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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر 
  ٢٠١۵ دسمبر ١٣

  

   و تضاد ھای درونی عمال اجانب"رحمت هللا نبيل"استعفای 

  
شود و  ه گاھی به  نابودی افراد معينی منجر میکشمکش ميان اعضای طبقۀ حاکم در يک کشور يک امر طبيعی است ک

در کشور ھای . روند تا برای نبرد بعدی آمادگی بگيرند گاھی ھم برای مدتی  طور مسالمت آميز از صحنه کنار می

ً خصوصا اشغال شده مانند افغانستان، عراق و حال سوريه، برخورد منافع ميان عمال اجانب نصب نگھداشته شدهعقب 

مجريان ظاھری قدرت مدافع منافع گردانندگان اصلی قدرت اند . يکۀ قدرت، حالت خاصی را به خود می گيردشده در ار

مندی به تداوم دوستی و حفظ ه ھمچنان قدرت ھای  اشغالگر کمترين عالق. که از مزدوران داخلی حمايت می نمايند

ايجاب کند، از خدمات مزدور مورد نظر مستفيد که منافع قوای استعماری  تا زمانی. شخصيت فرد دست نشانده ندارند

اين حالت فالکت . شود" آدم"ًکه او را موقتا تنبيه می کنند تا مزدور  دور می اندازند و يا اينه ًمی گردند و بعدا او را ب

 درين.  دولت مستعمراتی کابل مشاھده می کنيم"سازمان امنيت ملی" رئيس "رحمت هللا نبيل"بار را در استعفای 

اشرف "را مورد ارزيابی قرار داده و چگونگی برخورد او را با " نبيل" علت و يا علل استعفای ًامضمون مختصر

  . موشکافی می نمايموی را و عدم حمايت امريکا از "غنی

ًماال  خوشبخت است که تا حال زنده مانده است، اما اگر از حدود تعيين شده پا را فراتر می گذاشت، احت"رحمت هللا نبيل"

 بيشتر بر محور استعمال الفاظ و "نبيل"زياده روی . که به سرنوشت قسيم فھيم، ربانی و جنرال داوود مواجه می گرديد

 شايد چند ماه قبل "نبيل" در غير آنشد   می چرخيد که تھديد جدی برای حاکميت تلقی نمی"غنی"برخورد سليقه ای با 

ھرگز شخص ملی نبوده و بعد ازين ھم ھويت  ضد ملی اش " نبيل. " می گفت فالکت بار آن  وداعجھان فانی را به نحو
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تواند دال بر ملی بودن آن  مخالفت يک عضو دولت مستعمراتی در يک کشور اشغال شده ھرگز نمی. عوض نخواھد شد

ی نيست، جنگ و تضاد ھای درونی ميان اعضای دولت مستعمراتی به خاطر حفظ حاکميت ملی و منافع مردم. فرد باشد

ًورزد قدرت سياسی را که به آن موقتا نصب شده اند، زود از دست ندھد تا اعتبارش نزد آمران  بلکه ھر يک سعی می

نبيل از خود شھامت نشان داد و مستعفی "اظھار عقيده می نمايند که " نبيل"حاميان . خارجی به سرعت  مضمحل نگردد

 و ساير مقامات دولت را در امور امنيتی نداشت، بنابران استعفاء "غنی"نبيل بيشتر حوصلۀ خود سری ھای . گرديد

عضو دولت فاسد مستعمراتی کابل " نبيل"تواند از اعتبار برخوردار باشد که شخص  زمانی میای چنين دفاعيه ..." داد

 بوده و در ھمين  از آغاز تجاوز امريکا و متحدين به افغانستان در خدمت استعمار جھانی"رحمت هللا نبيل". نمی بود

نه عشقی به ميھن دارد و نه احساسی نسبت به مردم ستمکش " نبيل. "مين نمايدأراستا تربيه شده تا منافع اجانب را ت

  .دانيم که احساس ضد ميھنی در گوشت و استخوان اعضای دولت مستعمراتی نفوذ کرده است می. خود

