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 رئیس جمهورى اسالمی افغانستان، جناب حامد کرزی
 اسد حکم ذیل را صادر فرمودند ۹۲به تاریخ 

  باختر: منبع 
 

ایجاد کمیسیون برای برگزاری مراسم بزرگداشت از اولین  ی اسالمی افغانستان در مورد حکم رئیس جمهور
فقید برهان الدین ربانی شهید صلح و رهبر جهاد ومقاومت مردم افغانستان ویکی ا ز شخصیت های سالگرد شهادت 

درخشان تاریخ معاصر کشور ، رئیس جمهور اسبق دولت اسالمی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح در راه 
را ا زدست داده و به  تحقق ارمان صلح درکشور، اخوت اسالمی ووحدت ملی میان مردم افغانستان جان شیرین اش

 .درجه بلند شهادت نایل گردیدند
میزان را بنام هفته  4سنبله الی 82به خاطر ارج گذاری به مقام شهید صلح، پرفیسور برها ن الدین ربانی از تاریخ 

اولین  والیات از صلح ووحدت ملی مسمی و با تدویر کنفرانس بین المللی و گردهمایی های مردمی در مرکز و
 .رد شهادت استاد فقید پرفیسور برهان الدین ربانی شهید صلح بزرگداشت به عمل آیدسالگ
اسالمی افغانستان کمیسیون برگزاری تدارک و سازماندهی مراسم اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به 

 :استشهید صلح به شرح ذیل توظیف گردیده برهان الدین ربانی  بزرگداشت از اولین سالگرد شهادت استاد
 

 :مرارت بار جناب استاد برهان الدین ربانى  وشه هایى از زندگینامۀگ 
 !!فرشتۀ صلح یا بالی آسمانی ، استاد نفاق و کینه توزی 

 

اما مرتبط ساختن آن . ست برای همۀ هموطنان صلحدوست وطنتجلیل هفتۀ صلح، امید و افتخار ا : هموطن گرامی
الطه است با مفهوم صلح و بزرگترین مغ( بحران الدین ربانى)اندازى بهم  زیر عنوان سالروز مرگ استاد نفاق و

و آیا کسی که دستانش تا شانه ها در خون هزاران هزار افغانستان  ۀبزرگی است به درایت و فهم مردم آزاداهانت 
 بیگناه غوطه ور باشد میتوان او را مرد صلح محسوب نمود؟

از روزیکه  ،اطی تاریخ سیاسی افغانستان بودهو افر های بس ماجراجو جناب برهان الدین ربانی یکی از شخصیت
شیر اندرون  با"افراطى گرى، تا واپسین دم حیات  نمود واصطالح دست چپ و راستش را شناخت ماجراجویی به 

عد ب بود و( کمونیست)از افراطی ترین چپروان  6611ایشان در سال های . كه چنین هم شد" شد و با جان بدر شود
ه ک!! از افراطی ترین اعضای اخوان المسلمین شدند عرض وجود نمود منحیث شاگرد در جامع االهزر مصرازآنکه 

اینکه او در برابر حکومت . او بود حصر اگوئیسم بیحد و واین افراط ها بیانگر عطش شدید جاه طلبی، خود خواهی 
وطنداران جفا  پاکستان به حق وطن و. آی .اس .آیقانونی شهید داوود خان چه کرد و چگونه در خوشخدمتی به 

اینکه او با شاگرد . داند و ضرورت به آن نیست که در مورد چیزی بنویسم نمود سنگ و چوب افغانستان می
شاه مسعودوف چه خوش خدمتی ها در برآورده شدن آرمان های دیرین روس نمود و افغانستان را  وفادارش احمد

اد، ملت را به ماتم نشاند، مشقات و شرایط دوزخ را برایشان به ارمغان آورد، هزاران در معرض مناقصه قرار د
هزار هموطن را با پای برهنه و شکم گرسنه از خانه و کاشانۀ شان به دشت های سوزان پاکستان و ایران پناه گزین 

که چطور بعد از صبغت اهلل این!! و داستانی است به روشنی آفتاب برند نمود حتی مرغان فضای وطن از یاد نمی
مجددی دورۀ ریاست جمهوری خود را به کمک گروه فروخته شده، فتنه انگیز و مزدورش به یک حکمروایی مطلق 

بعد از تسخیر کابل بدست طالبان چطور فرار را . تبدیل نمود همه آگاه اند العنان بی پایان و سلسله دار و دامنه دار
و  28اینکه امریکا و ناتو حاکمیت طالبان را به زور طیارات بی ! فراموش ناشدنی ستقصه ای بر قرار ترجیح داد، 

