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 [قاچاق انسانتا  ]یاز روشنفکر یحضرت فرشته

 

 
 تصویرفرشته حضرتی خانم لطیف پدرام

 یو تحوالت افغانستان را دنبال م لیکه با انترنت سرو کار دارند و مسا یاکثر کسان ریاخ یسالها در

 کی شیکه چند سال پ یدارند. خانم فرشته حضرت ییآشنا یخانم فرشته حضرت یکنند، با نوشته ها

کرد و  لندسر ب یاسیس لیگر مسا لیو تحل ندهیکرد ناگهان به عنوان نوس یرا اداره م یمحل یویراد

 یخانم حضرت ینوشته ها یمیکرد. من شخصا خودم از خوانندگان دا یاله را طشبه راه صد س کی

 یجمله بند نینوشته ها و ا نیاو مشخص بود که ا یگفتار یبودم و هرچند که نظر به صحبت ها

زد،  یو مشکالت مردم افغانستان حرف م لیاز مسا نکهیا لیاما به دل ستیتازه از خود او ن یها

 لیو تحل دادینوشت و نظر م یمقاله م کیدر هرهفته  یخواندم. خانم حضرت یرا م شینوشته ها

رخ داده که خانم  بیو غر بیدر چورت رفته بودند که چه معجزه عج یکرد. همگ یم یاسیس

خوب  یکه حرف ها نیهم یشده ول لیتبد ندهینوس کیسواد به  یب الگردیشخص ا کیاز  یحضرت

 ییگرا لهیو قب لهیبر ضد قب شهیخواند. او هم یاو را م یها در مطبوعات نوشته ها یلینوشت خ یم

 .پا باز کرده بود یها جا یلیخاطر به دل خ نینوشت که از هم یم

 

و صاحب نظر در  ندهینوس کیبه عنوان  یرا مشهور کرد و او به زود ینوشته ها خانم حضرت نیا

 مقاله در دفاع از جنگ ساالران مثل مارشال نیکه چند یها مطرح شد. اما وقت یلیخ شیپ
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به نام  یزیخانم روشن فکر به چ نیشد که ا دهیو داکتر عبدهللا نوشت مردم فهم یقانون ونسیو  میفه

 نیتواند او را به ا ینوشته ها م نیکرد که ا یفکر م یخانم حضرت دیباشد. شا یارزش معتقد نم

 یاو نم ابه نان و نوا برسد. ام قیطر نیگردد که او از اسبب  یکینزد نیبسازد و ا کیآدمها نزد

که داکتر  دیگو یجوره ندارند. م یهستند که در نامرد ریآدمها چنان مفلوک و حق نیدانست که ا

مناسبات چطور و چرا خراب شد خدا  نیا نکهیبود اما ا یچاک خانم حضرت نهیعاشق س یعبدهللا مدت

شود. بعدش  یمقرر م یافغانستان در نارو ریسف یهم آوازه شد که خانم حضرت یمدت کیداند.  یم

داده بوده است. اما  بیاو را فر میشده که چند نفر در وزارت خارجه و در دفتر مارشال فه دهیشن

دانستند که خودش  یها م یلیها جالب بود هرچند که خ یلیخ یبرا یتا مدت یخانم حضرت ینوشته ها

 یزیچ یاست. ول انتا آسم نینوشته ها از زم نیاو و ا تیشخص انیرا نداره و تفاوت م تیظرف نیا

بود. او در  شینوشته ها یبا محتوا یاخالق خانم حضرت انیبه شک انداخت تفاوت م زیکه مرا ن

کرد و از طرفداران دو آتشه  ینوشته م ینیو جهاد و معتقدات د نیاز مجاهد شهیخود هم ینوشته ها

 نیروزگار، ا تصادفداشتم و از  یبه دوب یسفر 2011بود. اما در تابستان سال  نیمجاهدجهادو 

پدارم  فی. عبدالطمیهوتل اقامت داشت کیما در  یسفر همزمان با سفر خانم فرشته شده بود که هردو

کردند و  یم یاطاق زندگ کیبود که هردو در  یهمراه خانم فرشته حضرت زین یرهبر کنگره مل

کردند و از بسکه  یم یاتاق زندگ کیهردو در  نیبود که ا نیبود، ا بیعج یلیمن خ یکه برا یزیچ

انداختند.  یسر سرک م یها یشراب ادیرفتند که آدم را به  یچنان نشهء و گنگس راه م دندینوش یم

 .سدبر گرانیدانم به دست د یدو عاشق و معشوق که اخالقا الزم نم نیمن البته عکس هم گرفتم از ا

 

خاطر  نیاز ا دیدست پدرام در دستش بود. شا شهیو هم دیپوش یلباس کاملن برهنه م یحضرت خانم