شورای . بود" نبيل"ۀ عطف و چرخش نوی در حيات سياسی حادثۀ قندور و يورش بيرحمانۀ طالبان به آن شھر نقط

دولت مستعمراتی يک عده از ورزاء و رئيس سازمان امنيت ملی کشور را احضار کردند که در مورد حمالت طالبان 

 پرچمی وزير "علومی"االت بيشتر متوجه ؤس. به قندوز و عقب روی نيرو ھای دولت مستعمراتی معلومات ارائه نمايند

 و "نبيل"در دقايق اول، تلويزيون ھا و منابع خبری جريان صحبت .  رئيس سازمان امنيت ملی بود"نبيل" و داخله

االت جديتری  را مطرح ساختند که ؤاما يک عده و کالی به اصطالح کالنکار س. کردند  را زنده پخش می"علومی"

اھش نمود که جلسه را خصوصی ساخته تا بتواند  خو"نبيل" ًءبنا.  کار ساده نبود"نبيل"جواب آنھا طور علنی برای 

 در جلسۀ خصوصی به سمع "نبيل"نوعيت صحبت . بدون حضور اھل مطبوعات حادثۀ قندوز را به تفصيل بيان نمايد

 آگاه گرديده و "نبيل"مردم رسانيده نشد، الکن مقامات دولت مستعمراتی و مھم تر از ھمه امريکائيان از جريان صحبت 

 مشاور "حنيف اتمر" و ساير مقامات دولت مستعمراتی طور اخص "غنی" را با "نبيل"که در نتيجه  تضاد شوکه شدند 

 شايد موضوعاتی را مطرح کرده بود که شنيدن آن برای و کالی ضد ملی ترسناک و "نبيل". امنيت ملی گسترش داد

موفقيت طالبان در داخل شدن شھر . نکردند دنبال ًزدل و مزدور حادثۀ قندوز را اصالخطرناک بود، ازينرو وکالی ب

 قندوز و وحشيگری ھای ناشی از آن مردم کشور را به اين عقيده آورده است که دست ھای بزرگتر از خارج در ھموار

 ھمين راز استخباراتی را در شوراافشاء "نبيل"اگر . کردن جاده برای پيشروی طالبان به سوی قندور در کار بوده است

بعد از سقوط چند روزۀ قندوز در دست طالبان، .  شود  شمرده می"نبيل" اين خود اولين نقطۀ آغاز سقوط کرده باشد،

 را "غنی" را به خود گرفت و امريکائيان ھم در ظاھر بيطرف اما در باطن ی شکل حاد"نبيل" و "غنی"کشمکش بين 

  . است نزد امريکائيان از ھمين جا آغاز شده"نبيل"افول . حمايت می کردند

افغانستان آزاد " پورتال ھمکار "عبدهللا امينی" روابط شخصی بين غنی و نبيل ھم دچار سکتگی شد و برحسب گزارش 

 را که اکنون به حيث "مسعود اندارابی" ديدار می کرد و بيشتر معاون او "نبيل" کمتر با "غنی""  آزاد افغانستان–

 "نبيل" و "غنی"خلق بدبينی و سوء ظن با . زد خود می پذيرفت تعيين شده است، ن"سازمان امنيت ملی"سرپرست 

بنابران خواه به رضايت .  در پست رياست سازمان امنيت ملی باقی نمی نماند"نبيل"نسبت به ھمديگر دليلی برای ابقای 

ر بودن فضای مکد" دليل استعفای خود را  "نبيل". رفت  بايد از وظيفه کنار می"رحمت هللا نبيل"و خواه به اجبار، 

 ھمچنان متذکر شد که "نبيل". رئيس جمھور بر خود عنوان کرده است" حد و حصر اعتماد کاری و فشارھای بی 

نظر نبودم، شرايط طوری بر  ھم ) ھا سياست(ھا  که با بعضی پاليسی  اينۀسفانه در جريان چند ماه گذشته بر عالوأمت"

شود که نبيل روزگار خوبی   استنباط می"نبيل"از جمله بندی استعفاء نامۀ . " کار برايم محدود گرديدۀمن تحميل و زمين

