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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠۴

 

  ی شورای مستعمراتیاخاموشی با معن

  
به راه بعد از يورش طالبان و تصرف شھر قندوز، يک عده از اعضای شورای دولت مستعمراتی کابل سر وصدا 

از جمله دو تن يعنی . انداختند و تعدادی از مقامات امنيتی دولت مزدور کابل را متھم به غفلت و حتا خيانت نمودند

ال ؤ بيشتر مورد س- بخوانيد ضد ملی- نورالحق علومی پرچمی وزير داخله و رحمت هللا نبيل رئيس ادارۀ  امنيت ملی

 ی از قيل وقال سابق ماند و خاموشی اختيار کرد؟اما چه شد که شورای مستعمرات. قرار گرفتند

ملت پاسخ بگويد، وی نسبت حادثۀ قندوز گويا " نمايندگان"االت ؤکه رحمت هللا نبيل به شورا احضار شد تا به س زمانی

ز که ما نتوانستيم ا خواھم به نمايندگی از بخش امنيتی و دفاعی کشور، از اين می:  "از مردم عذارخواھی کرد و گفت

سايت بی بی سی اين معذرت ".   قندوز جلوگيری کنيم، از وکيالن، مردم افغانستان و مردم قندوز معذرت بخواھمۀفاجع

آقای نبيل در : "بی بی سی نوشـت. خواھی نبيل را يک نوع شھامت خاص او تعريف نموده و به وی اعتبار داده است

 ھای ارشد دولتی کمتر کسی مانند او حاضر به  کند که در ميان سياستمداران و مقام حالی از مردم عذرخواھی می

  ".  چندانی نداردۀعذرخواھی شده است و در گذشته ھم سابق

ال درين ؤس. ل و حفظ موقف وی در دستگاه دولت مستعمراتی کابل استبي بی بی سی يک نوع حمايت از نهاين توجي

االتی شد که او ؤل سبي قندوز را مانند يک و يا دو روز اول دنبال نکرده است؟ از نجاست که چرا شورا حادثۀ  سقوط

ال و جواب با مقامات امنيتی به شمول نبيل سری و ؤ شورا و سۀلذا، جلس. نتواست در جلسۀ علنی شورا جواب بگويد

 برای افرادی مانند من که در جلسۀ سری شورا، نبيل چه موضوعاتی را گفته و افشاء کرده است، اين. خصوصی شد

ال کردن ؤشود که نبيل به مسايل حساس تماس گرفته که اعضای شورا را از س اما از قراين معلوم می. معلوم نيست

ت اعضای شورا را أشايد در سقوط قندوز دست ھائی برزگتر خارجی و داخلی در کار بوده که جر. پشيمان ساخته است

تواند وکاللت اعضای  شورا را تمديد کند و يا پايان  خاموشی و قال مقال می. از ترس از دادن مقام سلب کرده است
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 باداران  خود حرف بزند و عمل ۀچطور ممکن است يک وکيل مفسد و آلۀ دست استعمار بتواند عليه توطئ. بخشد

  . تواند ناجی وکالی ضد ملی باشد استعماری آمران خارجی را محکوم نمايد؟ خاموشی با معنی می

  .ا اين دولت و با اين شورا، حال کشور را خراب می بينمب

 

 


