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 مرد امرهللا صالح نام دارد! نیا

 
 

او از تبار تاجک و یکی از اعضای مهم اتحاد شمال در مقابل طالبان بود اما صالح هوشیار که تجربه بی نهایت باال در 
امور   امور استخباراتی دارد. بعد از دوره مقاومت در مقابل طالبان و آغاز کار در دوره حکومت کرزی خاصتا در

شد و با کسب این همه تجارب و با مطالعه در شناخت کشورش مشغول کار  CIA استخباراتی که با مشاورین کارکشته
کارکشته ترین و  استراتیژی پاکستان در مقابل افغانستان او را به یکی از افغانستان و رسیدن به عمق درک عالی از

 .فهمیده ترین فرد مطرح کشور در امور امنیتی و تقریبا سیاسی تبدیل ساخت
با پیشینه سیاسی تقریبا ناخوشایند اش در جمعیت برای یکتعداد اقوام شریف پشتون به   شاید او امروز تنها کسی باشد که

عنوان محبوبترین فرد سیاسی غیر پشتون قلمداد میشود. اما چرا او؟ شاید نسبت به او افراد بزرگتر و مطرح تر در قوم 
دم پشتون افغانستان استقبال شوند. دالیل تاجک باشند اما آنها هیجگاه نتوانستند با چنین محبوبیت و شفقت از طرف مر

زیاد سر زبانها و افکار عامه است، اما عمق اصلی دلیل این شده نمیتواند که او را امروز به اصطالح چاپلوس اشرف  
 .غنی و یا ناسپاس حزب جمعیت خطاب کرد

رک او را به این طرف میدان  امرهللا صالح با مطالعه و درک عمیق از فغانستان شناخت عالی دارد. این شناخت و د
کشانیده است و استعداد که او در کارش دارد باعث محبوبیت اش در بین قوم پشتون شده است. در واقع اگر او را با  

 یکی از رهبران فعلی و گذشته تاجکان افغانستان مقایسه کرد شاید کسی مانندی او نبوده و نیست
ف میزند و مصاحبه تلویزیونی میکند. سخنرانی با منطق ،جزبگرایی فکری امروز او به بسیار زیبای به زبان پشتو حر

و نشان دادن راه رسیدن به آرمانهای ملی، اینها یکی از کلیدی ترین قدمهای او بوده که به عنوان افغان وطندوست از  
 .قوم تاجک در بین مردم پشتون محبوبیت پیدا کند

وشیاری و ذکاوتش در امور توانسته است که نظر اشرف غنی را به خود  او پشتوانه قوی و مردمی خوبی ندارد اما ه
راضی   جلب کند. با آمدن او به تیم انتخاباتی اشرف غنی نه تنها بزرگان و طرفداران سیاسی اشرف غنی از قوم پشتون

  .بودند بلکه از لحاظ کیفیت به عنوان تیم کار کشته فکر شان راحت شد
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و رهبران قوم تاجک امروز که به مریضی و دربدری سیاسی دچار هستند صالح را لعنت اما برعکس بیشترین احزاب 
میگویند، چون اینها نه مطالعه باال از شناخت افغانستان داشتند و حتی بعضی شان به اصطالح کینه سیاسی در پرده 

 .م و یا صالح الدین ربانی کردوطندوستی به خصوص با قوم پشتون دارند که در این مساله میتوان اشاره به لطیف پدرا
نمیتوان تنها به سیاسیون کم مطالعه اما در ظاهر سیاسیون دانای قوم شریف تاجک کرد، بلکه در قوم   این اشاره را 

از هردو   پشتون هم سیاسیون بی منطق و دربدر حظور دارند مانند اسماعیل یون ، ظاهر قدیر و یا همایون همایون. اما
ن با امرهللا صالح مقایسه کرد. چون میتوان گفت که او مطالعه به سان برژنسکی از شرایط  طرف کسی را نمیتوا

افغانستان دارد و این همه فهمیدگی و دانش امنیتی او باعث جزب فرد به نام اشرف غنی شده که با این مثال آدم به ضرب  
 « المثل وطنی به درد بخور که »قدر زر را زرگر میداند

الدین ربانی و یا لطیف پدرام در دانشگاه های بزرگ لندن و پاریس تحصیل نکرده اما سطح فهمیدگی و او مانند صالح 
ذکاوت اش چنان باالست که این دو بزرگوار اصال با سطح دانایی صالح قابل مقایسه نیستند. در طول این همه سالها که 

و نه مانندی پدرام که به هدف جلب طرفداران با پیاده   صالح نه مانند صالح الدین ربانی پشتوانه میراثی از پدر داشته 
  . ساختن ناسیونالیسم گمراه کننده تاجکمحور در قالب شعار فدرالیزم کرده، دست به کار شده است 

اما در مقابل صالح همیشه برای افغانستان با دل و جان و شانه به شانه با براردانش از همه اقوام در چوکات امنیت 
 .ر کرد و این کار کردهای او بود که امروز افغانستان اداره تقریبا خوب امنیت ملی را داردملی سخت کا

 تكرار یادآور میشد بنده در هر جلسه كه با صالح داشتم این جمله را همیشه
من به این خاك تعلق و ابستگي و حس عجیبي دارم همه هستي ام از این خاك است و حاضرم همه را دوباره به این  >
 .< اك دهمخ

اما از این بزرگوارن و مریضان سیاسی به اصطالح ناراض هردو قوم باید سوال شود که در طول این همه سالها اینها 
   برای افغانستان چی کردند؟
 !صالح فرزند افغانستان است
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