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  سيد موسی عثمان ھستی

  ٢٠١١ سپتمبر ٢۵

  

  *" استاد مرگيااستادو کا"
  

 -می کند ھرکسی می تواند مطابق ميل خود بخواند، شھادت و يا مردار شدن برای من فرقی ن–وقتی خبر کشته شدن 

  برھان الدين - گردنتان بسته که از اين تحفه خوش شما ھم نيامد–استاد استادان، جنت مکان، محشور با حور غلمان 

اين کار گويا، دلم از دلخانه افتاد، اشتباه نکنيد که خان ربانی را از طريق راديو ھا و بعداً تلويزوين ھا شنيدم و ديدم

آن اين بود، که با اساس شناخت ديرينه ای که من از وی داشتم بر من حق به خاطر مرگ وی صورت گرفت، علت 

داشت تا چيزی در موردش بنويسم، مگر مشکل آنجا بود که وضع مزاج اجازه نمی داد تا مطلبی در بارۀ وی تحرير 

  .دارم

مثل برخی ھا که با دزدی  تأمل و تفکر، به اين نتيجه رسيدم تا سری به سايت ھا بزنم، و سر انجام بعد از چند دقيقه

و در روز معرفی کتاب خود شان می مانند و  کردار خود را به نام کتاب بيرون می دھند، ۀاز اين و آن منبع سياھنام

اين بار من ھم با ھمان شيوه چيزی تقديم خوانندگان عزيز پورتال حوض شان، وطنفروشھا ھا ھم به دور شان، 

  .بنمايم

، ديگران ھمه "اسدهللا جعفری"و ديگری از آقای" موسوی" از دو مضون يکی از استادھرچه گشتم و گشتم به غير

مطلبی کسی " عشرۀ مبشره"چنان در مدح استاد استادان قلم فرسائی نموده بودند، که در ھيچ کتابی آنچنان راجع به 

  .ننوشته است

م و با اندکی تغيير قيافه آن را به پورتال مثل رياکاران خپگير چيزی بدزد" موسوی" قای آفکرکردم بيايم از مقالۀ 

سپرده شود، آن وقت است " موسوی"بفرستم، به يادم آمد که ممکن، مطلب جھت ويراستاری به دست شخص آقای 

را بار ديگر مرور نمودم و تصميم گرفتم، با صرف " جعفری"دردوام آن فکر، مطلب آقای . راه فرار پاليدکه بايد 

 گذاشته است، بخش سوم مطلب وی را به ربانیرا زير پای " نه کرسی فلک"وی نيز  کهنظر از قسمت ھائی 

  .صورت کامل اقتباس نمايم

با که آنانی که با دقت کامل مطالعه نمی نمايند، بخش آتی نيز از قلم خودم است، مگر برای آنانی  واضح است برای 

نويسم که مطلب به وسيلۀ شخص خودم اقتباس  بايد ب"جعفری"دقت مطالعه می نمايند و به خصوص شخص آقای 
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بفرستند، مگر برای " جعفری"کسانی که با آن مخالف اند می توانند دشنام شان را به استقامت آقای. شده است

 از .ميليونھا انسانی که از آن استقبال می نمايند، پيشنھاد دارم تا برای من به خاطر حس انتخابم کف بزنند

را ويراستاری نکنند، چون مزه اش در ھمان ادبيات شخص " جعفری"قاضا دارم تا نوشتۀ آقایويراستاران پورتال ت

  .است" جعفری "آقای 

  :نوشتۀ آقای جعفریھم اين شما و اين 

....."  

 برھه سوم حيات سياسی وعلمی ربانی بعد از پيرزی غرور آفرين وتاريخی ملت افغانستان - ۶

 .وشقاق رقم خوردبراشغالگران شرق سرخ، با خون ونفاق 

با اينکه جھادی ھای پيشاور نشين ، بدون درنظرداشت مصالح عام افغانستان وبا ھدف حذف گروه ھای جھادی 

از آنجا که مھندسی آن دولت را امريکا وعربستان .شيعه وھزاره افغانستان دولت موقت وعبوری تشکيل دادند

 موقت وشش ماھه ربانی تحقق يافت وبا کناره گيری  نتيجه ی در نظرگرفته در دوره حکومت برعھده داشتند،

حضرت صاحب صبغت هللا مجددی واستقرار ربانی در کاخ رياست جمھوری، جنگ ھای داخلی وقومی 

 .وجنگ خانه به خانه در کابل شروع وحکومت شش ماھه ربانی، حکومت شاھنشاھی وھميشگی شد

  

  :فھرست کرداشتباھات بزرگ ونابخشودنی ربانی را می توان چنين 

 آقای ربانی بااستقرار در کاخ رياست جمھوری، خدايی را آغاز کرد واز يک مجاھد جھادگر واستاد – ١

  .شرعيات بدل به يک ديکتاتور وفرعون ودقيانوس شد 

 باپشت کردن به ھمپيمانان جھادی خود، آتش جنگ داخلی وجنگ خانه به خانه وخيابان به خيابان را در – ٢

  .اخت وجوی خون جاری نمود وراه را برای نفاق وشقاق قومی در افغانستان ھموار کردکابل راه اند

 باوزير دفاع شدن آمر مسعود، تصفيه قومی در دولت ربانی آغاز شد واز حضور آقای حکمتياربه عنوان – ٣

ر ومشرک نخست زير دردولت جلوگيری نمود وبه کشتار قوم ازبک به عنوان مليشه وقوم ھزاره به عنوان کاف

  .ورافضی پرداخت وخود ربانی عليه قوم ازبک وھزاره فتوای جھاد داد وشدآنچه که نبايد می شد

 آقای ربانی وآيت هللا شيخ محمد اصف محسنی از ظھورطالبان به عنوان نيروھای خدايی استقبال نمودند – ۴

