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 وردک فاروق نقد جالب بر سخنان 
 
 

که این ی چالشی با فاروق وردک انجام داد. در آغاز از آقای بهیر ژرونالیست جوانیاخیرا تلویزیون آریانا مصاحبه
 .گزارمهای جدی را مطرح نمود سپاسکرد و پرسشبرنامه را مدیریت خوب 

 

ازبازی یکی  وردک  فاروق  طی  راستش  ارگ  سیاست  در  جدی  این    ۲۰گران  در  وردک  آقای  است.  پسین  سال 
دوست دوره »جمهوریت« بوده  گفت که انگار یگانه چهره پاک، صادق و وطنوشنود چنان معصومانه سخن میگفت

الملل دنبال  گر، حوادث و چهره های سیاسی افغانستان را از طریق رسانه های ملی و بینبه عنوان تحلیل   است. من
 . اداشت تا پنج عنصر مهم را به یاد آقای وردک بسپارمکنم. این مصاحبه مرا ومی

 

 فهمید؟ سال اخیر در حالت اشغال بود. آیا شما معنای این سخن را می ۲۰نخست، شما گفتید افغانستان در 
 

بازیکسی لویهکه  ارشد  جرگه   های  مشاورت  و  اجتماعی  های  حلقه  با  را  جمهوریت  مناسبات  ارگ،  مجالس  ها، 
 کرد؟کاری میگران هماهنگی و هممند بود چگونه با اشغالبرای توجیه این اشغال عهده جمهور را رییس

 

 . گویند و کیفر جدی در پی داردرا خیانت ملی میکنید. اینیعنی شما خود در مزدوری برای اشغال اقرار می 
 

یاد دارم روزی که اشرف غنی  دوم، از رهبری دولت شکایت کردید و اشرف غنی را آدم خودخواه معرفی کردید. به  
شناس، زیرکانه او را از ی موقعدر ارگ به سّمت رییس جمهور طی محفلی آغاز به کار کرد شما در نقش گرداننده

مدار باوقار نیست در ارگ  ها ادبیات تملق آمیزی که شایسته یک سیاستمآب ارتقا دادید و مدتمآب به فضیلت جاللت
کنید. حقوق در این راستا نیز را تکفیر می  شما شامل جرم و جنایاتی هستید که خود آن   دانید کهجاری ساختید. می

 .سزای سنگین به شما تعیین کرده است
 

المللی  یا نهاد حمایت های بین USID است کهگویید. مبنای ادعای شما مکتوبیسوم، شما از پاکی و شفافیت سخن می 
کنید که این نامه  کنید زیرک است، تصور میکه فکر میمدارینوان سیاستامریکا به شما داده است. مگر شما به ع

ی عالی و عادالنه در برابر صدها مکاتب خیالی، هزاران معلم خیالی و صدها هزار متعلم خیالی ی محکمهفیصله 
دارد که معارف افغانستان های اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، جاپان، هند و...  است. اساساَ این نامه چه ربطی به پول

کنید که آن نامه همه گذشته شما را در سطوح مختلف کاری  کردند. آیا شما فکر میرا با صدها ملیون یورو حمایت می
گران مالک عدالت، صداقت و پاکی شما باشد؟ باید بدانید که پرونده تطهیر کرده است؟ چگونه شد که یک نامه اشغال 

 .طرف تغییر دهدرا بدون محکمه تخصصی، مستقل و بیکس حق ندارد آنده است و هیچفساد در فطرت شما سیاه ش
بازی های تشبیه کرده و گفتید که تغییر آن به رنگ سفید  چهارم، شما پرچم ملی افغانستان را به ابزاری برای سیاست

رنگ ملی افغانستان را پرچم سه  ی قانونی و سیاسی را شاهد نیستیم کهبرای تان تاثیری ندارد. هنوز ما هیچ فیصله 
را مشروعیت داده باشد. شما با این اظهارات تان در باب پرچم ملی، خود را از  تغییر داده و یا جایگزی برای آن

 . مند تهی ساختیداخالق سیاسی، هویت سیاسی، وقار مدیریتی و مؤلفه های شخصیت اصول 
 

شمار و متعدد هستند محصول معاشات شما از نهاد های ملی و  بی  پنجم، شما گفتید که تمام منابع و دارایی شما که
الملل  که با نهاد های بیندانید. کسانیو زندگی مرفه می  رو خود را سزاوار موتر های زره الملل بوده است. از این بین

امعه است. شما در  دانند که این سخنان شما اهانت به ضمیر یک جکنند و مامور دولت بوده اند به خوبی می کار می
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ی مجلل شما کلمه مقدس همه مسلمانان جهان نقاشی شده است.  دهید که در دیوار عقبی خانهحالی مصاحبه را انجام می
 ایستید چه پاسخی به خدا دارید؟ گویید وقتی در برابر آن دیوار می بودن تان سخن میشما که با هر کالم از مسلمان 

 

 :دلیل نوشتممن این متن را به سه 
 

 .ی تاریخ ثبت شودو پخش کنند تا در حافظه share را  گذارم که همه آن ی فیسبوک مینامهاین نوشته را در رخ ــ  ۱
ای از کارکردهای  شعور نیستند. من فقط شمهصورتی مردم افغانستان حیوانات بی  این چهره ها باید بدانند که به هیچ ــ۲

 .امشما نشانی کرده
 

ها را  پیوندند. اینان باید بدانند که مردم آن حاال این چهره های فاسد با بهانه برگشت به میهن، با گروه تالبان می ــ  ۳
 .شناسند و روزی خواهد رسید که در برابر اعمال شان محاکمه خواهند شدمی
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