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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ١۵
  

  کناره گيری جاسوس چند جانبه به چه معناست؟؟
  . نادان تر از ھمه استتآنکس که می پندارد بيشتر از ھمه کس می داند، در حقيق

  
که در " اشرف غنی"م که به دنبال سقوط افتضاح آميز قندوز به دست طالبان، جاسوس بی مقدار امريکا، ھمه به ياد داري

 آن قوم ظاھر شده و به مانند تمام جواسيس و عامالن بيگانه در بستر تاريخ با ھر فداررطنقش يک شوونيست پشتون و 

 و برابر افغانستان می زند، چند تن را به حيث ردابرگامی که بر می دارد، تيشه برريشۀ وحدت و برادری اقوام با ھم 

قرار دھند، " رياست جمھوری" و در اختيار رسی برموظف نمود تا علت سقوط آن واليت را" حقيقت ياب"يک ھيأت 

 سال سابقه در رياست به ۶دو تن از اعضای آن ھيأت، نسبت به ديگران مشھور تر بودند، يکی امر هللا صالح با  داشتن 

  . و تربيه در کابينۀ کرزیيملتعالح امنيت دولتی و ديگری فاروق وردک با چند سال سابقۀ وزارت اصط

" غنی"از قرائن و ضعيف شدن صدای . سالی از آن تقرر گذشت اما کسی ندانست، که ھيأت کدام حقيقتی را کشف نمود

به خصوص . و باندش نمی باشد" غنی"جاسوس می شد حدس زد به آنچه ھيأت دست يافته به ھيچ صورت مطابق ميل 

در مقامات باال مقرر شدند، ديگر شکی باقی نماند که " فاروق وردک"و " امر هللا صالح"وقتی به تعقيب يک ديگر 

شوونيست "با ھمه " غنی"بود، آن چنان خيانت آشکاری که " غنی"کشفيات آنھا، آشکار کنندۀ خيانت تنی چند از باند 

  .باج بدھد" دزد آشکار"و به يک " تاجيک تنگ نظر" مجبور شد تا به يک "فساد ستيزی"و "* نمائی

. بود" وزارت دولت در امور اصالحات بخش امنيتی"داده شد، وزير در وزارت جديد الوالدۀ " صالح"مقامی که به 

، با در نظرداشت به شمار رفته" دفاع و داخله"خود به خود می توانست به معنای ھدايت کنندۀ دو وزارتخانۀ مقامی که 

ھر دو " مرآ"رياست ھيأت تعيين وتقرر تمام مقامات امنيتی را به عھده داشت، می توان گفت در واقعيت امر آن که 

  .وزارتخانه به شمار می رفت

، بيجا نخواھد بود تا اندکی به قضيه از "من از آن خبر ندارم"می گويد " غنی"اينک که وی ادعای استعفايش را دارد و 

چه کسی و چه کاره بوده است و کدام تمايالتی را در کل نمايندگی می " صالح"يک نظرانداخته نخست ببينيم که نزد

  .نمود

 ھجری شمسی درپنجشير تولد يافته، از ھمان آغاز رفتن به مکتب در ١٣۵١ مطابق با ١٩٧٢در " امر هللا صالح"

وده و به جای عرق ملی تالش می نمودند تا بيگانه پرستی چوکات سيستم تدريسی که ايادی روس در افغانستان ايجاد نم
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ھا زير عناوين مختلف مسافرتھائی با ساير مايند، تحت تربيت قرار گرفته بارعروق شاگردان معارف تزريق نرا در

  . به اتحاد شوروی آن زمان می نمودند، داشت" واد"و بعد ھا " خاد"افرادی که از طرف 

آن زمان به مثابۀ "  دولتی امنيتوزارت" بسيار آگاھانه و با برنامه از جانب ١٩٩٠در سال  با ختم دورۀ مکتب "صالح"

فرستاده شد، تا توانائی ھايش " احمد شاه مسعود"به پنجشير نزد جاسوس کارکشتۀ شوروی آنزمان يعنی " عسکر گريز"

ت، خالف تمام عرف و آداب جامعۀ که در آن زمان کمتر از بيست سال عمر داش" صالح. "را در خدمت وی قرار دھد

