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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ١٢
 

  و ضعف دولت مستعمراتی"نبيل"استعفای 
  

  
  

تعفاء داد و حکومت وحشت ملی  دولت مستعمراتی کابل از پست خود اس"سازمان امنيت ملی" رئيس "رحمت هللا نبيل"

در بسا جھات، . کناره گيری اختياری و يا برطرفی اجباری وی از ماه ھا بدينسو قابل تصور بود. را به وحشت انداخت

د رمحافل کابل ھم می .  در تصادم بوده و روش ھای دولت را به ارتباط طالبان و پاکستان نمی پذيرفت"غنی" با "نبيل"

 . که صحنه را ترک گويد ی نبيل وجود نداشت،  به جز اينگفتند که راھی برا

او مانند ساير مقامات دولت .  کدام شخص ملی و ميھن دوست نيست که نبودش را افسوس بخوريم"رحمت هللا نبيل"

که چرا ھمان کشور از  اين. مستعمراتی کابل به دستگاه استخباراتی يک کشور و يا کشور ھای اجنبی متعلق بوده است

دانيم استعمار يک فرد و يا يک گروه را  تا  ھمه می. کند الی است که در ذھن مردم خطور میؤی حمايت نکرد، سو

که مفيديت مزدوران به پايان رسيد، آنھا را مانند کاغذ  دھد و زمانی زمان کارآمد بودن شان مورد استفاده قرار می

 از زمان حادثۀ قندوز "غنی" و "نبيل"روابط .  در نظر می گيردکه برای وظيفۀ بعدی تشناب به دور می اندازد و يا اين

  . به اسالم آباد به آن نقطۀ  پايان گذاشت"غنی"سرد تر شد تا باالخره سفر 

 جريان پيشروی طالبان را در قندوز طور مبسوطی در شورای دولت مستعمراتی بيان کرد و جزياتی را افشاء "نبيل" 

 مصمم شد که "غنی".  قابل ھضم بود" عبدهللا–غنی "برای اعضای ملوث شورا و نه برای حکومت مزدور نمود که نه 

 "غنی"شود که  در کابل گفته می.  را از صحنه دور نمايد، الکن منتظر فرصت بود تا ضربۀ خود را وارد نمايد"نبيل"

دانست که   می"نبيل". کرد ت احضار می را می پذيرفت و به عوض معاونش را برای بررسی اطالعا"نبيل"کمتر 
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 "نبيل"چون .  مصرفش به پايان رسيده، اما با آنھم متوقع بود که باداران امريکائی به دادش برسند که چنين نشدزمان

 به "غنی"سازد، لذا سفر    به زودی او را از کار برکنار می"غنی"فضاء را برای خود تنگ ديد و می فھميد که 

با اين  عمل نبيل خواست که . مستعفی شود" آبرومندانه"وی در اسالم آباد  بھانۀ خوبی برای وی داد تا پاکستان و نطق 

  . بدھد تا او را مردم ميھن دوست بپندازند"  ملیۀوجھ"برای خود 

ازی تا گلو در خندق استعمار غرق بوده و ھنوز راه در. نبيل يک انسان ميھن دوست و مردمی نيست: نبايد اشتباه کرد

  . ند که بودند اشوند، الکن خاينان ھمان پست ھا عوض می. برای خدمت گذاری به استعمار در پيش دارد

 

 

 
 


