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 سي جواسۀنيكاب
 

با استخبارات  قي  كه ارتباطات عمیئ افغانستان به چند تن  از وزرای شرافتمند دولت مستعمراتري و غی ضد ملرأیشو

  ارزشني كمتری نظام مستعمراتكيدر  نيننگ دادوستد نيا.   اعتماد دادرأی دارند، به اصطالح گانهي بیكشور ھا

 اند، ی و ملی استثنائتيخود ببالند كه كدام شخصه  بديا اعتماد گرفتند، نبرأی كه یاروز.    نداردسياسی و اجتماعی

 ممالك اي اشغالگر و ی كشور ھای استخباراتی شانرا به دستگاه ھای ھایبستگ آنھا را به كشور و واانتيبلكه عمق خ

 ني ای اند و روی كه اشخاص ملندخود نباله  اعتماد نشدند، ھم برأی قادر به گرفتن كهيافراد.   سازدي ثابت مهيھمسا

 بودن ی ضد ملیايشد گو كه بای نظام به ھر نحونيداخل شدن در چن.   نداده استرأی به آنھا ی ضد ملیار شوليدل

 ی وابستگۀ درجميداني ھم منراياما ا!  ري خاي ردي پارلمان قرار گدي كه آن شخص مورد تائستيمھم ن.  ھمان فرد است

 شده است، رآبي اجانب قرار داشته و از خوان استعمار ست سال ھا در خدمكهيفرد.  افراد از ھم متفاوت است

سال ھا وقت كار .   استی ملانتي خۀ نو وارد در صحنكي نسبت به شترياتب ب به مریاعتبارش نزد مراجع استعمار

 زد نۀ خود را از دست بدھد تا بتواند از اعتبار قابل مالحظی و وجدان انسانی پخته شود و شعور ملني خاكياست كه 

 قرار گرفته ی ضد ملیار شودي ھفت تن از سرسپردگان استعمار كه مورد تائۀاز زمر.    برخوردار گرددیاربابان اجنب

در مورد  آصف .   و فاروق وردكني مخدوم رھدي اتمر، سفي وردك، حنميرح: كنمي مديكأ تشتري چھار تن براند، ب

 نھاي در خصوص اھناني ھم مري كه  سادي ندارم و امیمات و معلوی و سروردانش شناختی شھراندهللاي وح،یميرح

 ۀ ضربكي آنرا ی مطبوعاتی رسانه ھا،ی نظام مستعمراتی تن از وزار١٧د ر  به ارتباط.  سندينظرات خود را  بنو

اھل خبره متعتقد اند كه  يک عده از   رد نمود، تواني ادعا را نمني اكهيدر حال.  دانندي می حامد كرزتيثيمھلك به ح

 نكهياول  ا.  رندي قرار بگدي مورد تائدي  نباداني تعداد از كاندكي تا  در كار بوده است یگري دی و عملكرد ھاادست ھ

 اي  جنگ ساالران و یديكاند رایوز   رد در كاي امری كه از امر و نھدي اند و بدون تردكاي ھمه معاشخوار امریاعضا

 كه در ی معنني بدنديگوي ھم سخن می حامد كرزی مردم از روباه بازنكهيادوم .   قابل اعتبار اطاعت كردندريافراد غ
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 را یً نموده است، خصوصا كسانقي اعتماد به چند تن تشورأی ندادن   را بهشانيل تماس شده و ا داخ"وكال"خفا با 

 ی مانند كرزی از شخصفي كثی ھای بازنيچن.  دکر ی از جانب آنھا  احساس می و خطردانستي خود مبي رقیكه كرز

   .ستي نديھرگز بع

.  جانبه، دوجانبه و چند جانبه آوردكي سي جواسفيا را در رد آنھتواني قرار گرفتند،  مء شورادي كه مورد تائی تنچھار

 دارد ی آدم كشته بود  و تصور  واھداني متيً كه قبال در والايفرني متصوف انسان كش در جنوب كالكي ۀ ديعكس عق

ه افراد  فرد جاسوس دو جانبه باشد، حوادث افغانستان بار ھا  ثابت ساخته است ككي چطور ممكن است  نكهي ا بریمبن

