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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢۶
 

  احتمال نصب امرهللا صالح در وزارت دفاع

  
  دو جاسوس و ناموس فروش

صالح شورای نظاری . مرهللا صالح را به حيث وزير دفاع کانديد نمايدرساند که غنی شايد ا خبر ھای سر چوک می

قرار داشته و در بيرون از چوکات دولت ھمراه با گروه کرزی فعاليت " جنبش سبز"س سازمانی  به نام أاکنون در ر

  .ی بوده است سی آًاامرهللا  صالح  يکی از اجنت ھای کی جی بی و بعد. تخريبی را عليه غنی به راه انداخته اند

ًسال ھا در خدمت کی جی بی بود و بعدا . امرهللا صالح يکی از چھره ھای شناخته شده در خيانت و ميھن فروشی است

صالح يکی از ياران احمد شاه مسعود بود و زير نظر  او رشد کرد و درس خيانت به . در استخدام سی آی ای درآمد

زمان بود که ھمکاری با کی جی بی را آغاز کرد و تا زمان سقوط شوروی در خدمت  ھماندر. ميھن را آموخت

قتل احمد . فروپاشی شوروی، امرهللا صالح را از ھمکاری با اف اس بی باز نداشت. سازمان استخباراتی آن کشور بود

 در خدمت سی آی ای قرار داد ً صالح را کال که تجاوز امريکا را به دنبال داشت، امرهللا١١شاه مسعود وحادثۀ سپتمبر 

  .که اين حالت بردگی وی تا اکنون ادامه دارد

موران سی آی ای تعليمات الزم أمنظر  و زير رفت صالح برای آموزش فعاليت استخباراتی و خيانت به ميھن به امريکا 

ه احتمال زياد که بگردد، ًاگر احيانا از جانب غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل کانديد وزارت دفاع . را ديد

. ی اعتماد خواھد داد زير تعداد جمعيتی ھا، شورای نظاری ھا و افراد متمايل به آنھا در شورا زياد استأشورا به او ر

کند، چنانچه خودش ھم با کبر و  ی القلب و بيرحم است که به مخالفان خود کمترين رحمی نمیس صالح شخص قامرهللا

  . الفان حرف زده استغرور در مورد کشتار مخ

روند، اما در ماھيت نظام کمترين تغييری صورت  مھره ھای سياسی دولت مستعمراتی کابل از يکجا به جای ديگر می

 .تواند آنھا را از ريشه  برکند فقط انقالب مردمی است که می. گيرد نمی