را دنبال کردم  نهایشب جسارت کردم و ا کیمن  ی. حتافتدین نیکه پدارم از شدت نشه بودن بر زم

پدارم چنان نشه شده  یکرد. آن شب آقا یکه مشروب صرف م میبار در آورد کیو آخرش سر از 

 ست،ین یبد یزیچ سم،ینو یکه م یرا م یها نیسوخت. البته ا یدل آدم م شیها یبود که به رسوا

 یکردن بدون جواز شرع یاتاق زندگ کیمرد و در  کیکه شراب خوردن و دوست داشتن  یعنی

 نیاز خاطر ا یول ست،یها کار بد ن یمبارک اسالم حرام است اما از نظر غرب نیفقط از نظر د

گفته پاره  نیگفته و د نیمسعود گفته و مجاهد دیحلقوم خود را شه یفرشته حضرت نمکه خا میگویم

کرد خانم  یرا که به اعدام محکوم م یکس نیبود اول یزنده م دیکرد. بدون شک اگر آمر صاحب شه

 نیتوه د،یبود. من از آن شب به بعد دفاع فرشته جان را از جهاد و مبارزه آمر صاحب شه یحضرت

 .دانم یآمرصاحب م کبه خون پا

 

 یبند و بار مثل خانم فرشته از او دفاع م یآدم ب کیچقدر مظلوم شده است که  دیصاحب شه آمر

 دهیعق یزیچ چیند است که به هوب دیق یآدم ب کی یباور کردم که خانم حضرت دار،یکند. پس از آن د

زده است و نوشته  اهویدرست کند دست به ه تینوع شخص کیخودش  یبرا نکهیا یندارد و برا

 کینوشته را چاپ کنم  نیکه مرا وادار کرد که ا یزیپدارم درست کند. اما چ یآقا دیرا هم شا شیها

خود، خود را  یدر نوشته ها یآمد. خانم حضرت شیاواخر در کابل پ نیبود که در هم گریاتفاق د

 اوکرده بود که  کوردیرا ر شیمحفل صدا کیاز  یهد. اما کس دیمحروم نشان م یها لتیطرافدار م

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کند. من پس  یپدرام به او عاشق شده است صحبت م فیلط نکهیدهد و از ا یدشنام م نهایبه همه ا

 کیباشد بلکه  ینه تنها که روشنفکر نم یکه خانم حضرت دمیباور رس نیبه ا کورد،یر نیا دنیاز شن

 .کند یم انتیخ زیباشد که به دوستان خود ن یمعرفت م یدالل ب

 

 دیدر مطبوعات نوشته نشده است. شا یشده است که کدام مقاله از خانم فرشته حضرت یادیز یمدت

 یشود، آقا یم دهیکه در باره پدرام شن یاو نوشته نکند. از قرار صحبت ها یپدارم برا یآقا گهید

. استکرده  زین یو سوه استفاده مال یسوء استفاده عاطف لهیوس کی ثینحیم یپدرام از خانم حضرت

است. حاال  دهینمانده است و به هدف خود رس ینوشتن باق زهیپدرام انگ یآقا یبرا گهید نیبنا بر ا

 یهم کس گریشود و د یم یاش به مردم معرف یاصل تیمانده است که کم کم شخص یفرشته حضرت

 باراعت یآدم ب کیبه  یخانم حضرت گریاو نوشته کند. د یشود که برا ینم یپدارم راض یجز آقا

که خانم  یاوصاف وقت نیدهد. با ا یخود را نشان م یاصل تیشده است که ماه لیتبد تیشخص یوب

  نیو ا نیفاتحه د گریروشنفکر بودن کند د یمجاهد بودن و ادعا یو ادعا یمسلمان یادعا یحضرت

 (سیامک درزابی). ها را زیچ

 نوت:

به کشور سویدن توسط فرشته حضرتی افغانی اتباع مطالب تعجب انگیزی از قاچاق  لینک ذیل با

 خانم لطیف پدرام  در رسانه های جمعی وفیسبوک انتشار یافته است:

 همسر لطیف پدارم دستګیر ګردید.»
Pardem's wife was arrestedLatif  

فرشته حضرتي همسر لطیف پدرام به جرم و اتهام قاچاق انسان و اختالس پول از كیسه بنیاد سویدن 
براي افغانستان از طرف دولت سویدن دستگیر شد این خبر در جریده ها و شبكه هاي خبري سویدن داغ 

انستان پول های هنگفت را از دولت سویدن ترین خبر روز میباشد، وی تحت نام بنیاد سویدن برای افغ
 «میگرفت که بعد حیف و میل میشد.

 ...برای معلومات بیشتر این لینک را کلیک کنید

https://www.expressen.se/nyheter/qs/barnen-reste-till-sverige-nu-ar-

de-forsvunna/ 
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