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  امرهللا صالح و دستگاه استخباراتی امريکا
  رحيم عزيزداکتر تکمله بر نوشتۀ آقای 

 

ٌ مطول آقای رحيم عزيز در مورد ام تواند در را برای تحقيقات  رهللا با وجود کم و کاستی ھايش میمضمون نسبتا

خواھم يک حادثۀ سياسی را به  درين جا می.  بيشتر به ارتباط گذشته و حال امرهللا صالح جاسوس چند چھره باز کند

 .اطالع ھم وطنان برسانم که شايد ھمه از آن آگاه نباشند

ملکت ما، کی جی بی سازمان جاسوسی شوروی ھزار ھا پسر و در زمان اشغال افغانستان و تسلط شوروی بر م

شوی مغزی  و دختر يتيم را به ھمکاری پرچميان از سراسر کشور به زور جمع آوری نموده و آنھا را برای شست

عقيده بر آن است که امرهللا صالح ھم جزء ھمان اطفال يتيم بود که به .  و روسی ساختن به شوروی سابق فرستاد

موده و بعد از تربيه ن" روسی شده"روس ھا خواستند که اين اطفال را برای آيندۀ خود .  سابق فرستاده شدشوروی 

 تا زعامت آينده را در دست گيرند و افغانستان را بفرستند آنھا را دوباره به افغانستان اشغال شده  رسيدن به سن بلوغ

اين اطفال که يکتعداد شان مخفيانه به افغانستان آمده اند و با حميات مرموز .  به يک جمھوريت شوروی تبديل نمايند

شوروی .  خارجی ھا به کار ھای مھم گمارده شده اند نه ھويت ملی دارند و نه پدر و مادر اصلی خود را می شناسند

ين جوانان به افغانستان  از ھويت ضد ملی و خيانت ا.  اين روش را در جمھوريت ھای آسيائی خود موفقانه انجام داد

  .   برند فعالٌ امريکا، برتانيه، ھند، ايران، پاکستان و روسيه استفاده می

امرهللا صالح ھم از جملۀ  ھمان اطفال يتيمی بود که کی جی بی وی را به منطقۀ آسيائی خود آورد و او را زير تربيۀ 

 کامالٌ شست و  از امرهللا صالح  يک انسان راوی چند سال اقامتش در شوروی، ھويت اصلی .  جاسوسی گرفت

.   روی ھمين دليل است که نام مکتبی که در آنجا درس خوانده مخفی نگھداشته شده است.   ظالم و بی عاطفه ساخت

بعد از سقوط .  بعد از رسيدن به سن جوانی، کی جی بی سابق او را در قدم نخست به  احمد شاه مسعود معرفی نمود

شاه مسعود امرهللا صالح بی ھويت و خونخوار را مانند يک شخص معتمد خود به سی ای ای راجع شوروی احمد 
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 ھمين است که شخصيت وی آھسته آھسته تبارز می کند  تا سر انجام در پست ادارۀ امنيت ملی مقرر می.  ساخت

  .شيمما بايد شاھد صعود دوبارۀ امرهللا صالح در سياست افغانستان اشغال شده با.  شود

 

 