 کرد تا بتواند دو رقيب نيرومند وسرسخت خود امير حزب اسالمی وطالبان را تادروازه ھای کابل ھمراھی

برادر حکمتيار ورھبر حزب وحدت اسالمی شھيد عبدالعلی مزاری را از سرراه پادشاھی مدام العمری خود 

ولی نمی دانست خدا داغ پادشاھی ھميشگی افغانستان رابردل او واحمدشاه مسعودخواھند نھاد واين .بردارد

  .ور خواھند بردآرزورا به گ

 عالوه بر اين که پادشاھی گری وانحصار گرايی وتماميت خواھی وپاک سازی قومی ربانی باعث بدبختی – ۵

مردم افغانستان ونابودی زير ساخت ھای کشور شد وکشور در جوی خون شناور بود ودر آتش جنگ ونفاق 

ان ورھبر ائتالف شمال، اشغال مجدد می سوخت، آقای ربانی به عنوان رئيس جمھور افغانست وبرادر کشی 

  .افغانستان راامضا نمود 

 آقای ربانی می توانست يک جھادگر صادق وشخصيت علمی ومصلح ملی باقی بماند وھمچنان مورد – ۶

احترام اقوام شخصيت ھای جھادی وملی افغانستان باشد، اگر رياست جمھوری عبوری خود را بدل به 

م ساکن افغانستان فتوای جھاد نمی داد وطالبان را تا دروازه ھای کابل ھمراھی پادشاھی نمی کرد وعليه اقوا
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نمی کرد وآتش جنگ ھای داخلی را روشن نمی کرد وحذف ديگر اقوام را در سرنمی پروراند وبه جای 

تاجيک سازی افغانستان به ملت سازی می پرداخت وافغانستان را خانه مشترک ھمه ی اقوام در افغانستان می 

  . دانست

صبغت هللا مجددی ازرياست جموری موقت افغانستان  چنان که قبال عرض شد باکناره گيری حضرت صاحب 

دردوران حکومت مجاھدين واستقرار ربانی در کاخ رياست جمھوری، جنگ ھای داخلی وقومی وجنگ خانه 

، لذا افغانستان به خانه در کابل شروع شد وحکومت شش ماھه ربانی، حکومت شاھنشاھی وھميشگی شد

سرفراز درچنگال ديو ھفت سر جنگ خانگی وقومی گرفتار شد ھمه ی افتخارات جھادی واستقالل خواھی 

ملت برباد رفت وقبرستان ھای افغانستان آباد شدند وگلستان ھای وطن خون رنگ گشت والله ھای وطن را در 

لذا ھمه ی بدبختی وخون . يخانمانی شد آغوش گرفتند ونصيب ملت، رنج مضاعف، ويرانی خانه ، آوارگی وب

 گناه را  در افغانستان توسط ربانی بر ملت تحميل شد وربانی اکنون که کشته شده است، اين ھمه...ريزی و

  چگونه پاسخ خواھد دادوبا مکافات عمل چه خواھد کرد؟

 خاص اين کشته شدن باکشته شدن ربانی، جنگ وناامنی وبدبختی ملت پايان نمی يابد وممکن است که حلقات

 که ھم اکنون  ربانی را سرآغاز پروژه جديد در به خاک وخون کشيدن مردم افغانستان قرار دھند چنان

تلويزيون ھمسايه، ايران وچھره ھای مسئله دار در داخل افغانستان برای ربانی اشک می ريزند واو راشھيد 

دهللا پيام ھای بلند باال می دھند واز ربانی به عنوان شھيد ناميدند ويقينا آقايان کرزی وخليلی وفھيم وعبدهللا عب

تجليل می کنند وبا اينکه ربانی ھم مثل ھزاران انسانی افغانستانی قربانی سياست ھای توسعه طلبانه بيگانگان 

ودشمنان کرامت وسربلندی افغانستان شدند اما يقين دارم که سياست بازان بسياری برای ربانی اشک ھای 

  .ی خواھند ريختبسيار

 گناه  ازدوش ربانی بردارند وذره ی ازآن ھمه آيا ان اشک ھای تزوير ونفاق وخشم ولبخند، می تواند باری 

  فرافردی بردارند؟

کاش ديگر سياستمداران از کشته شدن آقای برھان الدين ربانی عبرت می گرفتند ودرمحراب خلق خدا توبه 

  "  .ر پيشکش می نمودند ودست از سرملت بر می داشتندمی کردند ودرمعبد خدا وخلق عذر تقصي

  
 افزودم و نه ھم ويراستاران به آن دستی زده اند، لذا از جناب "جعفری"از آن جائی که نه خود چيزی بر نوشتۀ آقای 

زبان  و به يقين بيشتر از افراد عادی به ايشان تمنا دارم تا با در نظرداشت تحصيالتی که در حوزه فرا گرفته اند

را "  جنايت–خيانت "و " اشتباه"عربی دسترسی دارند، من بعد اگر چيزی می نوشتند، تفاوت ماھوی بين کلمات 

دانستن جنايات " اشتباه"با " جعفری"متوجه باشند، در غير آن خدا نخواسته شايد کسانی پيدا شوند و بگويند که آقای 

  .ردم خاک بپاشندخوسته اند به چشم م" استاد استادان"و خيانت ھای 

ضرب المثل ئطنی به " ستاد افغانستانی ھا"و انتقاد شان نبست به " جعفری"از قلم آقای " افغانستانی"با خواندن کلمۀ 

  "ھندو ، ھندو را گفت، دينت در گور" ياد آمد

  .ده امعنوان مطلب از يک فلم ھندی گرفته شده که در جوانی، پت تمام خانواده و دوستان مدرسه آن را دي* 

 
  


