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 Reports گزارشھا

 
  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٢ مارچ ٠٧
 

  گذرد؟در افغانستان چه می 

)١۵۶(  
  

  :اشغالگران وحشی ما را وحشی می گويند، وحشی ھای شاشوک معلوم ھستند

تعمره شد و شاشوک ھا بر آن حکمرانی کند، معلوم است که ھر وحشی و غارتگری از توھين  مسیوقتی کشور

اينک که افغانستان .  ماھيت بورژوازی استءلنين مدتھا قبل گفته است که توھين توده ھا جز. مردم دريغ نمی ورزد

ی تکه و پاره می شود، اين ئکانام امپرياليست ھای امريه ی بئبيشتر از ده سال است که در چنگال خونين وحشی ھا

که تاريخ اين وحشی ھا در ويتنام، جاپان، کوريا،  در حالی. استعمارگران مردم افغانستان را وحشی خطاب می کنند

  .اوج وحشی گری را نشان می دھدعراق و افغانستان به خوبی 

ی معاونيت سناتور مک کين کانديد سارا پيلن که در انتخابات گذشتۀ رياست جمھوری امپراتوری خونريز امريکا برا

بود، در مصاحبه ای با تينگ پراگرس گفته است که معذرت خواھی رئيس جمھور اوباما از افغان ھای وحشی 

او عالوه کرده است که مردان و زنان امريکا در افغانستان قربانی می دھند، ولی اوباما با . کاری نادرست بوده است

  .شی که سربازان ما را می کشند، معذرت خواھی می کندسادگی تمام از افغان ھای وح

اين اظھارات کثيفانه و احمقانه سارا پيلن نشان دھندۀ ايدئولوژی و فکر استعماری قدرت حاکمه امپراتوری امريکا 

است که چگونه خلق ھا را وحشی خطاب کرده به خاطر منافع طبقاتی شان، اين ستمديدگان را از دم تيغ می کشند و 

  . اجساد شان می شاشند و بعد ھم آنھا را وحشی خطاب می کنندبر

ولی ملت افغانستان به خوبی می داند که وحشی ھا آنانی ھستند که ده سال است بر کشور ما يورش آورده، می 

کشند، غارت می کنند، شکنجه می کنند، انگشت می برند، با سگ می درانند، بر اجساد می شاشند، تجاوز می کنند، 

تار تفريحی انجام می دھند، به رگبار می بندند و از اين که افغان ھا را می کشند از آن لذت برده با اجساد مرده کش

  . ھا عکس ھای يادگاری می گيرند و اين اوج وحشتی است که در ابوغريب عراق نيز ديده شده است

  

  :امرهللا صالح، جاسوسچه ای که از طرف خاين ملی به سيا معرفی شد
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تا اکنون فکر می شد که احمد شاه مسعود خاين تنھا در .  فروشی و جاسوسی در ذات اخوانی ھا نھفته استوطن

مکتب جاسوسی و وطنفروشی پاکستان، فرانسه، ھند، روسيه و ايران تعليم ديده است، اما اينک جاسوسچۀ مشھور 

 به امريکا ١٩٩٩شاه مسعود او را در سال افشاء می کند که احمد » امنيت ملی«فعلی، امر هللا صالح رئيس پيشين 

به قسمتی از اظھارات اين جاسوس نظری بيندازيد . ای فن و فنون جاسوسی را بياموزد.فرستاد تا در مکتب سی آی 

اين . و شورای نظارش پی ببريد) احمد شاه مسعود(تا به عمق وطنفروشی و جاسوسی اين مردم ستيز و خاين ملی 

  با مارتين اسميت خبرنگار تلويزيون  پی بی اس امريکا انجام داده ٢٠١١ح در ماه جنوری صحبت را امرهللا صال

  :است

 جا شديد؟ يک)  شمالۀرھبر جبھ(چگونه با احمدشاه مسعود : مارتين اسميت«

خواستند مرا به مکلفيت عسکری در اردوی کمونيستی سوق دھند ـ   ـ ھنگامی که می١٩٩٠در سال : امرهللا صالح

. جا آمدم، برای آموزش به پاکستان فرستاده شدم پس از آن که اين. م گرفتم تا با مجاھدين و مقاومتگران بپيوندمتصمي

) احمدشاه مسعود(وقتی که پس از فراگيری آموزش دوباره برگشتم، ھم مانند ھزاران جنگجوی عادی ديگر با او 

 .رتبه بودم ينئجريان کارم با او، يک فرد پادر . ... من با او در موقعيت مختلف کار کردم. ديدار کردم