پدر ساالر، که معمر ساالری در تمام روابط زائيدۀ آن به شمار می رود، از آن جائی که سالھا به صورت حرفه ئی 

در دو زمينه مشغول کار " مسعود"، به حيث مشاور خاص آموزش مسلکی ديده بوددھد برای کاری که می بايست انجام 

  .مسائل امنيتیروابط بين المللی و . شد

، "طالب"و باندش و بعد ھا حين فرار آنھا از مقابل " مسعود"با سپری شدن زمان و تجربه اندوزی در زمان حاکميت 

و باندش از کابل و ادامۀ " مسعود"بعد از فرار . خدمت می نمود" مسعود"به  در ھر دو مورد انقطاع بدون" صالح"

به مسکو گرديد و ضرورت ادامۀ تماسھا با " ربانی- مسعود" نزديکی آشکار حاکميت ، که منجر به"طالب"جنگ با 

در " ھمکار در امور بين المللی" زير نام ١٩٩٧را در سال " صالح"را بر آن داشت تا " مسعود"مسکو در سطح عاليتر 

شت، موظف به انجام دو  سال ندا٢۵که در آن زمان بيش از " صالح. "سفارت افغانستان در تاجيکستان مقرر نمايد

وظيفه بود، نخست ارتقای دانش استخباراتی امنيتی خودش و دوم تسطيح راه رسيدن کمکھای روسيه به باند ھای 

در انجام ھر دو " صالح"بيانگر آن است که " مسعود"نزد " صالح"تزئيد اعتبار . "جمعيت اسالمی و شورای نظار"

  .وظيفه موفقانه عمل نموده است

ھا از ھمان آغاز نظر " شورای نظاری" امريکا و شرکاء بر افغانستان و اشغال آن، يکی از افرادی که در بين با تجاوز

امريکائی ھا دست .  سال نداشت بود٣٠جوان که بيش از " امرهللا صالح"را به خود جلب نمود، " CIAسيا "افراد 

 استخباراتی و اطالع از کم و کيف فعاليتھای استخباراتی در نامبرده را گرفته، به امريکا جھت تجديد تربيت آموزش

 مخفف -وزارت امنيت و اطالعات کشور"ايران استخباراتی و ارتباط آنھا با نھاد ھای " جمعيت و شورای نظار"درون 

) Служба внешней разведки Российской Федерации ("و نھاد ھای استخباراتی روسيه " واواک"

سازمان اطالعات امنيت داخلی " FSB"و" SVR" معروف به ات خارجی غيرنظامی فدراسيون روسيه سازمان اطالع

  .روسيه بود

و ساير نھاد ھای " سيا"بعد از سپری نمودن يک دوران تخليۀ معلوماتی و آموزش مجدد، با کسب اعتماد " صالح"

 "امنيت ملی" به حيث رئيس  به اصطالح ٢٠٠۴ سال امنيتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا به افغانستان فرستاده شده، به

به که به حساب طول دوران کار " صالح. " نمودهفوظي در ھمان مقام اجرای ٢٠١٠افغانستان مقرر شده که الی سال 

بيشترين سالھا را سپری نموده، در " نجيب جالد خاد" سال اخير به مانند داکتر۴٠در طی " امنيت ملی"حيث رئيس 

در زمان خانه نشينی چند خصوصيت را از خود متبارز ن چه در ھنگام اجرای وظيفۀ رسمی و چه ھم خطوط کلی آ

  :ساخت

 می خواست ايران و يا روس باشد و يا ھم فرانسه و -  وابستگی مطلق به بادار و کار فرمائی که برايش شغلی داده بود-١

  .امريکا، با تمام قواء در خدمت قرار می گرفت

 ناسيوناليست تنگ نظر تاجيک، ضديت و دشمنی آشتی ناپذير با تمام اقوام غير تاجيک به خصوص  از موضع يک-٢

  .قوم پشتون

   .و ھمتای روسی آن" واواک" در عين حالی که در خدمت امريکا قرار داشت، حفظ روابط حسنه با -٣
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  ."راو"ستخبارات ھندوستان موسوم به  به شدت طرفدار ھندوستان و خواستار تحکيم روابط استخبارات افغانستان با ا-۴

چنانچه در زمان رياستش، تاجائی در اين امر پای ". ISI" آشتی ناپذير پاکستان و استخبارات نظامی آن کشور شمند -۵

