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  SSجنرال   امرهللا صالح

 

 صالح يکی از عمال شورای نظار و سابق رئيس سازمان امنيت ملی دولت مستعمراتی کابل به درين اواخر امرهللا

صالح مذبوحانه سعی می نمايد که چھرۀ واقعی ضد ملی و ضد انسانی خود را در .  تبارز سياسی آغاز نموده است

ترين بديل برای حامد کرزی تواند بھ او میگويا زير جمله پردازی ھای تصنعی بپوشاند و طوری جلوه گری کند که 

ھر دو عبدهللا و صالح برای فروش .  اين ھمه سعی و تالش وی بدون تبسم و اشارۀ سی آی ای ناممکن است.  باشد

حامد کرزی ھم دست روی دست نخواھد گذاشت تا شاھد .  خويش حاضرند به ھر گونه پستی و ذلت تن در دھند
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 اما ھر دو جناح يک وجه مشترک  . با رقيبان شورای نظاری باشداضمحالل خود  بدون يک روياروئی و برخورد

      .خيانت به ميھن: دارند

اينکه چه وقت و در کجا تحصيالت ابتدائی، متوسطه و عالی .  در پنجشير به دنيا آمد١٩٧٢امرهللا صالح در سال 

ضد اشغالگران شوروی به قول در جريان سال ھای مبارزاتی .  مکتب  را تکميل نموده معلوماتی در دست نيست

  پنجشيری در سايت کوکچه پرس . يکی از ھموطنان ما به اسم د

)http://www.kokchapress.com/index.php/1387-12-15-07-03-( در کشور ھای ازبکستان و 

ح از ھمچنان او برای احمد شاه کار می نمود و معلوم نيست که آيا امرهللا صال.  کرد تاجکستان دست فروشی می

. ھموطن ما آقای د.   اشغالگر شوروی آگاه بود يا خير۴٠جريان قراد داد مخفی رھبرش احمد شاه مسعود با قوای 

پنجشيری در ھمين سايت در مورد احمد ضيا مسعود و امرهللا صالح می نويسد که آنرا بدون کم و کاست و يا 

  :اصالح امالئی و انشائی اينجا نقل می کنم

ياست رجال سياسيون ھمواره تالش مينمايند تاباقوت ونفوس مردمان شان بر اساس اصول س

منافع ملی را درنخست درقدم دوم منافع حزبی ومردمی شان را حفظ کرده دراين راستا گام ھای 

. سعی ميکنند تا ازمحبوبيت شان درميان طرفداران شان کاسته نشود . به پيش ميگذارند

 درميان مردم شان ذھن زد شود منافع شخصی شان را درصورتيکه اين طبقه افراد سياسی

نسبت به منافع گروھی وحزبی وکشورشان ترجيح دھند درانصورت عالوه براينکه نميتوانند 

گوئی وخود فريبی چيزی ديگرنمی … ازمردم شان نمايندگی کنند بلکه اظھارات شان بجز 

   .باشد

پنجشيری از شخصيت اين دو تن خاين و ميھن . ت محترم دجريانات و حوادث بعدی ثابت ساخت که تحليل و برداش

  فروش درست از آب برامده است  

 به ھدايت احمد شاه با سازمان ھا جاسوسی ازبکستان و تاجکستان ھمکاری نمود و با طرز کار ضد ١٩٩٠در دھۀ 

.  و از آن استفاده بردبشری کی جی بی سابق که تا آن وقت درين دو کشور  در حال  تطبيق بود خوب آشنائی يافت

امرهللا صالح آن  روش ھا را برای طرح ھای آينده در ساحۀ عمل مورد استفاده قرار داد و از خود يک گشتاپوی 

صالح ھدف خود را کشتن .  شخصيت ضد ملی اش در ھمين وقت جوانه گرفت و تکامل يافت.  نوين به وجود آورد

در فيس بوک آمده است که امرهللا صالح در .  نازی ھا فخر می فروختمخالفين قراد داد و به آن عملکردش مانند 