 .رسميت شناخت  عنوان يک افسر استخباراتی به اما او شما را به: مارتين اسميت

ھای پيشرفته   امريکا جھت آموزشۀ به اياالت متحد١٩٩٩بعدا او مرا در سال . بلی، اين درست: امرهللا صالح

 .نين فرصتی برای من، نمايانگر چيزھای زيادی استسازی يک چ استخباراتی فرستاد، که البته زمينه

 و نزد چه کسی آموزش ديديد؟: مارتين اسميت

. شود ھا به اين نتيجه رسيده بودند که افغانستان به مکان مھمی بدل می یئاين زمانی بود که امريکا: امرهللا صالح

ھا مقاومتگران  امريکا بودند، به ھمين خاطر آنطالبان و القاعده در حال تبديل شدن به تھديدات مستقيمی عليه امنيت 

من در واقع جزو نخستين .  خود در نظر داشتند و شرايط اين آموزش را فراھم کردندۀعنوان متحدان بالقو را به

 .جا رفته بود گروھی بودم که برای آموزش به آن

 از جانب سيا؟: مارتين اسميت

ھا متعلق به  دانم که آن حتا من نمی .ی بودندئھا امريکا بلی آن. ... بودندھا  ھا کی دانم که آن من نمی: امرهللا صالح

 .ھا مربيان خوبی بودند ارتش بودند يا سيا، اما آن

 ی را فرا گرفتيد و چرا؟ئھا چه آموزش: مارتين اسميت

يص ھدف، پوشش گيری، تشخ ھای پيشرفته بود؛ عمليات پيشرفته به معنای ھدف  عملياتۀدر زمين: ... امرهللا صالح

برداری از  برداری از محالت، بھره برداری از اسناد و مدارک، بھره ريزی عمليات، اجرای عمليات، بھره و برنامه

 .یئچيزھای بسيار ابتدا. گيرشده، تحليل مسايل و چيزھای ديگری از اين دست اھداف دست

 رسميت بشناسند؟ هھا شما را ب یئچه رويدادی باعث شده بود تا امريکا: مارتين اسميت

ھای امريکا در شرق افريقا و پس از حمالت راکتی اياالت متحده امريکا بر  گذاری سفارت بعد از بمب: امرهللا صالح

له که القاعده به أ زمان نسبت به اين مس ميزان درک امريکا در آن. اھدافی از القاعده در سودان، چنين چيزی رخ داد

 .شود، در حال افزايش بود يک تھديد واقعی مبدل می

بنابراين . جنگيديم ترين منابع عليه طالبان و القاعده می  زمان تحت رھبری کاريزماتيک فرمانده مسعود با کم ما در آن

اين ھمان . ، دوست ماست دشمن دشمن ماءً جنگند، بنا ھا با دشمنان ما می ھا با خود فکر کردند که خوب اين آدم آن

 .چيزی بود که اين روند آغاز شد
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 به دنبال اطالعات از ةً مند بودند، زيرا شما عمده ھا به شما عالق آن. ھا به شما آموزش دادند و آن: مارتين اسميت

 داخل القاعده بوديد، آيا اين درست است؟

در . ان و القاعده در آن زمان بسيار شبيه ھم بودنداين يک بخش آجندا بود، از اين جھت که طالب. بلی: امرهللا صالح

تفکيک ميان طالبان و . عنوان متحدان ھم، بخشی بزرگی از افغانستان را تحت کنترول داشتند ھا به عين حال، آن

 .القاعده بسيار سخت بود

اما . الی القاعده متمرکز نبودی بائوقت به تنھا فرمانده مسعود ھيچ. . ..گاھی با آجنداھای القاعده موافق نبوديم ما ھيچ

ھا شريک  اين رويدادی بود که باعث شد تا با امريکا وارد يک رابطه شويم و ما توافق کرديم تا اطالعات را با آن

پاکستان، القاعده و طالبان در آن روزھا . مان بود ۀعنوان يک کل، ھدف و برنام اما برای ما، افغانستان به. سازيم

 .ندھمه با ھم يکی بود

 پيشنھادی که شما از جانب امريکا دريافت کرديد، چه بود؟: مارتين اسميت

که  ھا در رابطه به وضعيت و اين  ساده مبتنی بر ھمکاری، که به معنای آن بود تا به آنۀيک رابط: امرهللا صالح

نطقه را به مرکز  اين ماند، چگونه ی در منطقهئگرا و طالبان در حال گسترش افراطچگونه القاعده، پاکستان 

