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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ٣١
 

  پشت دولت مستعمراتی را لرزانده استپـی در استعفاء ھای پـی
. شوند ندکترين تکان می لرزند و از خود بيخود میدولت ھای ضد ملی و وابسته به اجانب که ريشۀ مردمی ندارند به ا

گردد و اعضای آن بدون احساس ملی و انديشۀ مردمی  در ھمچو نظام ھا بی اعتمادی بر دولت دست نشانده مستولی می

در حالت کنونی افغانستان، دولت . می رقصند)  دولت بيگانه( اول هل فرماندھتغيير شخصيت می دھند و به د

مور عاليرتبۀ ديگر از پست أبل سخت درپچال و درمانده شده و روزی نيست که يکی از وزراء و يا يک ممستعمراتی کا

 توان متوقع بود که خدمتی برای مردم و کشور انجام دھد؟   مییآيا از  چنين دولت ضد ملي. خود کنار نرود

 با استقبال مردم مواجه شد، به گوش که" انتخاباتی" رئيس کميسيون "يوسف نورستانی"چند روز قبل خبر استعفای  

ھمه می دانند که  دو .  وزير معادن نظام مزدور کابل از وظيفه اش مستعفی شد"داوود شاه صبا"دور روز بعد . رسيد

 سابق "رحمت هللا نبيل" سابق وزير داخله و "نورالحق علومی"تن از مھم ترين چھره ھای دولت مستعمراتی يعنی 

ھمچنان يک عده از واليان ھم خود را به بھانه ھای . ملی ھم ماه ھا قبل کار خود را ترک گفتندرئيس سازمان امنيت 

  .مختلف از وظايف محوله کنار کشيدند

شود که کشمکش عميقی   مردم می خواھند بدانند که دليل اين ھمه کنار روی ھا از وظايف چه است؟ از قراين معلوم می

شود که استعفای افراد مورد نظر ارادی   گفته می. وجود دارد که بايد يک و يا چند تن قربانی شونددر ميان ارکان دولت 

که خدمات  وقتی.  و يا غير مستقيم از جانب آمران خارجی صورت می گيردغنینيست، بلکه با يک اشاره از جانب 

  به پايان برسد، از ھمان فرد تقاضا میکه مفيديتش يک فرد بيش از يک حد معين مورد پذيرش قرار نگيرد و يا اين

  .شود که بدون خلق مشکل از صحنه کنار برود

 شايد ھم تضاد ھای درونی و برخورد منافع مادی ميان اعضای دولت سبب گردد که يک عده در ظاھر اختياری پست 

 اجباری، دولت مستعمراتی از به ھر صورت خواه استعفاء اختياری باشد و يا. ھای خود را به بھانۀ استعفاء ترک گويند

 در پست ھای بلند ً که در دستگاه دولت فعلی خصوصابايد يادآور شد، ھر فردی. ثير نخواھد ماندأنتايج  منفی آن بی ت

به . شد بود شريک اين نظام  دست نشانده نمی ايفای وظيفه می کند، شخص ضد ملی و ضد مردمی است و اگر نمی

ر، رئيس و يا والی از پست خود به ھيچ وجه او را به يک شخص ملی و مردمی مبدل عبارت ديگر استعفای يک وزي

  . سازد نمی
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انھدام نظام . استعفاء و برکناری چند تن عالج کار نيست. ما شاھد نشيب وفراز زيادی در نظام مزدور کابل خواھيم بود

  .  کابل بايد مطرح شودۀدست نشاند

  

  

 

 

 
 