 ،یري پنجشري دستگ،ی نوالحق علوم،یگالب زو.   خود را به ده ھا كشور  فروخته اندیفاقد شرف و وجدان انسان

 ھر ملعون بوده و خي ھمان گروه نابكار تارء چھار تن ھم جزنيا.   مثال آوردتواني را مگري و صد ھا تن دنيظاھر طن

 .دو جھان اند

  وردكميرح
 آن یادآوري از و دارد كي سخت ناپاك و تارۀ است كه گذشتی دفاع فعلري وردك وزميشان رح ھمه شرافت فروۀسردست

.   ابدي ی بر عمر صمد ھم رجحان می حتدي ساحه بدون تردنيدر.  دھدي ھر انسان با شرف حالت تھوع دست مرأیب

ه  افغانستان بیضد مل ی صاحب منصبان اردونيتر از بزدل یكي است و ھم ی وردك فاقد ھر نوع غرور بشرميرح

 طالبان قبل از ھمه در منزل پناه ی كه جناب شان در روز جشن  با  تپ تپ پاميما دو سال قبل شاھد بود.  روديشمار م

 و یكائياشغالگران امر.  ند آوردشيار را بتيري اشغالگر خبر خی ھاروي ننكهي تااگرفتندي می فرار آمادگیاربردند و ب

 ميرح.  به به!  دي افغانستان دفاع نماتيد كه از امنن بسازی جنرال پوقانه صفت صاحب منصبني كه ازدنخواھي متونا

 قرار داشت كه تا امروز از ھمان كاي جھاد در خدمت امرۀ به افغانستان و دوریوردك  سال ھا قبل از تجاوز شورو

 بي نقمي تنظقي ھا قرار داد و از طری در خدمت پاكستانرا او یتجاوز شورو.   برخوردار استی قبلیاعتبار و وابستگ

 آس اس تينظر به ھدا.     رنگ ببازدانيكائي نزد  امروی  قرب و منزلت نكهي بدون  ادي گردی اس آیمحبوب القلوب آ

اما .   را نابود سازدگناهي صد ھزار تن مردم بجهي نغلو را منفجر كند و در نتاي و ی بند برق سروب  بود كهكي نزدیآ

 كارش با دولت انيدر جر.   ساختی وردك را خنثمي رحانتي توطئه پاكستان و خی واقعني تعداد از مجاھدكي ۀمداخل

ه ختي ربي را به جی مردم پول قابل توجھی ھاداديب جاص غقي و از طره ثروتمند شدیطور كافه  كابل، بیمستعمرات

 یار بغاتي و حاال مصروف تبلدهي گرددي مستفی دالرونيلي مد چند صیتي امنیپسرش حامد وردك از قراداد ھا.  است

 حامد یني جانشیار بلي بدني بھترتواندي می كه واشنگتن را متقاعد سازد كه وكندي میخود و تداوم اشغال است و سع

 لر ھزار دا۴ از شي واشنگتن بی از كاباره ھایكي شب در كيدر .  و فاسد استاشيحامد وردك شخص ع.   باشدیكرز

 از شي را كه ھر كدام بیتالوي ای  سپورتمتي موتر گران قدو  روز كيود و دوستانش را پرداخت و در پول مشروب خ

 كشور كيدست آمده است؟  در ه  ھمه پول از كجا و چطور بنيا.   نمودیداري داشت، خرمتيھفت صد ھزار ق

 و ري اختالس از جانب وز وین ھمه دزدي دولت مزدور قرار دارد، ای خط مشء كه چور و چپاول جزیمستعمرات

 ی فرھنگ به معنی دفاع ملوث و بري وزكي ني با داشتن چنتواندي افغانستان مايآ.  شودي معلوم میعي امر طبكي لشيفام

قابل . شوميال را به ھموطنان گرانقدر واگذار مؤ سني خود را حفظ كند؟  پاسخ به ایون باشد و آزادعام كلمه، مص

 ضد ی اردوی ھا دالر صرف به اصطالح بازسازارديلي اشغال كشور، مۀ دت ھشت سال دور است كه در خالل میاآوري
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 را ھموطنان ی ضد ملی اردوی خجالت بار بازسازۀجي وردك شده است، اما نتمي رحۀناني خای افغانستان تحت رھبریمل

