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 ۰۵/۰۶/۲۰۱۷                    ویس ناصری

 جمعیت اسالمی افغانستان 
 در لجن اختالفات داخلی

 

گردیده و در حال گیری های شخصی رهبران خویش غرق  واقعا" جمعیت اسالمی افغانستان در لجن اختالفات داخلی و انتقام

 نابودی میباشد!

حزب جمعیت اسالمی افغانستان( با صدور اعالمیه ای » ) امروز یکشنبه تلویزیون جهانی آریانا نیوز از کابل اعالن نمود که 

 خبر داد.  ملیاز اعزام یک هیئت بلند رتبه این حزب نزد داکتر عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه دولت وحدت 

داکتر عبدهللا سوال نمایند که او اکنون با کى است با مردم یا با  آقایدارد تا از  ماموریت هیئتٱمده است که  در این اعالمیه

 « قاتالن مردم؟؟!!! 

بیانگر و مظهر اوج اختالفات، نفرت داخلی و کشمکش های مسخره ذات البینی رهبران این  ین خبر مضحک واقعا  پخش هم

 حزب را به نمایش میگذارد!

 تا به همین لحظه بخاطر ملیو  اسالميبا جرئت و شهامت  واقعا  ال اینست که کدام یک از رهبران جمعیت اسالمی افغانستان سو 

) وحدت ملی( و رخداد های خونین و غمبار چند روز اخیر کابل از مقام خویش  فعلیمخالفت با همین نظام تحمیلى و ناکام 

 تاده اند؟ استعفا نموده و در کنار مردم خویش ایس

آیا رهبر فعلی جمعیت اسالمی، آقای صالح الدین ربانی وزیر سرپرست!!! وزارت خارجه استعفا نمود و یا جناب استاد عطا 

 حداقل از مقامات شان کنار رفته اند و یا میروند؟ جمعیتبزرگان  غیرهبلخ و  والیو  اسالمي جمعیتمحمد نور رئیس اجرائیه 

قایان داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا خواستم تا بخاطر مصالح بزرگ ملی آهمین دیروز با صراحت و وضاحت از بنده 

آبرومندانه و با عزت استعفا بدهند و کنار بروند، قبل از اینکه به سرنوشت زعمای بعضی کشور ها مانند لیبیا، تونس، الجزایر، 

 مصر و غیره مواجه شوند.

ه در زمانیک می افغانستان باید نوشت که واقعا  وج اختالفات تباه کن و برباد دهنده فعلی رهبران جمعیت اسالاما دز ارتباط ا 

گیری و نابودی رقیب مبدل گردد، سرنوشت یک  رقابت های سیاسی درجه اختالف نظر به حس نفرت، دشمنی، انزجار ، انتقام

 مواجه میگردد!  حزب و جریان سیاسی و رهبران بیچاره شان به این گونه
 

 حضرت امام فخر رازی چه زیبا نصیحتی دارد به این گونه رهبران خودخواه و کوته بین:
 

 ازیـی باید که با دشمن بسـتو م   ا تو ای دوست ــاگر دشمن نسازد ب

 ازیــطف بـی نیـتـوکل کـن بـه ل   اگر دردی رسد مخروش و مخرام 

    فخر رازینه  تو مانی نه او ماندنه      رما ــد روزی صبر فـر نه چنـو گ  

 ما علینا االلبالغ و
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