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  ٢٠٠٩ / ٠١/ ٥ ٢      جرمنی                                                                            سيـدهاشـم سـديد
 

!جفای ربانی و مجددی مظلوم  
 

صحبت آقای مجددی در شوری، خصوصًا شکايت وی از کسانی که او را نگذاشتند چند صباحی حکومـت کند، چنان 
 که بدون شک قلب سنگدل ترين انسان ها را نيزبه درد مييآورد، و حس همدردی هر کسی را نسبت به ترحـم انگيز بود
  .او بر ميانگيخت

چقدردل آقای مجددی بايد درد داشته باشد، که چنان با ترحت وبرخالف همه پرنسيپ ها همه غم های دل را در چند کلمه 
  ! و چنان آشکار بيرون بريزد؛ خدا ميداند

سان اندوه و حسـرت بی پايان، و جان سوز اين بی چـاره را از نرسيدن به قدرت در نگاه هايش ميبيند، گذشته وفتی ان
اما تخمين وتعيين عمق راستين آن . ازاينکه دل انسان برايش ميسوزد آدم ميفهمد که عمق درد او بسيار زياد است

  ! کاريست نا ممکن
ـ همانگونه که خودش نيز در " بی گناه و بيچاره و غريب و درويش"  انسان اين: يک چيز بايد روشن باشد، و آن اينکه

صحبت اش در شوری به آن اشاره نمود ـ  بايد خيلی درد داشته باشد، در غير آن با آنهمه هنر و يد طوالنيی که اين 
ن اليه های ذهنش سال ها پيردنيا ديده در پنهان کاری ها دارد، نميشد پنهان ترين مکنونات خاطرش را که در ژرف تري

  . آن ها را از نظر مردم پنهان داشته است، به اين سادگی متوجه شد
بايد گله و شکايت ودل خونين وی ازمردم، بخصوص از .  از يک نظر که ببينيم حق اش هم است، که درد داشته باشد

  . ارغريب و درويش زياد جفا نموده اندواقعًا درحق اين بزرگو. کامًال بجا باشد... ريش سفيدان مثل ربانی وسياف و
دو ماه سلطنت؛ خدا هـم با اين بيچاره بـا . خوابی را که اين بزرگوار، از پدر پدر، ديـــده بود، شروع نشـده  پايان يافت

 با آن همه  نماز و روزه و توبه و استغفار و جهاد و قتال، با آن همه کافرکشی و فرنگ پرستی، با آنهمه خدمـت به دين،
حق اش نبود که با اين همه خدمت چنان مورد بی ! شايد جفا نموده باشد... همه خانقا ها و درس خانه ها و مريد و پيرو و 

  !مهری قرار ميگرفت
سر همه آشنائی و رفاقت و شناخت و . نه دلش به حال اين بيچاره سوخت و نه بـه حال مردم. خدا ربانی را انصاف بدهد

ا گذاشت و هنوز دو ماه از رياست اين مادر مردۀ غريب نگذشته بود که همچون عزرائيل، ولی با همکيشی و اخوت پــ
لشکر بی رحم و سردار لشکر ترش رو و بی رحم تر از لشکر، به سراغش آمده با صدای نازک، ولی تهـديـد آميزش 

  : گفت 
  !"  ای مستحق آن هم هستی، يا ترک تخت و تاجيا بهشتی که خـدا برايت وعـده داده و با کـار های نيکی که نمـوده" 

بهشت که درجيب راست واسکتم هست، خدمت خدا و بنده های خدا را همانطورکه خدا فرموده به ! زندگی شرين است
  ! قدرکافی نموده ام، از اين بابت دلم جمع است، بهتراست که از لذايذ دنيا چند روزی ديگرهم بهره ببرم

 سالمت باشد، شايد باز هم، در اين دنيای که هر روز قصۀ ديگری اسـت روزی با خيال راحت و گذشته از اين، اگر سر
بدون مزاحمتهای اين مزاحم ظريف انداِم سفيد محاسِن، ولی بيرحِم کينه دل، عروس مطلوب را در آغوش گيرم و کام دل 

  ! برچينم
  ! عافيت را در ترک تخت جست

ت و بسيار بی انصافی ها در حق همۀ مردم نموده است، ولی اين يکی ديگر قابل ربانی واقعًا بسيار کارهای نادرس
بخشش نيست؛ زيراعالوه بر اينکه مجددی ها از صد ها سال بدين سو يکی از استوار ترين پايه های دين در افغانستان 

  .بوده اند، نسبت به همه مردم حق استادی نيز دارند
د اينکه در دربـار ها راه داشتند و از ساليان دراز در اين کشور تاج ها بخشيده و اين فاميل درويش و خدا ترس با وجو

  ! کمرها بسته اند، خود در منتهای فقر و بينوائی بسر برده آهی نکشيده و شکوۀ هم نکرده اند
م ما، مانند بی در کشورما حق استاد برابر است با حق پدر، ولی ربانی بدون توجه به اين رسم پسنديده وقابل قبول مرد

خداوند قرعه فال :  " هنراِن که هروقت دست يافته اند گردن استاد زده اند، گردن استاد زد؛ باوجـود اين که ميدانسـت که 
  ." اين ملت و اين کشور را به نام اين ديوانه زده است

  
نيی که با وجوديکـه خداوند قرعه من نميدانم چرا مردم ما در مورد اين همه جفا های ربانی هيچ چيزی نمينويسند؛ ربا