  .داننديخود بھتر م

.   اندازدی می واقعتي حكاكي ادي مرا به ی عمل ونيا.   كرده استقي خود  تعلۀني بر سیادي زی وردك نشان  ھاميرح

 امپراتور حبشه ی ثالثلي با ھیقائي افری از كشور ھایكيش در  مسافرتكي  ی طوگنداي دكتاتور وقت ني امیدي ایروز

 یديا.   خود داردۀني سی روی متعددی و قد كوتاه مدال ھافي ضعيۀ با آن بنی ثالثلي كه  ھديبرخورد و متوجه گرد

 داد كه مدال تي اش ھدافاتي تشرسيلذا  به رئ.   دانستري حقی ثالثلي كه داشت خود را در مقابل ھی قوكلي  با ھنيام

 سي به روم، پارني امیدي افاتي تشرسيرئ.  ندي ببهيي تھشرأي بیصورت فوره  امپراتور حبشه بی مانند مدال ھایھا

 آورد و ني امیدي ارأی نموده و بیداري را خریادي زین ھا شھر ھا نشاني ایو لندن مسافرت نمود و از كھنه فروش

 مدال لشي فامی از اعضایكي.  كندي وردك صدق ممي صد در صد در مورد رحتي حكانيا.   نصب نمودی وۀني سیرو

 دفاع با شھامت افغانستان ري وزۀني سی نموده و رویداريرواشنگتن خحوزۀ  ی ھای را از كھنه فروشی متعددیھا

 ترأيوطن  به  و نسبت كدام  خدمت  بیكرا  مدال ني اري وزی كه آقاديال نماؤ كه از او سستي نیكس.  ندكينصب م

    .  وجود نداردیگري خدمت د،ی  به اجنبی كه اكنون در افغانستان جز سرسپردگميداني  ھمه م؟ كرده اندءاعطا

  اتمرفيحن
 كار در نظام تحت اشغال ۀاتمر سابق.  شودي محسوب می كرزی در دستگاه دولت مستعمراتگري شخص بدنام دكي اتمر

وفادار اف اس بی  ھنوز ھم به ديشا( آمد یشمار مه  در افغانستان بکی جی بی  سي جواسۀ و از زمر داردیشورو

 تحت ی و  با نظام ضد مله دي رساناني به پای استخباراتلي مساۀ خود را در رشتالتي سابق تحصیاو در شورو. )باشد

 خود را در تي و فعالی در شوروش التي تحصۀ كار خود دورۀاما در سابق.  كرد یھمكاردر کابل  یل شورواشغا

 در كابل  به ی شوروۀ نشانددست اتمر بعد از سقوط دولت .  كندي نمري و نظام مزدورش  تحریافغانستان به نفع شورو

 اني به پای انكشاف دھات و تكنالوژی ھاۀد را در رشت خوالتي ادعا دارد تحصكهيانگلستان پناھنده شد  و در آنجا طور

    سي انگلی خود را با سازمان جاسوسیدست آمده اتمر ھمكاره  بود كه بر حسب معلومات بنجايدر.  ده استيرسان

MI-6  استار دوگانه برخوردی از وفادارني مانند ظاھر طنی كه وشوديپس معلوم م.  غاز نمودآ .    

 اش  بود كه در ی استعماری وابستگنيھم.  پندارندی می كرزی نظام مستعمراتیسي انگلیمھره ھا اتمر را از فيحن

 كه افكار نديگويمردم او را در مجموع انسان جبون و فاسد م.    كمك نمودیوه  بی ضد ملیار اعتماد شورأیقسمت 

 فهي وظیفاي معارف اري وزثي كه به حی است زمانمتھماتمر ھمچنان .   افغانستان  داردی ھاتي نسبت به اقلیضيتبع

 باند حامد ۀاتمر از زمر.   مھم مقرر نمودیخود را در پست ھاه   گسترده زد و افراد وابسته بضي دست به تبعكرد،يم

ت ش پی او ساالر ھم است و در زدو بند ھایاتمر ان ج.   شودي او شمرده مكي نزدني به شمار رفته و از معتمدیكرز