خواست تا " کرزی"فشرد و ھسته ھای تروريستی را در پاکستان به امريکا افشاء نمود که سرانجام دولت پاکستان از 

  .ۀ ابراز حسن نيت نسبت به پاکستان برطرف نمايدوی را به مثاب

  .، بلکه بر مبنای تعلقات قومی آنھا نه از لحاظ ايدئولوژيک-  دشمنی آشتی ناپذير با طالب-۶

  !خوانندگان نھايت عزيز

ًوقتی فردی با چنين مشخصاتی مجددا به چنان مقامی کار گمارده می شود، نمی تواند نکات آتی در آن گزينش تأثير 

  :داشته باشدن

  " غنیفرشا" باج دھی شخص -١

 کامل و صد درصد امپرياليزم جنايتگستر امريکا و حلقاتی از نظاميان نزديک به ترمپ که در زمان رياست قتفموا -٢

  .نزديکترين روابط شخصی و اداری با وی داشتند" صالح"

  .سرحد تقدس بعد از امريکا باال بردنبه ھندوستان و آن کشور را تا " اشرف غنی" خوشرقصی ھای بيحد و حصر -٣

  .نشان دادن" صالح"، گوشۀ چشمی به روسھا با انتخاب "ترمپ" متأثر از مواضع دوران انتخاباتی -۴

  .نيز بر طبل جنگ خواھد نواخت" غنی"گويا " صالح" اعالن جنگ غير مستقيم به پاکستان که با انتخاب -۵

  .ای نظار و آنھا را يکی عليه ديگری مورد استفاده قرار دادن تشديد تفرقه ميان جمعيت اسالمی و شور-۶

  :چرا می بايست استعفاء می کرد، خودش ھرچه بگويد، نمی تواند نکات آتی در آن دخيل نباشد" صالح"و اما اين که

ن است که و ساير نھاد ھای امنيتی امريکا به وجود آورده، غير ممک" سيا" بنا بر روابط عميقی که طی اين مدت با -١

به ھمين علت ھم است که . در ارائۀ استعفاء از آنھا اجازه نگرفته و خودسرانه چنين تصميمی را اتخاذ نموده باشد

  .بی اطالع اعالم می دارد" صالح"تا رسيدن ھدايت از جانب امريکا، خود را نسبت به استعفای " اشرف غنی"

ً اش را تمديد نمايد، می بايد مجددا به طرف  انقضای عمر سياسیتاريخمتوجه شده که ھرگاه خواسته باشد، " صالح "-٢

نگرانه ای از خودش است و يا ھم نھاد ھای امنيتی امريکا، اين که چنين تصميم دور. برگردد" جمعيت و شورای نظار"

  .روسيه و ايران که ھريک به دليل خاص خودش از وی خواسته است کنار برود، بعد تر روشن می گردد

  "غنی"مگر در واقع منتظرالحکومه بعد از " پروسۀ صلح"زير نام پيوستن به " گلبدين"وردن  آ- ٣

  .به طرف پاکستان که خود به خود، دست وی را از قدرت کوتاه می سازد" غنی" چرخش ناگھانی و غير منتظرۀ -۴

دانا ترين انسان روی زمين می و باندش که خود را " غنی" و يا ھم به ستوه آمدن از خودسری و انحصار طلبی ھای -۵

  داند؟؟؟

  

  :يادداشت

 من بار ھا براين اصل تأکيد ورزيده ام که جواسيس نه مذھب دارند، نه قوم می شناسند و نه ھم کدام طرز تفکری را -*

، ترکيب "غنی"به ھمين اساس به خود حق می دھم به ارتباط موضعگيری ھای شوونيستی . نمايندگی می نمايند

زيرا ھرگاه وی خواستار عظمت قوم پشتون می بود، دست در دست قاتالن آن قوم . را به کارببرم"  نمائیشوونيست"

بايد به صراحت گفت، تمام آنھائی که در . نمی نھاد و با پذيرش کرسی رياست بر غالمان، ننگ قوم پشتون نمی گرديد

  .ق ندارند، جاسوسان بيگانه می باشندخدمت اشغالگران و دشمنان ميھن قرار می گيرند، به ھيچ قومی تعل