رساند و یکبار دیگر ارگ  ربانی دوان دوان خود را به ، منتج به کنفرانس بن گردید و دریای دالر به پایان رسانید
كه، باهمه تا این. بودیم اهد آنبازهم همه شایی مطلق العنان بودنش را میدید خواب های شیرین و طالیی حکمرو

رت رسیدن، ریشه های بد بینی از ارگ بیرون انداختند ولی این غدۀ سرطانی که با عشق به قد پررویى اش او را
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به اصطالح رئیس  ع ، پس از خلو خط مشی زندگی اش قرار داده بودزبانی و قومی را از آغاز سرمشق  ،سمتی
تانی، ایرانی، روسی و امریکائی خود تا پایان عمر مرارت بارش نقش بر ارتباطات عمیق پاکس بناجمهورى اش هم 

از هر قسمت کار و زمامداری تا جهاد نام نهاد او هر . ما بازی کرد کلیدی ولی برباد کننده را در سرنوشت مردم 
 ی کشوراینکه یکی از برجسته ترین مبارزین ضد آزاد. بارد می و ابتذال حقارت ت،چه در حافظۀ تاریخ است ذل

ران جهادی افغانستان در برابر آن وجود ندارد، اینکه یکی از متواضع ترین رهب است از دیدگاه عالی ملت شکی در
ر های نامبرده است كه ستارۀ درخشان تواضع در آسمان کشو و ناتو بوده  -و امریکا  . بی. جی. ، کی. آی.اس. آی

اریخ را به مقام واالى کمیسیون صلح برگزید گناهی است که تاینکه چرا جناب کرزی او!!. مى درخشد مثل الماس 
حاال  ، زیرا نهایت نا بخردانه بود چون طالبان او را از قدرت به زیر كشیده بودند وابدًا کرزی را نخواهد بخشید

، زهى ستاده به قتل همدیگر را غرض معامۀ صلح در برابر هم قرار دهندچطور ممكن خواهد شد كه رقیب ای
، تا مگر از ل هنگفت برای این پول پرست و بسفقط و فقط مصلحتی بود و پرداخت یک پو این انتخاب  ! هت بال

اینکه ملت مظلوم ما در چنگ فتنه انگیزان داخلی و خارجی اسیر  !! شر توطئه هایش در امان بماند كه باز هم نشد
ز کند آنانیکه ا وجدان به ما حکم می میر وشود ض منع قرار داده می است و حتی خواندن حقایق تاریخ معاصر 

باند های نوکر شان در امان هستند تفکیک خوب و بد را نموده و معلومات  وآسیب و گزند این فروخته شدگان 
متکی به حقیقت را از هر مرجع و منبع که دسترسی میابیم با هموطنان به خاطر یک افغانستان آزاد و عاری ازهر 

 برچسپ پشتون و تاجک قرار داده میگوییم و چه نظر داریم گاه زیر  اینکه ما چه می. ازیمگونه تعصبات شریک س
این جا میروم سراغ نوشته و  سازند بنًا من در بینی و غیره محکوم و مکدر میشود و حقایق را زیر عناوین بد

کشته شدن ربانی برای بعد از  معلومات ژورنالیست و محقحقی که نه پشتون است و نه تاجک و این نوشته را
جانتن این جا قسمًا ترجمۀ نوشتۀ جناب  نویسد، در غربیان و به خصوص برای حامیان غربیى ربانی می

جهت مزید معلومات تان تحریر و نسخۀ اصلی که به زبان را   8966-82-96 گار گاردین مورخخبرن استیل 
صلح را  تۀرا مرد صلح نامید؟ آیا میتوان هفانی وان ربشما خود داور باشید آیا میت. انگلیسی است ضمیمیه مینمایم

 آیا به گفتار جناب کرزی که به کارها و فیصله های مصلحتی پایان میدهد اعتبار نمود؟  زیر نام او تجلیل نمود؟ 
 !هرگز نه 

 

 با عرض حرمت

 صوفیه عمر
  اسد  82کابل 

  
The Guardian 

96۱82۱8966 
By Jonathan Steele 

 گاردین
96-82-8966 

 جانتن استیل
 8966-6649برهان الدین ربانی 

انتصاب برهان الدین ربانی ، رئیس جمهور سابق به عنوان رئیس شورای عالی کمیسیون صلح در سال گذشته یک 
تالش های او به نمایندگی از رئیس جمهور فعلی ،حامد کرزی در هفتۀ . حرکت تعجب آمیز و شگفت انگیز بود

ترور عمل بیماری . نتحاری دو مرد انتحاری که به عنوان طالبان ظاهر گردیدند به پایان رسیدگذشته توسط عمل ا
رهبران ارشد تاجک در مورد سؤ ظن داشته و معتقد اند که کرزی معاملۀ مخفی با طالبان داشته و این . است