ھای  بايست در مورد برنامه چنان می ما ھم. کنند، معلومات دھيم ھای افراطی جھان مبدل می ی و گروهئگرا افراط

 .داديم ھا معلومات می جھانی القاعده نيز به آن

تنی  ساده، مبۀھرچند اين رابطه يک رابط. گرفت  اندکی آن روزھا صورت می)ھمکاری(ھا  در عوض، از جانب آن

گرفت، روزتاروز افزايش  بر ھمکاری بود، اما شاھد بوديم ميزان حمايتی که از جانب واشنگتن صورت می

. گران با فرستادن اسلحه و تجھيزات حمايت خواھند کرد ھا از مقاومت چنين اين اميد وجود داشت که آن ھم. يافت می

 .دادند، بسيار ناچيز و اندک بود ما میچه که آن روزھا به   کمک مھمات و تجھيزات، آنألۀاما در مس

 .اين يعنی سيا بود: مايکل اسميت

  ....بلی سيا بود: امرهللا صالح

....  

سر   بسيار کوچک برۀبعدا در يک حلق. اما وقتی که به شفاخانه رسيدم، برايم روشن شد که او ديگر زنده نيست

توانيم اين راز را مخفی  که تا چه زمانی ما میگو کرديم؛ اين  و صورت موقتی گفت چگونگی مديريت اوضاع به

گو به من يک  و در جريان ھمين گفت. رسانی ستراتژيک ما در اين زمينه چگونه بايستی باشد داريم و نيز اطالع نگه

 . با اياالت متحده امريکا تماس بگيرمدکه باي  مشخص سپرده شد و آن اينۀوظيف

 با سيا؟: مايکل اسميت

ھا بگويم که مقاومت برای افغانستان عليه القاعده و طالبان مشکل شده است؛ چون در  ا سيا و به آنب: امرهللا صالح

کرد و اين که چگونگی  مرکز مقاومت يک مرد کاريزماتيک، رھبری که حضورش کمبود منابع را جبران می

کنيد که القاعده يک  ا فکر میاگر شم. مديريت او باعث شده بود تا ما ھنوز وجود داشته باشيم، ديگر حضور ندارد

فرمانده . خواھيد که اين مقاومت ادامه بيابد، پس به ما کمک کنيد تھديد است، طالبان يک تھديد است و اگر شما می

ای بود که  اين وظيفه. ايم ما نوميد شده. ما به کمک نياز داريم. ما او را از دست داديم. مسعود ديگر وجود ندارد

 .گفتم و من نيز چنين کردم االت متحده امريکا میبايست من به اي می

 واکنش چه بود؟: مايکل اسميت
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فردی که با من » .ما نيز اندوھگين ھستيم. درست است که اين يک خبر ناگوار است«: واکنش اين بود: امرهللا صالح

 .گيری نبود کرد در موقعيت تصميم صحبت می

 آيا اين مرد ريچ نام داشت؟: مايکل اسميت

او مرد بسيار خوبی بود و او را ريچ صدا . خاطری که نام وی از جانب ديگران نوشته شده است به: رهللا صالحام

منتظر باش، ما با «: او به من گفت. موريتش در افغانستان مالقات کردأکرديم، او با فرمانده مسعود در چندين م می

  .مبر رخ دادس بگيرند، يازدھم سپتھا تما ه آنک پيش از اين. »تو دوباره تماس خواھيم گرفت

 کی با شما تماس گرفت؟: مايکل اسميت

 .ھمان شخص: امرهللا صالح

 ريچ از سيا؟: مايکل اسميت

  »....بلی: امرهللا صالح

در افغانستان » دموکراسيی«و اکنون جالدان شورای نظاری گلو می درند که اگر اين جناوران نمی بودند امروز 

دست آوردند و ه افغانستان را ب» استقالل«بود که » قھرمان ملی«س آن أو در ر»  نان مقاومتقھرما«نمی بود و اين

  .را برای او عطا داشت» مارشالی«گفتند و رئيس دولت پوشالی عنوان » فاتح کابل«از ھمينرو سگ باز مشھور را 

 برای کشورھای ھمسايه دستگير و  دولتی را به اتھام جاسوسیۀمور پائين رتبأکه دولت پوشالی، چند تا م در حالی

زندانی می کند، اما اين جاسوس بچه نه تنھا که زندانی نمی شود بلکه با اکت و ادا از جاسوسی اش برای سيا با 

افتخار ياد می کند، زيرا حاکمان امروز نه تنھا که جاسوس اند بلکه به اين که جاسوس کدام کشور ھستند، فخر نيز 

  .می فروشند

 

 

  

  

 