در .  دست آورده استه در ايالت مشيگن دوکتورای افتخاری ب) Cleary(از پوھنتون کلری " تحليل علوم"رشتۀ 

  .شرح زندگی اش از اقامتش در امريکا ذکری نشده که چه مدتی را درين کشور و به چه منظوری سپری کرده است

 آمر دفتر جاسوسی احمد شاه ١٩٩٧موزش ھای اولی جاسوسی و خيانت به ميھن، امرهللا صالح در سال آبعد از 

ن گرديد و ھمچنان منحيث سفير غير رسمی و ھم آھنگ کنندۀ تماس ھای احمد شاه مسعود با يمسعود در دوشنبه تعي

مسعود اين بود که با کليه سازمان ھای يکی از خصوصيات سياسی احمد شاه .  کرد سی آی ای اجرای وظيفه می

نھا بفروشد و يا از آنھا آکرد  تا در موقع ضرورت خود را به  جاسوسی  کشور ھای مورد نظر تماس برقرار می

 برای آموزش تعليمات ١٩٩٠از شرح زندگی مبھم  امرهللا صالح  بر می آيد که در اواخر دھۀ . معاونت جويد

روی ھمين دليل است که به زبان انگيسی ھم خوب .  تی را درين کشور گذشتانده استجاسوسی به امريکا رفته و مد

بدون کمترين ترديد که سی آی ای خواست که از وی در آينده کسی و چيزی بسازد و اين سرمايه .  بلديت دارد

 قتل احمد شاه مسعود امرهللا صالح  اولين شخصی بود که خبر.  گذاری برای سی آی ای نتيجۀ دلخواه ھم به بار آورد
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 کتاب خود به اسم  ۵٧۵در صفحۀ )  Steve Coll(ستيف کول .  را به اطالع افراد مربوطۀ سی آی ای رسانيد

امرهللا صالح از تاجکستان به مرکز ضد "می نويسد که بعد از قتل مسعود )  Ghost War"  (جنگ ارواح"

صالح اشک می ريخت و با .   شعبۀ بن الدن صحبت کردآمر) Rich(تروريست سی آی ای تليفون نمود و  با ريچ 

ال کرد که مسعود ؤمور سی آی ای از وی سأم.  ھق ھق گريه و جمالت باال و پائين جريان حادثه را توضيح می داد

ابيم که امرهللا  يما در می." منظورش سرد خانه برای مردگان بود.  کجاست؟  صالح گفت که او در يخچال است

  .       ان وقت به بعد جزء عمال سی آی ای در افغانستان به شمار می آيدصالح از ھم

 فرصت طالئی را برای تجاوز امپرياليسم  امريکا به افغانستان که سال ھا ٢٠٠١مبر سال  سپت١١حادثۀ تروريستی 

ود و جمعيت يورش نظامی امريکا با ھمکاری گروه شورای نظار احمد شاه مسع.  انتظار آن را داشت، ميسر ساخت

بايد يادآور شد که اين بار دوم بود که خائنين ائتالف شمال با دو قدرت .  اسالمی ربانی  از شمال افغانستان آغاز شد

.  اول با سوسيال امپرياليسم شوروی و دوم با امپرياليسم امريکا: جھانی در تجاوز شان به افغانستان ھمکاری کردند

امرهللا صالح در .  ای ضد ملی شمال به يک فرھنگ جاودان تبديل شده استخيانت و ميھن فروشی برای گروه ھ

.  اوج بمباران وحشيانۀ امريکا به حيث معاون عارف سروری آمر استخباراتی ائتالف شمال به فعاليت آغاز نمود

بعد .  رديدتی نظام مستعمراتی کابل گادر دستگاه استخباروی ارتباطات وی با سی ای ای موحب پيشرفت و ارتقای 

از شکست نظام قرون وسطائی طالبان، عارف سروری در پست رئيس ادارۀ امنيت ملی نظام مستعمراتی کابل قرار 

تماس با تشکيالت استخباراتی، ل وگرفت و امرهللا صالح از جانب امريکا به حيث آمر شعبۀ يک آن رياست که مسؤ