  .تندرهبران برای انتقام فعاًل کمتر حاضر به قبول و بازگشت طالبان به قدرت سیاسی هس
سیاسی بعد از  عوامل قومی در افغانستان شاید دوباره برگشت نموده به جای امید های حل اختالفات ایدئولوژیکی و

 .سال، عوامل قومی نقطۀ مرکزی سیاست خواهد گردید 22
او . شدمتولد  6649ساله بود و در والیت شمالی بدخشان در سال  29داستان ربانی ادامه دارد، ربانی ،  : تبلیغات

به قوم تاجک و به گروه اقلیت بعد از گروه اکثریت پشتون که عمدتًا اعضای طالبان از آن جمع شده بود متعلق 
او به مدرسۀ دینی ابوحنیفه در کابل رفت و بعدًا قانون الهیات و قوانین اسالمی را در پوهنتون کابل مطالعه .بود

 .نمود
وی بعدًا . الم گرایان رادیکال سنی و سیکوالر چپی تقسیم شده بودندمحصالن کابل شدیدًا به اس 19در سال های 

بعد ها حزب خلق امور کشوری را  . عضویت حزب دیموکراتیک خلق که تحت حمایۀ مسکو بود را حاصل نمود
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اعضابرای اسالم گرایان وت کننده ربانی یک مدرس و سخنگوی برجسته و دع. تحت رهبری شوروی نمودند
 .گردید

در قاهره درس خواند، که در آنجا با اخوان المسمین که  او در پوهنتون االزهر  6612و  6611ل های بین سا
در مصراساس گذاری شده است روابط نزدیک محکم  یکی از قدیمیترین و بزرگترین گروه های اسالمى ایکه 

 .یاد گرایی را رهبری نمودانجمن اسالم که جنبشی است مخالف بن در بازگشت به کابل او جمعیت اسالمی،.نمود
توسط پسر کاکایش که شخصیت پر انرژی بوده و میخواست در محدودۀ  ، (6622)هنگامیکه محمد ظاهر شاه 

. ، ربانی به حومۀ شهر ودر صدد بغاوت شددرن را بنیان گزاری کند کنار رفتسیکوالریرم یک افغانستان نوین و م
بعد از آنکه داوود خان توسط حزب  . ن و عربستان فرار نمودمورد تعقیب پولیس قرار گرفت وبه پاکستا
 6626در سال  کنار رفت و افغانستان توسط قوای شوروی  6622دیموکراتیک خلق در اثر یک کودتا در سال 

ربانی در شهر سرحدی پاکستان ، پیشاور نقل مکان نمود تامقاومت مسلحانه را کمک نماید . مورد تهاجم قرار گرفت
از رهبران گروه هفتگانۀ پشاور گردید که از سوی کشور های پاکستان، عربستان سعودی، چین و امریکا و یکی 

 ربانی یک شخصیت نظامی نبود.برای یک شورش تمام عیار حمایۀ نظامی میشدند
ربانی مربی و الهام بخش مذهبی فرماندۀ جهادی تاجیک، احمد شاه مسعود یک شاگرد مهندسی که تحت تاثیر او 
قرار گرفته بودو بعدًا یکی از موفقترین جنگنده ها در مقابل روس بود گرچه مسئله قومیت در زمان مبارزۀ 
مجاهدین در مقابل روس نقش ارزنده نداشت مگر رابطۀ ربانی با مسعود اورا در میان سایر لیدران جهادی که 

 .عمدتًا پشتون بودند تقویت نمود
روس ها برای . مگر بیشتر از یک دهه به این چانس دست نیافت سیاسی بود  ربانی همیشه در تالش قدرت بیشتر

تغییر قدرت در کرملین از  .نه سال در افغانستان ماندند و رژیم سیکوالر محمد نجیب اهلل سه سال در صحنه بود
ز ماسکو باعث عدم تعادل گردید وحکومت نجیب پشتیبانی را ا6666س یلتسن در سال یمیخائیل گورباچوف به بور

 .حکومت او از هم فروپاشید 6668از دست داد و فرماندهان نظامی او به مجاهدین پیوستند و در سال 
مدت کوتاهی قبل از وارد شدن به کابل برای کسب قدرت سرتاسری مملکت ،سران هفتگانۀ پیشاور موافقت کردند 

ماه به اساس موافقه و برنامۀ پی ریزی شده بعد از دو (. به نوبت میباشد) انها میچرخد که ریاست جمهوری بین
 62اولین رئیس جمهور مجاهدین از وظیفه کناره میگیرد ،ربانی اولین حاکم تاجک بعد از تاسیس دولت از قرن 

 ..بود
جنگنده و مانند یک خروس جنگی همکارانش را مغلوب و نفوذ و قدرتش را گسترده ساخته و با ادعای  خلص،

