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 جسارت امرالله صالح درخور ستایش است !
 
از جانب امرالله صالح یک رویداد مهم در سیاست حاضر افغانستان است. من شخصاً این  ”S“ید کتاب ریاست ئتا

 : می دانمقابل مکث  را اظهارت جسورانه صالح را درخور ستایش می دانم. اما چند نکته
 

 انقومندکه صالح قبول می کند که او جاسوس سازمان سیاه است و  آن استقبول کردن این کتاب به مفهوم  .1
 زده است. هرچند داشتن حمایت خارجی امریکارای جنگ در برابر یک گروه مسلمان دست به دربار مسعود ب

مسعود بعنوان یک اخوانی که همواره شعار  قومندانشده است اما برای  ممعول مبدل یک امر اکنون به سفانهمتأ 
هاد می شود ج امریکامگر بر شمشیر و نان  اما پرسش اینجاست هرگز قابل توجیه نیست. ؛مرگ بر کفار را می زد

چیزی فاسد نمی توان اعمال شرعی انجام داد." یعنی برای  مبنایمی فرماید: " )رح(کرد؟ همانطوریکه امام اعظم
 کار شرعی مبنای شرعی نیاز است. 

 

سال دیگر  ۰۲۲۲مسعود  قومنداندر افغانستان حضور پیدا نمی کرد،  امریکاسپتامبر رخ نمی داد و  11اگر  .2
هم اگر به مقاومت ادامه می داد نمی توانست طالبان را شکست دهد. همین امروز هم اگر خدای نخواسته حکومت 

ود مسعود ب قومندانبدست طالبان خواهد افتید. بناً این درست است که مقاومت دست آورد  مالً اسقوط کند، حکومت ک
 یی میسر شد.امریکااما پیروزی از برکت طیاره ها و نیرو های 

 

 خواهد بود. اکنون در یک امریکاصورت طالبان تولید  اشاره صالح به خلیلزاد اگر واقعیت داشته باشد درآن .3
را هم حامی مقاومت و هم حامی طالبان تلقی کردن کجایش منطقی است.بناً این اظهارت در ذات  امریکازمان معین 

 خود پاراداکسیل است.
 

نه و مسخره دارد آگاهاجنگ چنین نظر غیر  مصرفاینکه صالح بعنوان یک متخصص استخبارات در مورد  .4
 60د چنین ادعا را هرگز قبول نخواهد کرد. با قابل تعجب است. من متیقن هستم کسی که الفبای سیاست جنگ را بدان

ون دالر یک شرکت متوسط بنا نمی شود چه رسد به تمویل جنگهای پیچیده داخلی افغانستان. صالح باید بداند که یمیل
ارد دتردید  کسی در کتاب واضح نوشته شده است که جمعیت و شورای نظار از منابع کافی برخوردادر بودند. اگر

 مرور کنید.  به دقت فصل نخست کتاب را ید وئبفرما
 

جمعیت در حال حاضر در مورد این موضوع دو موقف مختلفی را اختیار کرده است. احمد ولی مسعود این  .5
ید بلکه می ستاید. در این میان پیروانان جمعیت و شورای نظار حیرت ئکتاب را رد می کند و صالح آن را نه تنها تا

 د. زده هستند که چه باید کنن
 

از اظهارات صالح ظاهر می گردد که او کتاب را بطور دقیق و یا کامل نخوانده است و محض برای اقتضای  .6
زمان چنین اظهاراتی را روا داشته است در غیر آن این کتاب هرگز برای جمعیت و شورای نظار قابل توجیه نیست. 

 خود است.  ید این کتاب از جانب جمعیت و شورای نظار تیشه زدن به ریشهئتا
 

 دنزمان حقایق همه رهبران افغانستان بخوص جهادی بیشتر برمال خواه رمن اطمینان ثابت دارم که به مرو .7
( جمعیت را چنان تکان داده است که راه گم کرده اند، s)دیوتی و ریاست امریکاشد. اکنون فقط دو کتاب چاپ شده 

باشید که روسیه، پاکستان، جرمنی و جهان عرب نیز کتابهای خود را در مورد افغانستان بنویسند آنگاه من  منتظر
 متیقن هستم ما نیاز به تجدید نظر در القاب دهی خواهیم داشت. 

 

 می نوشت« جاسوس پرافتخار»نوشته هایش را زیر عنوان  هٔ لمردم اکثراً می پرسیدند که صالح چرا سلس .۲
 میدم که جاسوس پرافتخار یعنی اشخاص مانند صالح. اکنون من فه
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به هر صورت نشر این چنین کتابهای برای افغانستان مؤثر است. همین اکنون دیدگاهای اکثر مردم در مورد  .9
هر روز به تصاویر شخصیت های حقیقی قابل افتخار کشور شان نزدیک اشخاص و افراد در حال تغییر است و آنها 

 روند.تر شده می 
 

 رمت با ح  
 امین یار 
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