
              

  

  

  

  

  

  

  

  استحالة يك اجنت

  )مروري مختصر بر يك چهره(
  

                                  
  

  
ه مندان پورتال    با عرض سالم بي پايان وحرمت فراوان به عالق

ان فهيم  و گرانقدر قلمي آن  و همكار" آزاد افغانستان–افغانستان  آزاد "
 تسخير و تسجيل ، اشغال  ضدهبدون هيچ مالحظه كاري ب(كه 

سط امپرياليزم جنايت گستر و غارتگر امريكا و افشاي چهره افغانستان تو
هاي وابسته و اجنت هاي پنهان امپرياليزم جهاني و ارتجاع مذهبي 

 حال و احوال  اين قلم شده يجويا)  شجاعانه مي رزمندوابسته به آن 
ا كمپيوتر سر و كار  داكتر تا مدت ديگر هم نبايد بةطبق توصي. اند 

داشته باشم ؛ با آنهم تحمل نتوانستم كه در قبال دلقك بازي ها و اداي 
نقش مزدوران  رنگارنگ امپرياليزم امريكا در اين مقطع  بسيار حساس 

  . متن زير با مشكل شكل گرفته است . زمان خاموش بمانم 
   ) 2013 نومبر27 (                     توخي                               

  

                    

 در قالب كمك هاي CIA بي هيچ شك  تحت نظر سازمان  كه  ["1تلويزيون "امروز از طريق 
 قبالة ن شنيده شده كه امپرياليزم مكار و جنايتكار امريكا براي مسجل نمود] اداره مي شود  انجوئي

  :ديد مالكيت افغانستان وارد  باز كردن پردة  ديگري گر
فروماية اين جاسوس  ( اهللا مجددي و صبغت) اين  عضو اصلي سيا(رزي  ك  سياسيدلقك بازي هاي

لويه جرگة " اشتراك كنندگان درترين در گرد هم آئي وجدان فروخته )چند سرهو   -MI6 - انگليس 
ي را به كه جهان] تان اشغال شده سسرهمبندي شده توسط زرخريد هاي امريكا در افغان  [ " مشورتي
 به خود وارد ميدان شده) امپرياليزم مكار و بي اعتبار امريكا( نمايشنامه نويس  سر انجام ،داشتاخنده و
 تهديدو با لحني كه در آن نوع  درنگ كرد ة موجب خشم ، يعني خشم دراماتيك و كذائي اشآن نقط

    : چنين گفت نهفته بود ؛



امضاء ننمايد امريكا  امضاي ضرار احمد مقبل سر پرست  " توافق نامة امنيتي "  هرگاه كرزي  پاي"
   . " در اين سند خواهد گرفت  راوزارت خارجة افغانستان

براي   -   را اش CIA  در سازمان بودن ضرار احمد مقبلاجنت  سندجملة فوق امريكا پاي با 
  .  صحه گذاشت رسماً  - نخستين بار

 داكتر ا ي" پوالد " مانند [ ين ميهن فروش كهنه كار ا)عثماني  (مقبلضرار احمد    حال ببينيم
 كه من نوشته هاي ناتمامم را در مورد افشاي چهرة پليد اين "پيام آزاداي"گردانندة سايت   غفور سنا

 گنداب  كدام از]جاسوس نفوذي كام و اكسا و خاد در بين چپ انقالبي ؛ سر انجام تمام خواهم كرد
 دچار   نظامي افغانستان- ام برهه اي پر پيچ و تاب وقايع  خونبار سياسي استخباراتي برخاست و  در كد

   : گرديد ) اختياري و يا غير اختياري( استخباراتي  ةاستحال

تجربه {متوسطه در مكتب تجربوي ة دوروي مكتب را در مكتب سيد جمال الدين افغان ئ ابتداةدور
درجِة  [ .  وارد ليسه عالي حبيبيه كابل گرديدپس ازآن.   سپري نمود محمدعثمان خان پرواني }ئي