  . نظامی و ديپلماتيکی کشور ھای خارجی بود، مقرر گرديد

کرد که توجه قدرت  ھر يک سعی می.  شد روز زيادتر میه  اختالفات سليقه ئی بين  آمر و مادون مزدور روزب

دور نبرد، امرهللا صالح در آخرين .  ده دست آورد و صالحيت بيشتری به سوی خود جلب کنمھاجم يعنی امريکا را ب

در کرد و خود در پست رياست ادارۀ امنيت ه  از صحنه  ب٢٠٠۴با حمايت امريکا عارف سروری را در اوايل سال 

درين مرحله از حياتش، شخصيت ضد ملی و روش گشتاپوئی اش بيشتر تبارز يافت و به مرحلۀ .  ملی تکيه زد

چنانچه طی يک .  ريکائی تعداد بی شماری را کشت و شکنجه دادبرای خوشی خاطر آمران ام.  تکامل نسبی رسيد

که سی آی ای برای پرانچه کردنش )  CBS(  با شبکۀ تلويزيونی سی بی اس ٢٠١١ می  ١٣مصاحبۀ تاريخی 

  اين طرز صحبتی است که  مصيبت ."من با افتخار تعداد کثيری آنھا را کشتم"ترتيب داده بود، اظھار داشت که 

  .   کردند و به اعمال وحشيانۀ خود می باليدند اس نازی در اوقات فراغت با ھم تبادله میآوران اس 

در يک نظام ضد ملی و مستعمراتی ھر يک از مھره ھای قدرت سعی می ورزد تا بيشتر مورد توجه و شفقت نيرو 

ال قوای شوروی ديديم که ما در افغانستان تحت اشغ.  ھای اشغالگر قرار گيرد و حريف سياسی را کشت و مات دھد

که ھر دو جناح به اين عقيده بودند .  چطور مزدوران خلقی و پرچمی به جان ھم  افتادند و شکم يک ديگر را دريدند

 ذات البينی حمايت سازمان ھای یاز توجه خاص کی جی بی و جی آر يو برخوردارند و در جريان کشمکش ھا

کشيدند، غافل ازينکه شوروی ھا به دنبال منافع خود بودند و حيات استخباراتی شوروی را به رخ يک ديگر می 

چنين .  دانند سرنوشت ذلتبار افراد ھر دو جناح را ھمه می.  سگان خلقی و پرچمی برای آنھا کمترين ارزشی نداشت

الفات ھر روزی که گذشت، اخت.  حالت نکبتبار متوجه قدرت مندان نظام مستعمراتی دست نشاندۀ امريکا ھم است

کشمکش اين دو سرسپردۀ اجانب  به خاطر آزادی کشور از .  ذات البينی حامد کرزی و امرهللا صالح جدی تر شد

قيد اجانب، رفاه مردم کشور و سعادت و ترقی نبود، بلکه روی عقده ھا و حسادت ھا قومی و شخصی، برخورد 

از اعتبار روز افزون امرهللا صالح و بی "  زیکر.  "دستانه بوداد افکار و ترس از مانور ھای پيش منافع، تض
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ٌ بی جا نسازد منتظر " کرزی.  "اعتبار شدن خودش نزد امريکائيان بيم داشت و می ترسيد که صالح او را دفعتا

دريکی .   برايش ميسر شد٢٠١٠فرصت بود که ضربۀ خود را بر صالح وارد کند و اين فرصت در ماه جون سال 

صورت " جرگۀ مشورتی صلح"مله ای از جانب مخالفين دولت کابل به محل برگزاری از روز ھای اين ماه ح

حامد کرزی امرهللا صالح و حنيف اتمر وزير داخلۀ وقت را که نتوانستند مانع حملۀ مخالفين کردند متھم به .  گرفت

  .بی کفايتی ساخت و با تقاضای استعفای آنھا ھر دو رقيب را از صحنه خارج نمود

 صالح مخالف ھرگونه سازش با تحريک طالبان است، البته نه به خاطر منافع عليای کشور بلکه برای حفظ امرهللا