 موافقت امريکا را در تحت "غنی"بدون کمترين ترديد که . نداشت و راھی به جز ترک وظيفه برايش باقی نمانده بود
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اگفته  نبايد گذاشت که ن.  و سرانجام دور ساختن وی از پست سازمان امنيت ملی با خود داشت"نبيل"فشار قرار دادن 

.  فرعی خود داردت بود که ھنوز ھم روابط تنگاتنگ با ولينعم"حامد کرزی" يکی از گماشتگان "رحمت هللا نبيل"

  .ثير نبوده استأ بی ت"غنی" ھم بر روابط مکدرش با "حامد کرزی" با "نبيل"نزديکی 

 مانع اصلی راه رسيدن به صلح و يا غلبۀ نظامی بر کم و بيش روش تند نسبت به پاکستان داشت و اين کشور را" نبيل"

 بار ھا متذکر شده که پاکستان در معامله با افغانستان صادق نيست و بايد جانب احتياط را با "نبيل". دانست طالبان می

راد مسؤول کرد و اف  بر ديپلماسی دولت مستعمراتی کابل در ارتباط با پاکستان انتقاد می"نبيل". آن کشور در پيش گرفت

ً دقيقا او را برای اسالم آباد فرد نفرت انگيز ساخته بود که "نبيل"موقف ضد پاکستانی .  داد را مورد سرزنش قرار می

 دولت مستعمراتی کابل از کم و کيف نسبی فعاليت "سازمان امنيت ملی"حيث رئيس   من"نبيل". نبودش را آرزو داشتند

افغانی سازمان امنيت ملی افغانستان در " موقتی"ھمچنان شايد اجنت ھای . بودھای آی اس آی در افغانستان با خبر 

فعاليت ھای  تخريبی ضد دولت پاکستان گاه گاھی بر منافع اين کشور  ضربه وارد کرده و رويۀ بالمثل آی اس آی را 

 در پاکستان آگاه بوده "نبيل"گان تًاحتماال که پاکستان ھم از فعاليت ھای گماش. دادند در افغانستان در آن کشور انجام می

  .باد بر افغانستان بوده  باشدآ فشار اسالم "نبيل"" استعفای"و بعيد ھم نيست که يکی ار داليل برکناری و يا 

. فقدان صالحيت کابل در اتخاذ تصاميم مھم در سياسيت خارجی:  يک نزاکت سياسی را درک نکرد"نبيل" در نھايت 

ال شده ھرگز توان تصميم گيری را ندارد، بلکه  تصاميم در مراکز اصلی قدرت در بيرون يک کشور مستعمره و اشغ

کرد، ممکن   اين اصل را درک می"نبيل"اگر . گردد  میءوسيلۀ عمال آنھا مرعی االجراه شود و ب از کشور اتخاذ می

اکستان درس خوانده و به   در پ"نبيل"ديگر نظر دارند که ای عده . شد دور نمیه از پست رياست امنيت ملی ب

درخواست احتمالی پاکستان از افغانستان در برکنار ساختن وی شايد يک نوع بازی . استخبارات پاکستان نزديک است

ً يک چھرۀ قابل اعبتار در اذھان عامه ساخته و از وی ظاھرا يک چھرۀ ضد پاکستانی بسازد "نبيل"پاکستان باشد تا از 

 و تفاسير متعددی در خصوص استعفای تيوری ھا. ع پاکستان استفاده بردھرتش در راستای منافتا در آينده بتواند از ش

  .  وجود دارد که ھريک آن قابل غور است"نبيل"

 "غنی" در جريان کنفرانس اقليم در پاريس دلخور بود و "نواز شريف" با "اشرف غنی" از مالقات "رحمت هللا نبيل"

 "غنی"کرد که   درک میتا نرسيد "نبيل"درين جا بار ديگر زور عقل .  برحذر داشت"شريف زنوا"ًرا قبال از ديدار با 

 "غنی"امر و نھی ار جای ديگر صادر شده که مجالی برای .  را نداشت"نواز شريف"صالحيت  و يا رد صحبت با 

