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  موسوی

  ٢٠١٧ مارچ ١۶

  

  ؟"امر هللا صالح"چرا 
، به دنبال و به مثابۀ عکس "اشرف غنی"از طريق رسانه ھا اطالع يافتيم که رئيس غالمان ادارۀ مستعمراتی کابل 

وزارت دولت در امور اصالحات بخش " بستر اردو، وزارت جديدی  را زير نام ۴٠٠ليه واقعۀ خونبار شفاخانۀ العمل ع

آغاز و درجات " ب. ج.ک"ايجاد و يکی تن از جواسيس کارکشتۀ شورای نظار که فن جاسوسی را در دبستان " امنيتی

  .تبه و به حيث وزير آن وزارتخانۀ جديد مقرر نمودفرا گرفته است، در بست خارج ر" سيا"و " ۶. آی. ام" را از ترباال

ران دابر ادارۀ مستعمراتی کابل در مقابله عليه ۀن زبونااين تقرر گذشته از آن که در نفس خود می تواند دال بر اعتراف

مداقه تنی اش، يعنی طالب و داعش می باشد، از جھات ديگری نيز می تواند به مثابۀ يک تصميم سياسی با اھميت مورد 

  : چه.قرار گيرد

يکی از آن عده افراد شورای نظار است که خود را به نسبت کار ھای استخباراتی اش " امر هللا صالح" می دانيم که -١

در طی ده ھا، در امور امنيتی صاحب صالحيت دانسته، ضمن ادعای يک تشکيل جديد چند ميليونی، ھراز گاھی ادارۀ 

به وی " اشرف غنی"اد می نمود، به ھمين اساس اولين دليلی که می تواند علت مراجعۀ مستعمراتی را به شدت نيز انتق

  . و سپردن يک وزارت جديد زير اداره اش باشد، به نحوی باج دادن به يک زبان دراز و منتقد امنيتی می باشد

رت پر نموده صدايش را در  دايمی اداره اش را با شيرينی وزادقمنتخواسته با اين کار دھان يک " غنی"از اين منظر 

 خفه نمايد، آنچه روشن است چنين حاتم بخشی و کرنشی وقتی از طرف ساير منتقدان مورد توجه قرار گيرد، به گلويش

را باز خواھد نمود که اگر قرار باشد برای ھر منتقدی يک " غنی"جای يک دھان، ده ھا دھان ديگر به انتقاد از 

 ھم وزارتخانه تعداد  داردريکاريقين افغانستان در حاکميت ادارۀ مستعمراتی کابل  ه بد،وزارتخانۀ جديد تدارک ديده شو

  .در سطح جھان خواھد گرديد

باشد، مسألۀ تشديد تضاد ھای درونی ميان باند ھای به " غنی"عث اين انتخاب از جانب  دومين عاملی که می تواند با-٢

غاز ھم نه تنھا چشم ديدن  يک ديگر را نداشتند، امری که حين حملۀ که از ھمان آ" مسعود"و " ربانی"جای مانده از 

به ايران و کشته شدن افراد اعزامی شورای نظار به دست طالب در ھرات و " اسماعيل خان"طالب بر ھرات، فرار 

  .ًخود را کامال متبارز ساخت، می باشد، شيندند
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را " مسعود" سازائی ھائی که قيادت -فت آن عده از پرچمی می دانيم که مناسبات ميان شورای نظار و يا بھتر است گ

ًپذيرفتند و جمعيت اسالمی يعنی آن عده از اسالم سياسی متمايل به روس و صاحب افکار تجزيه طلبانه که عمدتا دھل 

ن را بر گردن آويخته، اينطرف و آنطرف جوالن می نمايند از ھمان آغاز شکل گيری شورای نظار چندا" تاجيکيزم"

و باند نزديک به وی ربانی را در عين انتقاد بر مواضع مسامحه کارانه اش عليه " مسعود"چه در حالی که . خوب نبود

حزب اسالمی گلبدين و چسپيدنش به پاکستان انتقاد می نمودند، خود را ناگزير می ديدند تا جھت استفاده از امکانات آن 

در اساس تشکيل شورای نظار " جمعيت اسالمی"و بقيه شورای رھبری " نیربا"نھاد، پيوندشان را با آن حفظ نمايند، 

تلقی نموده وی را بدان متھم می نمودند که گويا در صدد عقب " ربانی"از اعتماد " مسعود"را به نحوی سوءاستفادۀ 

  .و غصب قدرت کلی جمعيت به وسيلۀ خودش می باشد" ربانی"زدن 

گويا راه حل خاص خود را يافت و با تکيه بر ھمان " مسعود"و برادر " بانیر"اين مشکل ھر چند با ازدواج دختر 

ھر دو نھاد به صورت علنی دامن زده نشد، ن بي" ربانی"زنده بود، ھيچ شکی در رھبری " مسعود"محور، تا زمانی که 

 را از قدرت کنار زده، "ربانی  "- "قسيم فھيم، يونس قانونی و عبدهللا عبدهللا "- ، افرادش"مسعود"مگر به محض مرگ 

و جمعيت را قربانی " ربانی"در ازای به رسميت شناخته شدن حاکميت خودشان، " کرزی"در يک تبانی آشکار با 

م جنايتگستر امريکا و شرکاء از جانب افراد زيلامپرياتالشھائی که بعد از اشغال خونبارافغانستان به وسيلۀ . نمودند

