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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جوالی ٢٩
 

  کنند بيگانگان افغانستان را تجزيه می: امرهللا صالح

 
 بد ماش امرهللا صالح

گويد که  می) استخبارات(ملی ضديکی از خفاشان سياسی يعنی امرهللا صالح شورای نظاری، سابق رئيس ادارۀ امنيت 

مردم . خواھند که در بين شمال و جنوب اختالفات خلق نمايند  در صدد تجزيۀ افغانستان بوده و میبعضی کشور ھا

شخص امرهللا صالح خود فاقد وجدان ملی . بود زد، قابل قبول می  میرارف ھامعتقدند که اگر يک فرد ديگری اين ح

  . در خدمت اجانب قرار داشته استهست که ھميشئی ابوده و  يکی از متعصب ترين انسان ھا

ًسال ھا در دستگاه استخباراتی شوروی و روسيه قرار داشت و بعدا . امرهللا صالح ھيچ گونه ھويت ملی و مردمی ندارد

بعد از تجاوز امريکا به افغانستان،  مانند ساير شورای . ظر به ھدايت احمد شاه مسعود در خدمت سی آی ای درآمدن

  .نظاری ھا پيش قراول متجاوزين بود  که به ھدايت اجانب کشتار کردند و تخريب نمودند

و " جامعۀ فرھنگی سليمان"  که با خواھد ًقرار دارد و ظاھرا می" جنبش سبز" امرهللا صالح در رأس جريانی به نام 

از واليات پکتيا و پکتيکا،  حرکتی را در خنثی ساختن توطئه ھا  برای تقسيم افغنستان به راه " تحرک اجتماعی نور"

چون صالح در حال کنونی به يک عنصر غير ضروری برای اجانب مبدل شده، سعی می کند که خود را فرد . اندازند

ھمين امرهللا صالح  بود که در زير . ی نمايد تا دوباره سر زبان ھا بيفتد و مورد توجه قرار گيردملی گرا و مردمی معرف

امرهللا . حلف وفاداری ياد کرد، اما امروز برای  بيرق ملی جان فشانی می کند) بيرق مختص به جمعيت(بيرق ربانی 

، از کشتار حرف می زد و کمترين احترامی به که در قدرت بود تا زمانی.  ًصالح يک خاين و ظالم کامال عيار است

  .حقوق بشر و عرف انسان دوستی نداشت

اين . شوند می" انقالبی و مردمی"که زمامداران  مرتجع و بی ھويت از قدرت پائين می افتند،  طور کاذب   ھر زمانی

شوری که در صدد توطئه عليه ت نکرد که از کأصالح جر. مثال را در وجود کرزی و صالح وقانونی مشاھده می نمائيم

  .  رساند افغانستان است نام ببرد که اين خود دوروئی و بزدلی او را به اثبات می

 . مردم ستمکش ما به قدر کافی با اين بازی ھای کودکانه آشنائی دارند و ھرگز در دام فريب خفاشان سياسی نمی افتند