 آمر در ، اما در واقعيتحيث ميانجی  صدراعظم برتانيه و پير دين ھردو من"کامرون".   تصميم بگيردتاگذاشت  نمی

 جرأت داشتند که از "نواز شريف" و "غنی"آيا . کرد  نشسته بود و ھر دو را رھنمائی می"نواز شريف" و "غنی"بين 

  اوامر باال سرپيچی کنند؟

 در پاريس ديداری داشته باشد، اما يک شبه نظر خود را "نواز شريف"خواست با   نمی"غنی"که شنيده شد   طوری

 ندانست  که افغانستان کشور مستقل نيست و سياست "نبيل"باز ھم  . اد و تسليم امر و نھی آمران بيگانه گرديدتغيير د

  .تضمين نمود" کنفرانس قلب آسيا" را در "غنی"ھمين مالقات بود که حضور . خارجی اش آزدانه اتخاذ نمی شود

که ھفتۀ گذشته در اسالم " کنفرانس قلب آسيا" در  رئيس دولت مستعمراتی کابل در آغاز آرزو نداشت که"اشرف غنی"

 قوی نداشت که بتواند بر تصاميم خويش متکی باشد وآن را عملی ۀالکن او از خود اراد. آباد داير شد، اشتراک نمايد

 درين کنفرانس باعث شد که او ديدار ھائی با مقامات ملکی و نظامی پاکستان داشته باشد و "غنی"اشتراک . سازد

حمايت امريکا و چين از نزديکی افغانستان و پاکستان و از سر گرفتن .   نمايدهامون صلح در افغانستان با آنھا مذاکرپير

شته ذ را نسبت به گ"غنی"مذاکرات صلح بين دولت مستعمراتی کابل و تحريک طالبان که خواست امريکاست، پشت 
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 را به باد انتقاد "غنی" "نبيل"اينجاست که .  حضور يابد"آسياکنفرانس قلب "گرمتر ساخت تا بتواند با قوت بيشتری در 

 انتقاد نموده "غنی"پلماسی  در فيس بوک خود از طرز د"نبيل".  گرفته و از اعتمادش بر پاکستان رنجيده خاطر گرديد

دشمن " با نيرنگ و تزوير در صحبت خود گفت که  "نواز شريف". و آن را  به حال کشور مضر خوانده است

نواز شريف در کنفرانس قلب که   در فيس بوک خود نوشت در ھمان لحظاتی"نبيل"اما ". افغانستان دشمن پاکستان است

ھمزمان در ھمان لحظه ھموطنان بيگناه ما در "آسيا در اسالم آباد گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است،  

 ھمچنان متذکر شد "نبيل"". رسيدند بدخشان به شھادت می ميدان ھوائی قندھار و ولسوالى خانشين ھلمند و تخار و 

صرف نظر از نتايج کنفرانس قلب آسيا برای ". مداخالت صريح پاکستان سب ناامنی شديد در افغانستان شده است"که 

افغانستان که مستلزم بحث ديگری است، اين کنفرانس قربانی خود را در داخل کشور داشت که ھمان استعفاء 

باط نوادث اخير در افغانستان چنين استاز تحليل ح.  افغانستان بود"سازمان امنيت ملی" از پست "نبيل") یبرکنار(

ً را عجالتا تنھا "نبيل" را گرفته و "غنی"، جانب "نبيل" و "غنی"شود که امريکا ھم در تصادم و کشاکش  می

دانست که  وعات حساس قاصر بوده  و نمی در درک بعضی موض"نبيل"که در باال ذکر شد عقل  طوری. گذاشته است

  . گردد شود و چطور توسط مجريان عملی می ھدايت از کجا صادر می

پذيرش آنی .  و شست و شوی دادن مغزی وی در آينده نقش اساسی داشته است"نبيل"موافقت امريکا در مجازات 

  . ستعماری تحمل سرپيچی را ندارند بيان کنندۀ اين واقعيت است که قدرت ھای ا"غنی" توسط "نبيل"استعفای 

  

  

  

  

 

 
 


