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 حزب سیاسی یا تنظیم چپاول؟
 

 های تنظیمی افغانستان هیچوقت به احزاب سیاسی تبدیل شده نمی تواند!  ساختار
سابقه و غیرمنتظره از سوی شماری بیالدین ربانی، سرپرست حزب جمعیت اسالمی دو روز پیش در یک اقدام صالح

 از اعضای رهبری جمعیت اسالمی از رهبری حزب کنار گذاشته شد.
 

 
 

الدین ربانی، بعد از کشته شدن جلسه در خانه عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت برگزار شده بود. صالح"
وسط شورای رهبری جمعیت به عنوان "سرپرست" جمعیت اسالمی تا برگزاری ، ت۲۰11الدین ربانی در سال برهان

های کنگره حزب برگزیده شده بود. در این جلسه به جز از صالح الدین ربانی و احمدضیا مسعود، یکی از چهره
روز یآقای ربانی دهای سرشناس حزب حضور داشتند."  " برجسته جمعیت و عضو خانواده آقای ربانی، بیشتر چهره

در عکس العملی که در صفحه فیسبوکش نشر شده، برخی از اعضای هیات رهبری را که در جلسه دیروز شرکت 
داشتند، به "سوء استفاده از نام و نشان این حزب" متهم کرده و عضویت آنها را به حالت "تعلیق" درآورده است.در 

کور قانونی، کلیم هللا نقیبی، عبدالحفیظ منصور، عبدالشبیانیه آقای ربانی گفته که عضویت عطامحمد نور، محمد یونس 
 آورد."  واقف حکیمی، سید عنایت هللا شاداب و عبدالستار مراد را در جمعیت اسالمی به حالت تعلیق در می

خبرنگاران و مبصرین نشرات بی بی سی لندن باشنیدن با خبر اسفناک خبرکرونا تنظیم جمعیت "اسالمی" در افغانستان 
ت و پاچه شدند، به پرس و پال صالح الدین ربانی نورچشمی تحصیلکرده لندن رفتند. جمعیت "اسالمی" یکی از دس

تنظیم "جهادی" بنیاد گرا است که در طی پنج دهه جنگ در افغانستان  جنایات بیشماری را مرتکیب شده است. بعد 
نظیم جمعیت "اسالمی" مانند امتعۀ به پسرش از مرگ برهان الدین ربانی رهبر تنظیم جمعیت "اسالمی" میراث ت

صالح الدین ربانی رسیده است که اکنون قبل از ورود طالبان واژگون می شود. خبرگذاری بی بی سی چرندیات 
طویل تأسف نامه خود  را راجع به تنظیم ویرانگر جمعیت "اسالمی" که بیش چارهه بدست بیگانگان ساخته شده بود 

ث خواران جمعیت "اسالمی"  میخواهد در وقت جان دادن آن تنظیم غارتگر جمعیت "اسالمی" نشر نموده اند. میرا
 را به نام "حزب" سیاسی جای بزند. 

تنظیم جمعیت "اسالمی" افغانستان شاخه منشعب "حرب اسالمی" است که برهبری برهان الدین ربانی تحصیلکرده 
تون کابل رهبری گردیده است. برهان الدین ربانی در اوج فعالیت پوهنتتون االزهر مصرو استاد فاکولته شرعیات پوهن

سیاسی اخوان المسلمین در مصر مصروف تحصیل بود و افکار بنیاد گرایی اخوان المسلمین را ازمصر با خود به 
رب حافغانستان تحفه آورده است. برهان الدین ربانی یکی از اساس گذاران هسته جوانان مسلمان بود که بعدها به "
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اسالمی" مسمی گردیده است. مخالفت سازمان  جوانان مسلمان با تاسیس جمهوریت در افغانستان پای رهبران جوانان 
مسلمان را به پاکستان کشانید و مورد شفقت آی. اس. آی قرار گرفتند. با تجاوز نظامی شوروی در افغانستان پاکستان 

ستان اقدام نمود که یک هم از آن تنظیم جمعیت "اسالمی" برهبری به تشکیل تنظیم های "جهادی" برای جنگ در افغان
 برهان الدین ربانی بود که در پس پرده از حمایت هر دو جنگ طرف شرق و غرب برخوردار گردیده است. 

