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  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ جون ٢۴
  

   و تھديد ھايشامرهللا صالح جاسوس سرشناس
اشته شکل موضعگيری ضدملی ونفاق افگنانۀ امرهللا صالح جاسوس سرشناس در صفحات فيسبوک سبب شد که اين نگ

 : گيرد

که از ( قبل از آنکه به ارزيابی مختصر موضع گيری خاينانه و ضد وحدت ملی و ضد تماميت ارضی امرهللا صالح 

اشاره ) اجنت با تلويزيون ھای داخل کشور  مصاحبه ھای اين  نشر شده ؛ ھمچنان طرف خودش درھمين فيسبوک 

سياسی کشور را به نوشتۀ يک تن از کسانی که ادعا نموده امر هللا توجه خوانندگان بادرد و پژوھندۀ مسايل  نمايم؛ 

 :صالح را به درستی می شناسد ؛ جلب می نمايم 

   

   ] org.kabulpress.www[کابل پرس  «

  !يس امنيت ملی، دشمن آزادی بيانئر 

   ٠٣:۵٩ ٢٠٠٨ جنوری١۶ 

  ) اميد آزادی: نويسنده( 

او شخصی است، . شناخت دارم] صالح [ من از سالھا با او. خدا شاھد است. خاطر خداسته زنم ب من حرفی می« 

او سالھا در ارتباط با . اسالمی کمتر پای بند است] اوامر[ از، روزه و اموامراو به نم.  سکولرستیۀ با يک انديشکامالً 

 رياست امنيت ملی يک کشور مثل افغانستان که ۀاو انسان سطحی نگر و از سوي. کار کرده است ] CIA[ سی ای أی 

امنيت در کشور ھای ی که در رأس ئاو در مقابله با شخصيت ھا. از اھميت زيادی بر خوردار است بسيار پايان است

او تا صنف دوازده درس خوانده است و تنھا به زبان . به ھيچ حساب نمی يابد» ايران و پاکستان«] ھستند[ ھمسايه ھستن

 ای معنا هديد خند  مردمی ندارد و ھر گاه احمدشاه مسعود او را میۀچھر. تواند انگليسی وارد و خوب صحبت کرده می

  را ششايد ھم مسعود مترجم. [داند ی میئدانستم که او از اين انسان چيز ھا ن میاز ھمان وقت م. کرد داری می

 معنی دارش برای قناعت ديگران بوده که گويا از پيوندش با سيا واقف می باشد ۀ با سيا ھمکاری نمايد و خند واداشته که

سخت به او معتقد ] ھا[ی ئامريکا. دل از تصدی اين پست ندار يک روز کار اداری، نظامی و سياسی قبۀاو سابق] - ؟ !

او انسان روتينی و سر و . در عراق فريب خوردند احمد چلبی که به مثلی. ھستند و به زبان تيز او فريب خورده اند

 امنيت ۀکه در رأس ادار پاکستانی ھا از اين. غربی ھست و بسۀ  ظاھری دفاتر و ميز و چوکی به شيوۀسامان دھند

 نظامی در شرايط نظامی قرار گرفته است، سخت ۀ انسان جوان، بی تجربه، کم تحصيل و غير سابقافغانستان يک] ملی[

که شخص او را بد می بينند از تقرر او راضی ھستند و بسيار کار ھای مھم و اساسی خود را  خوشحال ھستند و با اين
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 ۀخواستند تحت بر نام ی ھا میئامريکا.  اوخورده در دوران رياست طالبان شکست ۀاز جمله احيای دو بار. انجام دادند

او در . شخصيت سازی از او يک انسان مشھور بسازند و به او دکتورای افتخاری از يکی از دانشگاه ھای امريکا دادند

کرد و بعد از رفتن با انجنير عارف سروری رئيس امنيت در  ی ھا کار میئدر يک سطح بسيار پايان با امريکااوايل 

ارتباط در سطوحی باالتری را بخود ايجاد کرد و سروری را کنار زد و  حيث ترجمان به امريکاه ر مسعود بمآزندگی 

 او عبارت ۀدو خصوصيت عمد.  امنيت ملی باشدۀدر ھر صورت او کمتر از اينست که در رأس ادار. جای او را گرفت

دور کردن اواز اين پست در صالحيت . ای افغانستاندشمنی با پشتون ھ.  بسيار عميق با پاکستانۀدشمنی و کين: اند از 

 ۀکه ادار تا اين. تواند نه پارلمان، نه کرزی، نه خليل زاد و نه ھيچ کسی ديگر او را بر طرف کرده نمی. کسی نيست

او از خود در ظاھر چھره ای کار آمدی برای غربی ھا . مرکزی امنيت ملی امريکا سی آی أی اين تصميم را بگيرد

ی، فاميلی، سياسی و من از نزديک باتمام خصوصيت ھای فرد. که از داخل چيزی نست  داده است، حال ايننشان

خدا شاھد است اين را از دلسوزی تمام . دانم ی دارم و توان و ظرفيت او را ھم در کار ھا با تمام معنا میئفکری او آشنا