دراین . باعث تشنج بیشتر اوضاع میگردد مدت ریاست جمهوری اش را تمدید نموده میرفت اینکه تغییر در باال
ران در سدد کشتن جنگ داخلی و ملوک الطوایفی تبدیل و رهبپارچه شده بود و کابل به میدان  زمان اتحاد مجاهدین

 .ملکیان کشته شدند 29.999در حدود . رقبای شان بودند
سینما ها مسدود،مشروبات الکهولی منع و قشر اناث . اسالمی در کابل ریاست نمودربانی به اصول بسیار شدید 

  .مجبور به پوشیدن حجاب در عامه گردیدند
 .چوبۀ دار در پارک نزدیک بازار مرکزی کابل گذاشته شده بود تا مجرم در مالی عام به چوبۀ دار آویخته شود

ینکه لیدران شان به نسل جوان پشتون به احساس ا. گردید جنگ میان گروه های مجاهدین منجر به ظهور طالبان
، به خصوص ربانی را به عنوان یک روشنفکر و پژوهشگر دینی مورد مالمت آرمان های مقاومت خیانت کرده اند

 .برای عیار نساختن وحدت، صلح و خلق فساد دانستند
قدرت را در قندهار دومین شهر بزرگ و  طالبان به زودی اسلحه علیۀ رهبران قدیم شان در قندهار گرفتند و

رهبر عمدۀ تاجک و وزیر مسعود دو  -طالبان مجاهدین را سرکوب و ربانی 6661در . تصاحب نمودند مرکز 
ائتالف ."یمربانی، رئیس جبهۀ متحد ملی اسالمی یا بهتر است بگوئ. دفاع شانرا وادرا به عقب نشینی در شمال نمود

مسعود در شمال شرق افغانستان در سپتمبر  . بر گروه تاجک و ازبک شناخته میشود که مشتملباقی ماند " شمال
 .در یک حملۀ انتحاری کشته شد 8996

حاال روس که نگران بنیادگرایی اسالمی چیچنیا و قفقاز بودکوشش نمودند حرکت طالبان را متوقف سازندو ائتالف 
بنابر خصومت بین المللی در برابر طالبان به داشتن چوکی شمال که حتی ده در صد کشور را در کنترول نداشتند 

 .در ملل متحد امتیاز حاصل نمودند
به .حمله کرد، ربانی امیدوار به دست آوردن قدرت عالی بود 8996از یازدهم سپتمبر  هنگامیکه ایاالت متحده بعد 

عجله خود را به کابل رسانیده و در  مجردیکه طالبان شهر را زیر ضربات بمب افگن های امریکائی ترک نمودند به
مگر ادارۀ بوش میخواست یک پشتون ، به نمایندگی از اکثریت گروه های . کاخ جمهوری نصب نمود

دائر  8996در یک کنفرانس افغانی تحت رهبری ملل متحد در شهر بن ، در اواخر . متصدی امور گردد قومی، 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

مریکایی ها مؤفق به انتصاب کرزی به حیث رئیس جمهور مؤقت ا.گردید که ربانی حاضر به شرکت در آن نگردید
 .دیپلومات های امریکائی به دشواری توانستند ربانی را متقاعد به کناره گیری نمایند. گردیدند

 

بدون یک نقش اصلی سیاسی ، ستار ۀ ربانی کم رنگتر شده میرفت ، باوجود آنکه به پارلمان انتخاب شدداو یدک دهدۀ    
 را در برابدر کددرزی و مقاومدت مسددلح   وهندوز هددم از سدوی طالبدان کدده    جمعیددت اسدالمی را نگهداشددت  دیگدر رهبدری   
 8969براه انداخته بود طرف انزجار شا ن بود و بعید به نظر میرسید کده همچدو شخصدیتی در     8998امریکایی ها 

تقداندد پیشدنهاد انتصداب ربدانی     برخی از تحلیلگدران مع  . طالبان را از طریق شورای عالی صلح به میز مذاکره بیاورد
توسط کرزی گویندد کده رئدیس جمهدور کدرزی در مدورد مدذاکره و مفاهمده بدا طالبدان جددی نبدود چدون ربدانی احتمدال                

دیگدران هرگدز انتظدار مدذاکرۀ شدورا را بدا طالبدان نداشدتند و          . بیشتر داشت خرابکاری کند تا ترویج و تشویق صدلح  
 .تصمیمی باشد توسط کرزی و یا امریکا اجرا خواهد شد عقیده مند بودند اگر واقعًا چنین

 :نوت 
 228غرامات جنگی به روسها و دادن تابعیت افغانستان به  از شاهکاری های دیگرربانی ،بخشیدن بلیون ها دالر 

 .عده به دستور احمد شاه مسعود استتن از اعضاى القا
 

 