 

   
 برهان الدین ربانی و نواز شریف صدراعظم پاکستان   برهان الدین ربانی و رونالد ریگن رئیس جمهور امریکا   

تنظیم جمعیت "اسالمی" بنیادگرا افغانستان برهبری برهان الدین ربانی در تداوم جنگ و خونریزی در ویرانی نقش 
د کافی شمرده می شود که چنو تأمین روابط آن با دستگاه های متعدد اطالعاتی خارجی متضاد وسیع است.  افغانستان

 نمونۀ عمده جنایات آن که باعث بربادی افغانستان گردیده ذکر نمایم. 
 

جمعیت بنیادگرا "اسالمی" برهبری برهان الدین ربانی  نقش ذوالجوانب ارتباطات استخبارات خارجی و تخریبات: اول
چریکی خود را در کمپ الفتح لبنان سپری و قوماندان جنگ های چریکی وی احمدشاه مسعود که تعلیمات جنگهای 

نموده بود، مانند اختاپوت خطرناک مینماید که همزمان با چندین دستگاهای جاسوسی خارجی کار مینمودند. اساسأ 
جمعیت "اسالمی" یگانه تنظیم بود که تعیین سرنوشت مردم افغانستان را با بدست دشمنان متعدد خارجی افغانستان 

ا رقیب در جنگ رقابتی در افغانستان مقابل یک دیگر قرار داشتند، تا همین اکنون که باعث تداوم سپردند، آن کشوره
 طوالنترین جنگ و ویرانی افغانستان گردیده است. 

جمعیت بنیادگرا "اسالمی" برهبری برهان الدین ربانی و قوماندان جنگ های چریکی وی احمدشاه مسعود از  دوم:
پالن صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان بودند.  جمعیت بنیادگرا "اسالمی"، جنبش مخربین ردۀ اول ناکامی 

گلمجمان عبدالرشید دوستم، فرقه مذهبی "وحدت" شیعان، فرقۀ اسماعیلیه و عده از جنراالن خائن رژیم که  حکومت 
ند. صلح سازمان ملل متحد آغاز کردداکتر نجیب هللا مخالفت داشتند، بغاوت را از شمال افغانستان برای  ناکامی پالن 

از طرف اتحاد شمال ناکام گردید و آتش  199۲شمسی مطابق اپریل  13۷1پالن صلح سازمان ملل متحد در بهار 
 جنگ در افغانستان بیشتر شعله ور گردیده است.

مهور و حیث رئیس ججمعیت بنیادگرا "اسالمی" در افغانستان برهبری برهان الدین ربانی ب با به قدرت رسیدنسوم: 
قوماندان جنگ های چریکی وی احمدشاه مسعود بحیث وزیر دفاع افغانستان یکی از سیاه ترین صفحات  تاریخ 
افغانستان است که بیشترین جنایات ضد بشری بوقوع پیوسته است. ارود ملی افغانستان سپر مطمین دفاع تمامیت 

ردو ملی کشور را به قیمت فلزات داغمه به پاکستانیها فروخنتد، ارضی کشور را لغو نمودند،  تمام تسلیحات مجهز ا
محالت تفریح و دروازه های سینما ها را قفل زدند، آتش جنگ داخلی را در بین مذاهب و اقوام  کشور را آغاز 

یت و ب کردند، در نتیجه آن جنگها  شهر کابل ویران شد و هزاران تن هموطنان بیگناه به قتل رسیدند. داریهای مردم
 المال بشمول ملکیت های اهل هنود وسیک را چپاول کردند. 
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 بیبند، بعدأ قضاوت کنید. جمعیت "اسالمی" در افغانستان توسط رهبران با اسناد جنایات فاشیستی فوق 
تشکیالتی منظم، مرامنامه، اساسنامه و مقامات تصمیم گیری با اوأل باید گفت که احزاب سیاسی دارای ساختار 