فال ما را بنام مجددی بزرگوار زده بود، در برابر مشيت خدا قيام می کند و کسی را که خدا برای سامان دادن کار اين 
کشور و ملت انتخاب نموده بود، از اريکـۀ قدرت به پائين ميکشد و گذشته از سرکشی از امر خدا، در حق مردم بينوای 
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افغانستان را آباد سازد و مردم را از بينوائی " نيز جفا ميکند و نميگذارد که اين خدمت گذار واقعی اين خاک اين کشور
  ." نجات دهد

هنوزهم اين آرزو، به عنوان يگانه آرزو، درسينۀ داغ دارش ! مجددی صاحب بزرگوار ميخواست افغانستان را آباد کند
  حتی! خيلی بيرحم و کينه دل هستی! کند،ربانیخدا ازت سخت پرسان ... اما! شراره ميکشد

  !! بگوئی"  رئيس دولت " يکبار هم حاضر نشدی که او را 
  . گفتن دل اين کم بخت راخوش ميساختی" رئيس دولت " بی انصافی و جفا از اين هم زياد تر نمی شود که حداقل با يک 

دنيای که کمپودر را داکتر ميگويند و مدير را وزير و در اين " ممثل دولت " به جای " رئيس دولت" نميدانم که گفتن
تورن را جنرال، کدام آفتی را بر شما ها نازل می کرد، که بر خالف تمام بزرگـواری هائی که ما افغانان، بخصوص 
 ريش سفيـدان ما، داريم، اين مظلوِم معصوم را يک بارهم رئيس دولت نگفتيد؛ وبرای يک بارهم اگر شده وی را، حتی

  . اگر رئيس دولت هم نبوده باشد، رئيس دولت می خوانديد و دل اين درويش ارمان به دل مانده را خوش ميساختيد
  ! واقعًا بسيار سنگدل هستند، بعضی از اين بزرگان ما

" ند و نه سوخته دالن را ببين" داغهای دل"من از مردم افغانستان اصًال اين انتظار را نداشتم که چنان بيرحم باشند که نه 
  !"دود دلی را که از کفن اين بزرگوار بلند ميشود

تنها ربانی  ناتوان و بی زبان را يافته ام و هر مالمتيی را که است به گردن او می ! بی انصافی من هم حد و انتهای ندارد
  !،  در واقع خود منم"کور خود و بينای مردم : " آن که را کـه ميگويند! اندازم

  
  ! باد ساختن کشور، که اين بزرگوار ميگويد که اگر مرا می گذاشتند، آن را آباد ميساختمو اما سوال آ

شايد برای بعضی ها که از ارتباط های تاريخيی که اين بزرگوار بــا  فرنگ و فرنگی ها دارد، و از کرامات مرشـدانه 
اگر چنين سوالی . وانی کشوررا آباد ميساختاين بزرگـوار بيخبر هستند، اين سوال پيدا شود، که اين بزرگوار با چه ت

نزد برخی ها پيدا شود، مقصر خود آن ها هستند که با وجود سال ها زندگی در افغانستان، با وجود کارنامه های  ملی 
  . هنوزهم از شناخت اين بزرگوار و بزرگواران ديگر اين دودمان بی خبر هستند... سلسله مجدديها در اين کشور و

او خوب ! اين حرف نه راز است و نه رمز و نه معما و نه چيستان! حب بزرگوار کامًال درست ميگويدمجددی صا
  ! ميفهمد که چه ميگويد

  :او با اطمينان به دو منبع اين حرف را ميزند
  تعويـذ" و " جادو و جمبل " اول خدای که به او توان معجزه را از راه 

او که تا همين اکنــون، و از صد ها سال بدين سو، با آن ها در ارتباط " رانبراد"داده است؛ و دوم، ..." و شويست و
  هستند؛ برادرانی کـه او با

شما احتياط کنيد در اين مسئله اگر ! او برادر: " نگرانی و خيلی دلسوزانه و با خوش خدمتی به آن ها هشدار ميدهد که 
  ."  ر ميشودخدای ناخواسته اين ملت اگر يک دفعه خيست ازعراق بد ت

  !! بلی، خدای ناخواسته... 
  شايد خوش بخت ترين مردمان جهان ما افغان ها باشيـم؛ زيرا از  ناحيۀ 

برادر روسی، برادر پاکستانی، برادر ايرانی، برادر ! تنها ملتی که غنی ترين ملت هاست، ما افغان ها هستيم" برادر" 
، برادرموسائی، برادر هندو، برادرعيسوئی و برادر بی خدا و با خدا تاجکی، برادر امريکائی، برادر عرب، برادر چينی

  ...و 
  مگر ميشود برادر هائی که اين قدر در فکر آنها باشيد، شما را فراموش کنند، و شما را تنها بگذارند؟ 
! فی بيجـای نيستحر. مجددی صاحب بزرگوار با اين اطمينان ميگويد که اگر او را ميگذاشتند او اين ملک را آباد ميکرد

  .نه در قدرت خدا شکی است و نه در توانائی و صداقت برادران مجددی صاحب
منتها، خدا ربانی را انصاف بدهد که او را نگذاشت که اين ملک را آباد مينمود؛ و آن هائی را که به فرا خوان های اين 

  ...انسان وحدت طلب هيچ گوش نميدهند و 
                   

  

  