 و كي تارۀ گذشتنيبا چن.   شده استدهي كابل  درپوري شۀي اتمر در لست  چپاولگران ناحفينام حن.   طوال دارددي پرده

 .دانندي متي اش، او را شخص با كفای المللني باني كه چرا حامستي تعجب نیناپاك،  جا
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  ی مخدوم رھديس
 از دشمنان سرسخت پشتون ھا و یكي و رانيار ا از عمال سابقه دیكي ني مخدوم رھديس.  دي گردابوي ني جانشجاسوس

 خرم مي كری گرابوي و ینادان.   افغانستان است كه دوباره به وزارت اطالعات و كلتور  افغانستان برگشتتيموجود

 تيً جدا به موجودشي خویاسي و سی  تسلط فرھنگیار ھم براني اینظام آخند. باعث شد سگ زرد را دوباره برگرانند

 ماه  جون سال ی از روز ھایكي در ران،يبعد از  بازگشت از ا.    استازمنديست وزارت اطالعات و كلتور ن در پنيرھ

افغانستان مانند " اظھار داشت   كه یكبارگيبه رھين  صحبت نيح.  مي مبلغ رفتلي مرحوم اسمعدني به دكجاه ي، ١٩٧٢

 ني و مرحوم مبلغ كه متوجه ادندي شوكه دني حاضر  ھمه". شودمي و پاكستان تقسراني اني بدي است و باليسرائا

 را زي ما افغانستان عزن،ي رھی آقارينخ"ً به من انداخت و فورا گفت كه ی  نگاھمي ند،ي گردني مخدوم رھديحماقت س

 معاون  نزد عبداالی گرفتن موقفیار شد و ب"یملانقالب " عضو حزب تي بعد از استقرار جمھور".ميدوست دار

 ی را در دستگاه نظام جمھورانيچون نفوذ پرچم.  كردي نمی و تملق خودداریسي گونه كاسه لچيھور از ھ جمسيرئ

 دي ربودند، سی قدرت را ماني، پرچم١٩٧٨ یاگر در آغاز كودتا.   را با آنھا ھم آغاز كردیكي نزدد،يديروز افزون م

 گذاشت كه مرحوم اسدهللا ديناگفته نبا.  اورديدست مه  بی و موقفماندي می می در افغانستان باقدي بدوم تردنيھمخدوم ر

 در ني مخدوم رھديس" كرد كه تي حكاكاي امریايني ورجالتي محفل در اكي در راني افغانستان در اريسراج سابق سف

 كه توسط كردي معي محصالن توزاني را در متوده ۀ  حزب منحلی در پوھنتون تھران، شب نامه ھالي تحصانيجر

 از حبس ساواك رھا شد، اما تعھد سپرد ني مخدوم رھدي من، سۀبه اثر مداخل.  رفتار و به زندان انداخته شدساواك گ

 به ني رھی وفادار،ی با وجود سقوط نظام شاھنشاھکه  ميكني  ما امروز مشاھده م".دي نمایكه با آن سازمان  ھمكار

 با ارزش ی از مھره ھایكي ني مخدوم رھديً واقعا كه س.  مانده استی ھمچنان باقی نظام آخندی جاسوسسازمانواك او

 افغانھا ی ملتي در راه محو ھویوصفالدي در افغانستان است كه با كوشش زا)واكاو( راني ایسازمان جاسوس

   .كندي میجانفشان
.   برقرار نمودكي نزداري ھم روابط بسی اس آیً و بعدا با حضرت كار كرد و با آبي جھاد در پاكستان اول با نقاني جردر

.  د نموی می اما در ظاھر خود را ضد پاكستان معرفكردي به پاكستان سفر می گاه گاھكاي بعد از مھاجرت به امریحت

 ی اش با آیھدف ھمكار.  كندي و نمكردي نقض نمراني ای اش را با سازمان استخباراتی وفادار،  اش با پاكستانیكينزد

 ی پدر لعنتیوه  و بكردي مني توھشيحضرت او را ھم.   زدن به افغانستان بود پاكستان  فقط و فقط ضربهیاس آ