اين گروه در جنگ و ستيز و خيانت  ظھور کرده و پرورش يافته .  قدرت شورای نظار يعنی گروه مربوطۀ خودش

پيام "د داود گفت که وع جنارۀ داويشياو در جريان ت.  زوالش را در پی خواھد داشت" صلح"داند که ھر نوع  و می

."  يد حس انتقام را در وجود و صف خود پرورش دھيمبيائ.   نبايد صبر کنيم،من اين است که ما نبايد اشک بريزيم

 طالبان موجب نزول  احتمالی قدرت شورای نظار و در مجموع ائتالف شمال خواھد ۀداند که راه دادن دوبار او می

بقای خود را در سازش و " کرزی"عکس ه ب.  ش با کرزی ھم ھمين طرز ديد وی بودت مخالفشد و يکی از داليل

داند و موجوديت افراد مزاحم در دستگاه حکومت مستعمراتی خود را تحمل  معامله گری ھای بعدی با طالبان می

  .تواند نمی

که پی برد که آقايش  ما وقتیا. کرد  ضد صلح کرزی با طالبان صحبت میهرفت ب  امرهللا صالح در ھر جا می

صلح يک "دارد که  امريکا قبل از کرزی با طالبان داخل مذاکره شده است، لھجۀ تند خود را  تغيير داده و اظھار می

است و آنرا راه برون رفت از بن بست " بسيج عمومی"صالح اکنون مبلغ ."  ضرورت حياتی برای کشور ماست

ھر دو ميھن : ھر دو وجوه مشترک فراوان دارند"  کرزی" سليقه ئی بين صالح و با وجود اختالفات. داند کنونی می

ھر دو با متجاوزين .  ھر دو در خدمت سی ای ای بوده اند.  ھر دو از سوی اجانب مقرر شده اند.  فروش اند

  .  ھر دو شرف باخته اند و باالخره ھر دو ھويت ضد ملی دارند.  ھمکاری کرده اند

پرانچه کردن امرهللا صالح .  کند و برای شناساندن او آمادگی می گيرد  برای امرهللا صالح تبليغ میحال سی آی ای 

زمينۀ مصاحبۀ  وی .  داند که شايد روزی امرهللا صالح سرخورش گردد قبالٌ آغاز شده است و کرزی ھم اين را می

سوی ھالند برايش ترتيب داده شد تا ه م ب ميسر گرديد  و سفری ھ٢٠٠١ می ١٣به تاريخ  CBSبا شبکۀ تلويزيونی 

. خواھد دداشتصالح سفر ھای ديگری ھم به ساير کشور ھا در پيش .  خود را معرفی کند و طبق دستور سخن گويد

شيار، زرنگ و دراک  بنامند و او را فرد مستعدی برای آينده وظفين توظيف شده اند که امرهللا صالح را آدم ھمؤ

سيس لشگرگاه ھای دايمی امريکا در افغانستان حمايت می کند أامرهللا صالح از ت.  وانمود گردانندافغانستان به جھان 

داند که  صالح خوب می.  امريکا با افغانستان محکوم می نمايد" قراد داد ستراژيک"و مخالفت ظاھری کرزی را با 

ينرو کالٌ خود را در اختيار امريکا ا  از.سوی نيستی خواھند رفته اگر امريکا نباشد خودش و گروه شورای نظار ب

  .قرار داده و تابع اوامر اين کشور است

کند و از جانب کدام کشور بيگانه مورد  که در کدام پست ايفای وظيفه می يناامرهللا صالح بايد بداند، صرف نظر از

دانند که کابل را به ويرانه تبديل حمايت قرار می گيرد، مردم افغانستان او را متعلق به ھمان گروه و گروه ھائی می 

ھزار را آواره ساختند، ھزاران زن را بی سيرت نمودند و سر انجام به ظھور ھا کردند،  ھزار ھا تن را کشتند، صد 

مردم ما ھر خاين به کشور را به پای ميز محاکمه خواھند کشاند و به سزای عمل شان خواھند .  طالبان ميدان دادند

 .رساند

  


