
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ نومبر ٢٣

 

 تشنج در جمعيت منافقين اسالمی
  

 اعتراض از .جمعيت منافقين اسالمی تحت رھبری صالح الدين ربانی دچار بحران و کشمکش ھای درونی شده است

 چند سال. جمعيت او را به بی کفايتی و خود پرستی متھم ساخته اند" مھم"ھر سو متوجه صالح الدين بوده و اعضای 

قبل، صالح الدين ربانی بعد از کشته شدن پدرش برھان الدين ربانی  از جانب حامد کرزی مزدور سابق امريکا به حيث 

 شد، اما  به دليل نداشتن تجربۀ  سياسی در کشور، عده ای از جمعيتی ھا افغانستان تعيين" شورای عالی صلح"رئيس 

اين موضوع  و ساير مسايل داخلی باعث شده است که . معتقد بودند که صالح الدين اھليت اين مقام تشريفاتی  را نداشت

صالح الدين . دياد يابدجمعيت از خامی صالح الدين به چندين پارچه تقسيم گرديده و اختالفات در کدر رھبری آن از

  . دور خود جمع گرده و به منافقين کھنه کاران پشت پا زده استه  جوان جمعيت را بینيرو

زرده شده و اقدامات و تصميمات خوسرانۀ صالح الدين سبب  شد تا عطا نور و ساير منافقين حزب جمعيت از وی آ 

که چھره ھای به   جمعيت وجود ندارد، درحالیۀکنگری از بدنامی بيشتر راھی جز تدوير گفته اند که برای رھائ

. اصطالح مھم  جمعيت نيز برای جلوگيری از اضمحالل و متفرق شدن بيشتر يگانه راه را داير کردن کنگره می بينند

 داير شدن کنگره است زيرا عضای منافقين جمعيت ندارد، مخالفالکن صالح الدين ربانی که ھيچ نوع نفوذی بين ا

بی لياقتی صالح الدين، قسيم فھيم را وادار ساخت که به وی اخطار بدھد که رھبری را .  زوال خود را در افق می بيند

قسم فھيم ھم با قھر و غضب .  به عطا نور واگذار شود، اما صالح الدين با ترشروئی و بد خلقی تقاضای فھيم را رد کرد

که استاد شھيد شد، ما در يک وضعيت روحی و عاطفی خاص، خودت را به عنوان يک جوان  یوقت:  "به وی گفت

تصور ما اين بود که خودت ھم در روابط خارجی جمعيت تالش . درس خوانده و خارج ديده سرپرست جمعيت ساختيم

عضای جمعيت را که از سازی و ا ھای داخلی جمعيت را جمع می  کنی و ھم در داخل به دليل دور بودن از تنش  می 

اما با گذشت بيش از يک سال ديده شد که خودت در راستای گسترش روابط . آوری جمعيت دور مانده اند، گردھم می 

فھيم در گفتار ". جمعيت در بيرون کاری نکردی و در داخل افغانستان ھم نتوانستی اعضای جمعيت را گردھم بياوری

گفتار فھيم مانند چکش . داد ان حياتش عطا نور را به حيث رھبر حزب ترجيح میکيد ورزيد که ربانی ھم در زمأخود ت

بر فرق صالح الدين فرود آمد و کشمکش را نه تنھا بين ايندو بلکه بين صالح الدين و ساير اعضای قديمی منافقين 

  . زايش استفحمعيت وسعت بخشيد که اکنون ھم رو به ا
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يار و اتحاد اسالمی سياف، از زمرۀ احزاب اخوان الشياطين در افغانستان جمعيت اسالمی مانند حزب اسالمی حکمت

اميد که روزی چنين احزاب و . ی بی شماری را بر مردم افغانستان تحميل نموده اندھاگردند که تباھی  محسوب می

  .   بکشندیگروه ھای شيطانی مضمحل گردند تا مردم نفس راحت

  

  

  

 

  