   . ]پيشوند نام منفورش ساخته اند -  حكمتيار خاين ملي و جاسوس-انجنير را مانند برادرتني اش 

 خادي هاي در درون  جمعيت -ة پرچمي يكي ا ز برادرانش كه از جملتوسط  ،  1366درسال   وي
اين خادي .  مسعود  به فعاليت آغاز نمود -اسالمي بود به خاد جذب و در دورن  جمعيت اسالمي رباني 

لي فعال بودند به چنك خاد  شماةكه در جبهرا نفوذي شماري از اعضاي اصلي جمعيت اسالمي 
به . ند د قيد گردي به حبس هاي طوالنيشماري هم شماري از آنان زنداني و بعداً اعدام شدند و. انداخت

شخص  ضرار احمد مقبل كه مثل همايون  . زده شدنام خودش مدت بيست سال حبس كذائي رقم 
در زندان  تحت قومندة اطالعات ) طرات زندان  در مورد وي نوشته امكه در خا ( و هارون برادرشعيني

وي بعد از يك سال آموزش استخباراتي در .  استخباراتي مي نمود ةكرد و كسب تجرب زندان كار مي
بادله با يك جنرال روسي  زير پوشش م KGB طبق پروژة  )1987 – 1366( زندان پلچرخي در اخير  

) در درون جمعيت اسالمي   KGBاين هستة اساسي  ( "شوراي نظار"يكراست به  از زندان كشيده شده
به عنوان معاون دفتر   ، مردم و تجاوز به ناموسو خيانت و غارتبعد از مدتي جرم و جنايت  . پيوست

  . داحمدشاه مسعود انجام وظيفه نمو

ه ب)  1993- 1372  (در اخير سال  )ه هم خوانده شد"عثماني" ضرار احمد مقبل كه (اين خادي 
  يا اسد سالسرطان در اين جاسوس  روس بعداً . گرديد ندان امنيه واليت پروان توظيف  قومسمت  
 گفته شده   .سكرتر اول توظيف گرديد  در تهران به حيث"دولت اسالمي افغانستان"ر سفارت  د1377

عنوان ه  ب1382 دلو 20  اقامت داشت  و در در ايران 1381تاريخ اول جوزاي كه اين خاين ملي  تا 
 ، بار خيانت به منافع كشورشبه كار وين سمت ا در1384الي دلو   وي. والي پروان منصوب گرديد

 مدتي هم به  .گرديدنت و بولت  معين امنيتي وزارت امورداخله در چوكي1384 ر ساليدر اخ . پرداخت



 به حيث وزير 1385 حمل در ماه جهادي –اين خادي  .  وظيفه نمود ايفايصفت سرپرست آن وزارت 
 طبق ، فعالةپيشاين جنايت   . باقي ماند 1387  سال اولةنيم تا كرسيين ادر و نمود  كار  امور داخله 

 از  :دستور باداران خارجي  خود  در وزارت داخله دست به فعاليت تحكيمي  منافع  دشمنان كشور زد
ر از جوانان گ تن دي82000همچنان . را به رتبة ساتنمي ارتقاء داد) دياسرباز ع(  عسكر 42000 جمله 

    .ي اين وزارت جا به جا نمودكيالت مخفرا در تش)  ... شوراي نظاري و– خادي –پرچمي  نسل نو(
ة ارتباط   مانند برادران تني اش امر اهللا صالح و ديگران  در جريان تحكيم پروس، KGBاين مورة فعال 

   .فروخت) CIA( خودش را به اين سازمان - در فراز كوه هاي پنجشير- با سازمان سيا "شوراي نظاري"

 طبق ، نمود كه چنين استحاله ايهد  آشكار خواتاريخ خونبار و بي حوصلة افغانستان  به زودي
  و دست يافتن)عثماني( ضرار احمد مقبل  صورت گرفته و يا مطابق خواست منافع ماديKGB موافقه 

  ◙  . جنايتكار  امريكام امپرياليزة به مدارج باال و باال تر در دولت دست نشاندوي

  

   
  

  


