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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٢۵
 

 " افغانستانجمعيت اسالمی"بحران در 
ه قويترين حزب در  الف می زد کبرھان الدين ربانیتحت رھبری اخوانی معروف " جمعيت اسالمی"ن ازمانی منافق

برھان الدين بعد از ترور . دچار تزلزل شده و چند پارچگی تھديش می کند" قوی"اکنون اين حزب . افغانستان می باشد

از جمله . ، ھر يک از بازماندگان حزب سعی نموده اند که خود را وارث حقيقی جمعيت اسالمی معرفی بدارندربانی

معروف است، " نرمه فس اودار" که به نام صالح الدين ربانی. ی دانسته است خود را بيشتر مستحق  رھبرعطاء نور

 رو به "جمعيت اسالمی"جار و جنجال در . نتوانسته است که بدرخشد و به اصطالح درفش اخوانيت پدر را بلند نمايد

  .صعود است که عاقبت آن به کجا خواھد کشيد

ھر يک از بازماندگان اين . ا دچار تالطم و پريشانی شده استين روز ھا در"جمعيت اسالمی ربانی"ن ا منافقتشکل

تا حال ھيچ يک توفيق نيافته اند که بر .  را از خود سازد و در رأس آن قرار گيردتشکلگروه اخوانی می کوشد که 

داند که به حيث رھبر شناخته   والی بلخ از ھر کس ديگر خود را مستحق تر میعطاء نور. ًديگران کامال غلبه نمانيد

، محلی گرائی آن است، "جمعيت اسالمی"يکی از خالء ھای . تحصيل و شناخت ملی: اما او دو چيز الزم را ندارد. شود

نتواسته است که از غوزه ھای قومی و نژادی خود خارج شود و روش "  سياسی–اخوانی "بدين مفھوم که اين جريان 

شناخت جمعيت صرف در ميان حاميانش در چند واليت شمال محدود مانده و ملی و . دمردمی و ملی را در پيش گير

ھمچنان، جمعيت فاقد يک برنامۀ سياسی، اجتماعی و اقتصادی است که بتواند مردم و باالخص . مردمی نشده است

تواند جوابگوی نيازمندی  بنابران، جمعيت با طرز ديد اخوانی دھۀ ھفتاد و ھشتاد، نمی. جوانان را به سوی خود بکشاند

 و ديگران کشش و جذبه ندارند که جمعيت اسالمی  را از محلی گرائی صالح الدين ربانی، قانونی.  جامعه باشدیھا

  .   ملی ببخشندۀ وجھآن تشکلنجات دھند و به 

  . د اکنون در يک خالی فکری و رھبری قرار دارد که رھائی از آن کار آسانی نخواھد بو"جمعيت اسالمی"

  

  

 

 