صالحیت خود را دارد. تصامیم در احزاب سیاسی توسط مقامات مندرج با صالحیت آن که در اساسنامه مصوب 
مشخص گردیده است اتخاذ میگردد. جمعیت "اسالمی" هیچیک از شرایط حزب سیاسی را ندارد. اولین باراست که 

می شنویم که یک "حزب" سیاسی حلقات و اعضای رقیب غارتگر آن میخواهد  یکی پی دیگری خود را  می بینیم و
بعد از مرگ  برهان الدین ربانی رهبر بنیادگرا تنظیم جمعیت "اسالمی"  از طریق فیسبوک اخراج و تعلیق مینماید.

به پسرش صالح الدین ربانی خود ثبوت  المی"جمعیت "اسمیالدی انتقال مورثی تنظیم  ۲۰11در افغانستان در سال 
بر نبود جمعیت "اسالمی" به حیث "حزب" سیاسی بوده است، مگر دستگاه اطالعاتی بیرونی و عمال اجیر شان هنوز 
به جان زدن یکی با دیگر مصروف بودند تا بتوانند از طریق انتخابات به مقام ریاست جمهوری افغانستان برسند. با 

مستقیم سفارت ایران و مصارف هنگفت پول  ایران در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای وجود مداخله 
 ر انتخاباتدشکست مرگبار عبدهللا عبدهللا  بعد از جمعیت "اسالمی" مؤفق نشد.پیروزی عبدهللا عبدهللا کاندید تنظیم 
در شمال و پایتخت افغانستان دست  شان جمعیت "اسالمی" با شرکای جنایتکارریاست جمهوری افغانستان تنظیم 

بغاوت زدند میخواستند در افغانستان دولت جدا خود را تشکیل بدهد. هیچ دروازه سفارتخانه و کشور خارجی در کابل 
 جمعیت "اسالمی" در گذشته برای شان خدمت نموده بودند برای کمک دقلباب نکرده باشد. باقی نماند که تنظیم 

 

 بوتهای حامد کرزی، رسول سیاف، یونس قانونی و کریم خلیلی در طی چهار ماه چانه زنی برای گرفتن امتیازات
با کسب نصف کرسی های حکومت و اشغال قصر  یر گشته بود  تا  توافق سیاسی رابرگ سجمعیت "اسالمی" تنظیم 
 ن که آنهم یکی از مواد توافقنامۀ باجگیری بود بدست آورند. مرری

سوایی ر بر سر تقسیم چوکی های حکومتی به جان هم افتادند، تشت  جمعیت  "اسالمی"  دیری نگذشت بود که رهبران
روشن  تاز سر بام به کوچه افتاد است که بوی کثافات و گندیدگی آن خود ثبو های مملو از کثافات جمعیت  "اسالمی"

سیاسی نه بلکه  تنظیم غارتگری در افغانستان است. جمعیت   حزباست که تنظیم جنگی بنیاد گرا جمعیت "اسالمی" 
"اسالمی" توسط دشمنان خارجی مردم افغانستان بنام  "حزب" سیاسی روکش شده است. کامأل مسخره است، هیچکس 

ین تنظیم انارشیستها را حزب سیاسی بگویند. این رویدادهای انسان وارد با الفبا سیاست اینرا قبول نمی کند که چن
"اسالمی" افغانستان خود را خودش  جمعیتاخیر خود ثبوت قطعی به جان زدن جعلی است که تنظیم جنگی بنیاد گرا 

نظیمی ساختار انارشیستی تجمعیت "اسالمی" یک بنام "حزب" سیاسی با چنین عملکرد انارشیستی بگویند. تنظیم 
رتگر محصول جنگ در کشور است که  افغانستان را ویران کرده است، خطاب کردن حزب سیاسی به تنظیم غا

 جمعیت "اسالمی" نه تتها نادرست است بلکه بیشرمی عام و تام و خاک زدن به چشم مردم افغانستان است.  بس.
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