
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ حون ٢۴
 

  :فاروق وردک
 ! ميليون دالر به پاکستان فروختند٧٠افغانستان را 

  

 عبدهللا  را متھم نموده –ت وحشت ملی غنی فاروق وردک وزير معارف دورۀ رياست جمھوری فاسد کرزی، حکوم

..  ميليون دالر به پاکستان به فروش رسانيدند٧٠ استخباراتی،  افغانستان را  به ملبغ ۀاست که به خاطر امضای تفاھم نام

نام  دست آوردند، اما از سه مقام ه وردک ادعا دارد که سه مقام عاليرتبۀ دولت مستعمراتی کابل اين پول را در دوبی ب

  .  عبدهللا تا حال کدام عکس العملی به ادعای وردک نشان نداده اند–حکومت وحشت ملی غنی . نبرد

 کند و معلوم می  برحال و يا برطرف شده چنين اتھام را بر دولت خود وارد میاز وزرایاين بار اول است که يکی 

 دالر بابت ايجاد مکاتبی است که  ھاميليونشخص فاروق وردک متھم به اختالس . ی ديگر استشود که سر نخ در جا

  .اندنيافته نداشته و ًاصال وجود خارجی 

 ناگفته نبايد گذاشت که فاروق وردک در پاکستان تربيه شده و مردم او را يکی ار اجنت ھای با اعتبار پاکستان می 

ال ؤت به اظھار اين مطلب نموده،  خود سأدست آورده و چطور جره که وردک از کجا اين معلومات را ب اين. شمارند

  .برانگيز است

ً فاروق وردک يکی از معتمدين حامد کرزی است که سال ھا در پست وزارت معارف باقی ماند و فعال ھم با حلقۀ 

مردم معتقد اند که وردک بدون اشاره و يا حمايت از جای ديگر، اين شھامت را از خود نشان . کرزی در ھمکاری است

  .توانست که چنين افشاء گری نمايد  نمیداده

شود که گرفتاری و کشمکشی بين غنی و کرزی در حال تکوين است که وردک را ازين طريق مورد   پس استنباط می

حامد کرزی و برادران  و حواريونش بيليون ھا دالر از طريق جاسوسی، قاچاقبری و دزدی به . دھند استفاده قرار می

.  عبدهللا فاقد ارزش ھای ملی و مردمی اند–ھم کرزی و ھم غنی . حال صدای خود را نکشيده استجيب زدند و کسی تا 

  . مانند افغانستان، يک امر قبول شده استۀخيانت ملی در يک دولت مستعمراتی و کشور اشغال شد

  . ادعای فاروق وردک قابل دقت است، اما شخص وی ھم خاين به کشور است

  

 

 