 یقو با باجه اش كاي  در امر". صاحبدي صاحب، شما پدر استديشما پدر است" كه گفتي در جواب مني اما رھداد،يم

ف داھا.  وده است برخوردار براني ای سازمان استخباراتی پولی كردند كه از كمك ھاسيسأ را تدي امۀديكوشان جر

بر افغانستان  راني ای نظام آخندتسلط  یار راه بن  و ھموار ساختی دشنام  دادن به پشتون ھا و اشخاص ملدي امۀعمد

  "من وطن خود را دوست دارم" گفتي كه می ھر كسني به دشنام و توھیعي وسۀ ماني به پنروياز.  شمرده ميشود

 که در حقيقت  شان نشدبي نصیزي  چی جز سرشكستگري  در اخھنان،ي ھم مري نظیاما به اثر مقاومت ب.  آغاز كردند

  و اني و ستماني پرچمان،ي تعداد از خلقكي ھمراه با نيرھ.   سازمان جاسوسی ايران تلقی ميگرددیارشکست بزرگ ب

.  راه انداختند هخ احمد شاه مسعود بي غدار نامدار تارتي  به حما"یصلح و دموكراس" را بنام یاوباشان  سازمان

ھر .  ديقدرت رسه  به افغانستان بكاي فروشان بود كه بعد از تجاوز امرھني گروه مھني ھمو ھم جزضي فافيشر
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 از یار و بگرفتي قرار مرزنش جدیس مورد دي مزدور امۀدي در جرزدي حرف مراني ااي احمدشاه مسعود و هي علكهيكس

 بت هي علگري تا فرد مورد نظر نتواند بار دكردندي ھم مطرح م اش رایلي فاموضوعات ھمان شخص مدنيصحنه كش

 ھا را لي فامی داشتند، اعضااري در اختكهيبا پول وافر.  دي بگوی حرفراني ایعني فروشان و كشور بادار شان ھني منيا

 دي مظاھرات سانيدر جر.   نماندیاق بیگانگي ھا اتحاد و لي تا در فامكردندي مكي تحرگريكدي هيبا پرداخت پول عل

 ۀ ھمان لتريحاال خود در ز.  دي نام "في سرخ كثۀلت" افغانستان را ی ملرقي را بلند كرد و بی ربانرقي بنيمخدوم رھ

  . مالدی لبان خود را به آن می و ھر چند بارندي نشیسرخ م

 با نام مستعار كهي در حالد،ي بوس ظاھر شاه گردی  در روم، پایاسي سی ھاتي فعالاني در جرني مخدوم رھديس

 سي لهيظاھرشاه ھم كه  از افراد متملق و كاس.  دادي دشنام مدي امۀدي كلمات در جرني را با بدترلشيظاھرشاه و فام

.  كردي استفاده می را پرورش داده و از وني مخدوم رھدي س،ی نظام آخندغاتي آمد و ھمچنان از ترس تبلیبدش نم

 ھا ی نظاریار ظاھرشاه را به اطالع شواتي  روم و ناناتي رسول جریشاه و زلم ظاھر ۀ فرھنگ باجني مانند امنيرھ

.  كرديم ی قابل پسند آنرا خنثري و قسمت غشدي ظاھرشاه روزمره با خبر میًالبته كه تھران ھم كال از ستراتژ.  رسانديم

 اطالعات و كلتور ريوز ، راني انظر به سفارش ني مخدوم رھديس تجاوز امريکا بر افغانستان، بعد از سقوط طالبان و

 باالخره باعث سلب اعتماد  ی ضد وه گسترده بغاتيتبل.   بلند نمودیادي زی پشتون ھا سر و صداانيمقرر شد كه در م

 یدر آنجا طبق گزارش ھا.   در ھند مقرر شدري سفثي ظاھرشاه به ح خواست الكن نظر به.  دي گردء در شورانياز رھ

ھمچنان با استخبارات ھند .  دست آورده  بیادي و معامالت  طال پول زی فروش مشروبات الكلقيطر قابل انكار از ريغ

 .ديھند در افغانستان گردو  و رارانيواك  اا وی جاسوسی ھاتي فعالۀ ساز توسعنهي و زمه تماس حاصل نمودكياز نزد

