، اکنون نيز با صراحت 

  . شکست خود در اشغال افغانستان را به سادگی تحمل نمايددابراز می دارم، امريکا نمی توان

 آخرين ترفند استعماری قبل از خروج و فرار از ۀخواھد کوشيد تا به مثابامريکا با تمام قواء کوشيده و باز ھم 

دا و صسر . افغانستان، بحران افغانستان را به کشور ھای ھمسايۀ آن به خصوص پاکستان و ايران نيز صادر نمايد

قبال پاکستان در اين اواخر تنی چند از سياستمداران امريکائی، به خصوص تنی چند از اعضای کنگره در که ھائی 

 که فرماندھان نظامی امريکا از فرستادن نيروی زمينی به داخل پاکستان حرفی به راه انداختند و کار به جائی کشيد

 شديد الحنی چنان ۀ نمودند و پاکستان نيز طی اعالمياستمزاجواکنش حريف را ، در واقع با آن حرکت وردآبه ميان 

واھدی اند که امريکائی ھا بی ميل نيستند تا سربازان شان در داخل خاک حرکتی را غير قابل قبول دانست، ھمه ش

  .پاکستان نيز به صورت علنی به کشتار مردم آنجا دست بزنند

 را "اسپنتا" خوشرقصی ھا و رجز خوانی ھای دلقک جديد استعمارفقط با درک ھمين سياست رسواست که می توان

به خود اين جرأت را می دھد تا با صدای بلند " اسپنتا"زدوری چون به درستی فھميد، وقتی فرد خود فروخته و م

اعالم دارد که گويا زمان مذاکره با طالب به سر آمده از اين به بعد با دولت پاکستان در اين زمينه صحبت خواھيم 

د، به صورت  نمايدلربائی" ربانی"برای خود بين ھواداران تا چه اندازه می خواھد صرف نظر از آن که وی . نمود

مستقيم می رساند که امريکا از اين حادثه می خواھد حد اکثر استفاده را نموده، چه بسا به ھمين بھانه به عالوۀ 

  .سربازانش را نيز به آنجا بفرستند" درون ھا"فرستادن 

ن که اگر نکتۀ ديگری که اين حدس را تا اندکی قوت می بخشد، سرو صدا ھای اخير ببرک امريکائيست مبنی بر اي

می تواند با آنھا ھمکاری نکند قضيه را به شورای امنيت ملل متحد خواھد کشانيد، " ربانی"پاکستان در زمينۀ قتل 

نان گسترش .  نان خود را بپزد،فعلی باز ھم دليل ديگری باشد برای اين که امپرياليسم  تصميم دارد تا در تنور گرم

  .اشغال، نان گسترش قتل و جنايت

  : توان نوشتنين امری اتفاق بيفتد، به جرأت میھرگاه چ

  نيز مردۀ ویت، بلکهاشق اھداف استعماری قرار دقنه تنھا در ھنگام حيات به مثابۀ ابزاری در خدمت تح" ربانی"
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