ی ئبرای منافع امريکاتا توجه شود که شخص ديگری برای اين ويران شده سراغ شود، حتی اگر . و کشورم گفتمبه ملت 

  ». با احترام و صداقت. آخر امريکا به قحط الرجال در ميان دوستان خود از افغانستان مواجه نيست. ھم باشد

*****  

ی دو ئتعارض و رويارو  در قبال امرهللا صالحی حال ببينيم موضعگيری برانگيزانندۀ استخبارتی و ضد وحدت مل

  : کانديد

و )  ھمسال بدينسو برای ايرانوازچند  ( KGB اطالعاتی برای -  از دل و جان کارو بار استخبارتی ه ایيکی با پيشين[

شخصی    ھای ھراس انگيز ، چپاول دارائی ھای کوھواره ای از خيانت ملی ، جنايات بی شمار ، آدم ربائی و رھزنی

تجاوز ھای ضد  م ، آتش سوزی ھای وحشتناک،د ، کشتار ھای فردی و دسته جمعی مر غارت دارائی ھای عامه و 

 کشور ھای  ارزشھای واالی انسانی به زنان ، دختران و پسران ، اختطاف و فروش دختران و پسران به ثروتمندان

 با گذشتۀ کار و بار   ديگری ، و ؛ اما.... عربول داران  پرایببدن و قاچاق اعضای   برای استفادۀ جنسی.... عربی و 

 جاللی، در مجموعۀ عملکرد ھای تجاوز  چون خليل زاد و  ه ای مشاور اليق و آزمود  ؛ يعنی  CIA برای  استخبارتی

ارتش جنايتگستر امريکا ، از آغاز تجاوز تا کنون ، و معتمدترين فرد برای بانک جھانی و مجموع سرمايه ھای 

  ] ستی ؛ به افغانستان سھيم می باشدامپريالي

  : تواند   بوده می اساسی دو بُعـد   تداعی کنندۀ گيری خاينانه ، عمدتاً کنونی چنين موضع و اوضاع  در شرايط

  :بايد اشاره نمود  قبل از پرداختن به امر فوق ؛ بازھم به نکاتی چند درمورد اين فرد 

   اين( » فريد مزدک«به سر باندی » حزب دموکراتيک خلق «انازمان جوانامر هللا صالح که از جوانک ھای س

گذشتۀ سخت ننگين » ائديولوژيک « جاسوس سرشناس روس که ھم اکنون از تفکرات رويزيونيستی و باور ھای گويا 

که خود ( مزدک  از جانب- بخش جوانان - بوده و در روند انتقاالت مخفيانۀ نيروی ھای خاد )  رو برتافته  و جنايتبارش

 GRUبنا به دستور " قھرمان مسعود " فرستاده شد، و » نظار  شورای « به ) بوده » ... شورا «ھم عضو اساسی اين 

جوانک خوش سيمای پر عقدۀ آراسته لباس را به سمت ترجمان ) سازمان اطالعات ارتش سوسيال امپرياليزم شوروی ( 

  انگليسی خود افتخار خدمت بخشيد

پيوسته و يا به » سيا« جوانی طور نفوذی از جانب روسھا به سازمان   ون معلوم نشده که جنابشان در کدام برھۀ تا کن[  

وارد  ) FSB (  ضد استخبارت امپرياليزم کنونی روسيۀ فدراله نھاد اطالعالتی خودش را فروخته و ب ارادۀ خود به اين

  ... . ] عمل شده 
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گژدم عقده ھای ضد پشتون بودنش ھرازگاھی کف زرد از   نيش زدن ھای متواتر که از(ھرگاه اين آدمک اطالعاتی 

را فريب داده و » سيا  «   تا مدتی واقعاً به موضع استخباراتی قبلی اش وفا دار مانده و) دھن کثيفش بيرون می ريزد

 دال بر وفاداری  )عبدهللا عبدهللا ( ؛ دفاعش از عامل ديگر روس ... کرزی رسانده » رياست خاد «خودش را تا سطح 

  .را در ميان مردم دامن می زند   آتش نفاق و شقاق  و بنا بر مرام روسھا اش به روسھا بوده می تواند 

را از دل و جان » سيا«  عضويت سازمان  ی واقعاً جايگاه اطالعاتی اش را عوض نمودهئ جاسوس حرفه   اين اگر

نشان داده نقش ) روس ھا ( ا کماکان وفادار و صادق به بادار قبلی اش ؛ در چنين صورتی خودش ر پذيرفته باشد 

که ھرگاه ! ) که چنين مباد ( در پياده کردن سياست تجزيۀ کشور  ، و   بازی می نمايد   FSBصادق بودن را برای 

   با ترس و لرز را ظيفۀ خاينانه اش و  چنين باشدیستراتيژی امپرياليزم امريکا در عراق و افغانستان در شرايط کنون

ربه بر طبق سياست ھای اطالعاتی  حضورش در پھلوی عبدهللا عبدهللا اين جاسوس با تج در غير آن. اجراء می نمايد 

  . بوده می تواند » سيا «

  