بقيه افراد آن نھاد صورت گرفت، گفته می توانيم به " . عطاء محمد نور"و " اسماعيل خان "شقمااز " نیابر"متعھد به 

قادر " کرزی"در ديگر زمينه ھا به شکست مواجه شده، در عمل شورای نظار در ھمسوئی با " عطاء نور"جز مورد 

  .شد تا حدود زيادی پای جمعيت اسالمی را از گليم قدرت دولتی کوتاه نمايد

که انسان سخت محيل و حيله گری بود، نسل دوم جمعيت متوجه شد که نمی " ربانی"ان اين روند بعد از مرگ در جري

زنده بود جمعيتی ھا خود را ناگزير به " قسيم فھيم"مگر با آنھم تا زمانی که . تواند ھميشه بر شورای نظار اعتماد کند

از تمام دوستان و آشنايانش به خصوص افراد " م فھيمقسي"اطاعت از وی می دانستند، زيرا طبق گزارشات موثق، 

جمعيت اسالمی اسناد و فلم ھائی تھيه نموده بود، که نشر ھريک از آنھا می توانست نقطۀ پايانی بر زندگانی طرف حمله 

  . بگذارد

ه اتفاق نظر چنين ادعا دارند کآنھائی که در روابط شورای نظار و جمعيت اسالمی کار تحقيقی بيشتری نموده اند، 

ًبه مثابۀ کانديد آن حزب، مطلقا برخاسته از ھمان امکان " عبدهللا عبدهللا"جمعيت اسالمی و شورای نظار در انتخاب 

را " فھيم"اين امکان را مساعد ساخت تا پسر " عبدهللا"چيزی که به . به آنھا بود" عبدهللا"شانتاژ و فشار و دست رسی 

  .به دور از چشم ھمه مقرر نمايد" رياست امنيت دولتی"به حيث معاون اول به اصطالح 

بيرون کشيده و نزد خود " فھيم" اسناد را از چنگ پسر نآ تاجائی که شنيده می شود، گويا در اين اواخر عطاء موفق شده

 گذاشته و به را" عبدهللا"نگھدارد، در نتيجه با احساس امنيت از بابت عدم پخش اسناد رسوا کننده، عطاء بنای مخالفت با 

  .يمن مالکيت اسناد، بقيه اعضای جمعيت را نيز به دنبال خود کشانيد

 را ھم داشته مقاطعی محرککه گذشته از نظارت در تمام اين تحوالت به ضرر حريفش، نقش فعال و در " اشرف غنی"

 ھای امنيتی را می تواند تابع در مقامی که تمام نھاد" امر هللا صالح"و دارد، اينک فضاء را مناسب دانسته، به تقرر 

امری که گفته اند از ھر طرف کشته شود . خود بسازد، در واقع بر حدت تضاد ميان جمعيت و شورای نظار می افزايد

  .است" خير اسالم"
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رأس آن در کشور اشغال شده ای مانند افغانستان، نمی   از آنجائی که ايجاد يک وزارتخانۀ جديد و تقرر فردی در -٣

در آن مقام در زمينۀ مسايل " امر هللا صالح"ند بدون مشوره و اجازۀ ارباب اشغالگر صورت گرفته باشد، تقرر توا

  :از جمله. خارجی و بين المللی نيز نمی تواند اھداف خاصی را مورد نظر نداشته باشد

وريخواھان در قصر سفيد حاکم ًکال منوط به زمانيست که جمھ" امر هللا صالح"از آنجائی که پروسۀ ترقی و رشد : الف

ً، که تغييرات بعدی و احتماال چوکی ھای "ترمپ"بوده اند، اين تقرر می تواند اولين اشاره ای باشد از جانب حاکميت 

  .خالی برخی از وزارتخانه ھا، آن را تکميل خواھد نمود

ارند، کسانی اند که در گذشته به می دانيم اکثريت افرادی که اينک در قصر سفيد زمام امور امنيتی را به دست د

اين تقرب . ، دست شان به خون خلق ما سرخ گرديده استشدهاشغال  افغانستاندر " جورج بوش"خصوص در زمان 

و اشغالگران به وجود آورده بود، " امرهللا صالح"از قماش " سيا"زمانی و پيوند ھائی که ھمان زمان بين عوامل بومی 

ًخاتمه يافته، مطمئنا در داخل " غنی"و " عبدهللا"با ناز و نخره ھای نوع " بامااو- کری"در شرايط کنونی که دور 

  .را می توان يکی از آنھا دانست" امرهللا صالح"افغانستان نيز ايجاب تغييراتی را می نمايد که تقرر 

يک چشمک حاوی   کاری وی، ھم می تواند به مثابۀسوابق شتبه چنان مقامی، با در نظردا" امر هللا صالح"تقرر : ب

باشد و ھم می تواند به مثابۀ ابزاری جھت محدود ساختن و ضربه زدن به فعاليت ھای " ترمپ"حسن نيت ادارۀ 

  .استخباراتی، روسيه و ايران

، امريکا قصد تقابل با روسيه  را ."ب. ج. ک"ابراز حسن نيت بدان منظور که گويا با آوردن يکی از دست پروردگان 

ای محدود ساختن آن فعاليت ھا از طريق اشراف بر ساختار ھای تشکيالتی نھاد ھای استخباراتی ايران و ندارد و به معن

  .روسيه در داخل افغانستان، آنھم به وسيلۀ کسی که معلومات کافی در مورد افراد آنھا دارد

 اين رشته سر دراز دارد