 به وزارت اطالعات ی در بازگشت ویل ھنگفت  پو)واكاو( راني ایدست آمد  كه سازمان اسخباراته از كابل معلومات ب

ھار ر  چند تن در  ننگاري در اختیاديواك پول زادوستان از افغانستان گزارش دادند كه و.  كلتور مصرف نموده است

  ،ی  بازنيبا ا.   به وزارت اطالعات و كلتور شوندی شعار بدھند و خواستار بازگشت وني رھتيگذاشته تا به  حما

.   داردتي از مراكز پشتون ھاست، محبوبیكيھار كه ر حتا در ننگني مخدوم رھدي كه ثابت كند كه ساستخويواك ماو

 در حق ی بربادچگونهي كشور كه از ھري اخی سال ھای  چھره ھاني ترفي از كثیكي سرگذشت مختصر نبوديا

 تول تيسا!   بارك هللا.  دي نامی می پوشالا ھمان كشور است كه آنررياو حاال وز.   نكرده استیدارافغانستان خود 

 كي تبرني مخدوم رھدي در مورد تقرر سی كرزیار بیراني از مقامات ایكي" گزارش داد كه ی دوم جنورخيتاره افغان ب

 كه  دي مراجعه  كنني پائنكيبه ل.   ارتباط استر ھم دكاي با استخبارات امرني عالوه نموه كه رھدي باري  در اخ".گفت

 ی فاقد عرق ملی از انسان ھاگري چند تن دین لست اسماآدر.  كندي افاده میخوبه  بزيس چند جانبه را ن جاسویمعن

   .شوديھم مشاھده م

http://www.wsws.org/articles/2003/mar2003/karz-m08.shtml 

 

  وردكفاروق
 حامد كي نزداريغانستان بوده و  در افی اس آی از عمال آیكي از  ھموطنان، فاروق وردك یادي تعداد زۀي اظھارطبق

در .  دي رساناني و اداره در پاكستان به پای فارمسی خود را در رشته ھاالتيفاروق وردك تحص.  شودي شمرده میكرز
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سابقه كارش .   ملل متحد خدمت نمودی انكشافۀ نموده و در ادارفهي وطرأی در پشاور اجدني سوۀتي ھشتاد در كمۀدھ

 نرأياز ق.  باشد برخوردار ی المللني مقامات بی  پاكستان و بعضی اس آی نزد آی خاصازاتياز امت دي كه بادھدينشان م

 داشتن بهفاروق  وردك متھم .   ھاستی پاكستانیار بی خاطرناني اطمی با حامد كرزی ویكي كه نزدشوديمعلوم م

 ی از مھره ھایو.   پندارندیاد پرست م تعداد،  او را انسان متعصب و  نژكي است و ی و قوم گرائیستينيافكار شوو

 وزارت بس مھم كيسپردن .   نمودی متي حمااري حكمتی با طالبان و حزب اسالمی بود  كه  از آشت" امنۀجرگ" یاصل

  فرزندان  كشور و ۀي ضربه بر تربني بزرگتری و فاقد وجدان ملرد خیمانند وزارت معارف در دست ھمچو افراد ب

 .شودي می تلق افغانستانی ملتيھو

 ی قانونونسينام ه  بیه ئ حرفکارتي جناكي ی تحت رھبری ضد ملرأی و شوی كرزني پشت پرده  ھنوز بی ھاتيفعال

 ی تعداد وكالكي  یاسي كالن سی  رشوه ھاۀ خواھند كرد كه با وعدی پست وزارت ھا سعداني و كاندیكرز.  ادامه دارد

.  دست آورنده  اعتماد برأی اصطالح هنند و در دور دوم از آنھا ب خود بكشایسوه  را بیمستعمراتدولت  یارشو

 چارگاني بی و خواست استعمار گران بر نداابدي ی متي ارجحی بر منافع ملی و گروھی منافع شخصفي كثی بازنيدر

مانند  ی افرادتا زدي استعمارگران دست و پا مزي مھمري است سرنوشت آن ملت بدبخت كه در زنيا.  دي جویسبقت م

 .رندبب جان كندن آن ملت مظلوم لذت ز  و وردك ای و قانونیكرز

 


