
 
 

 

 3تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 افغان تحرک

 ۰۹/۰۸/۲۰1۸           می: داؤد نعفرستنده
 

 مسعود یپدرام، ول فیلط ،یفرشته حضرت ایآ
 ؟اند یو همقطاران آنها دزدان حرفو

 

عطامحمد نور، محقق و  ،یقانون ونسیمسعود،  یپدرام، ول فیلط ،یخانم فرشته حضرت ایکه آ نستیدر ا سؤال
تحت  ،یقوم تیاقل کیبه نام مردم، تحت پوشش حقوق  ریاخ ۀده میون کیاند که در  یهمقطاران آنها دزدان حرفو

 یقانون ریغ یها یاند، ثروت اندوز ودهشان را پٌر نم یها بیپوشش حقوق زن مظلوم و مرد مظلوم فقط و فقط ج
 تفرقه و نفاق را دامن زده اند؟  رانیا میافغانستان به امر رژ فیاقوام شر نینموده اند، و همچنان درضمن در ب

افغانستان و چگونه مالقات کرده اند که در  یکه چه تعداد مردم را در کجا میجنابان نخست بپرس یعال نیاز ا شودیم
ما به کدام  یایدیم یبعض دانمیسخاوتمندانه از جانب مردم سخن گفته اند؟ نم ایدیآنها وقتاً فوقتاً در م ریاخ ۀده میکونی

 دهیمردم تا اکنون به نشر رسان اتیرا بنام نظر یقانون ریهمچو افراد ثروت اندوز اندوز غ یمعنیپوچ و ب یحق حرفها
 .رسانندیبه نشر م زیاند و هنوز ن

ثروت  چنان ریاخ ۀده میکونی نینام و پوشش حقوق زن در اکه تحت  ستین یتنها خانم فرشته حضرت نیکه ا البته
 نیاست، ا دهیبشر دوست گرد یرسانه ها ینموده است که اسمش سر خط اخبار، بلخصوص سر خط برخ یاندوز

 ریغ یها یکه مرتکب ثروت اندوز دیستیمسعود ن یپدرام و ول فیمحقق و لط ایو  یقانون ونسیتنها عطامحمد نور، 
ا خود شان ر ریداشته اند، که در شانزده سال اخ یادیاند، بلکه آنها همقطاران ز دهیگرد ریاخ ۀده میون کیدر  یقانون
را از پول  شانیها و بانک ها بینموده، ج یقانون ریغ یها یداشته، ثروت اندوز یمعرف یداران قوم کهیت ثیبه ح

مردم خوانده و از نام مردم  ندهءیخود شانرا نما لهیها، مکر و ح یحال با لفاظ نیر مملو ساخته، در عیمردم فق یها
 ونسی مسعود، یپدرام، ول فیلط ،یکه بطور مثال خانم فرشته حضرت ی. اما فرقندینما ینموده اند و م یسؤاستفاده ها

که  نستیشان دارند ا یقانون ریثروت اندوز غ نهمقطارا گریعطامحمد نور، محقق و همقطاران آنها با د ،یقانون
و مکر تمام، به اشکال ماهرانه و  لهیشان با ح یرقانونیغ یها یاد و اشخاص ذکر شده در کنار ثروت اندوزافر
ً یعم زیافغانستان ن فیاقوام شر نیدر ب یها یبه نفاق و تفرقه انداز النه،یمح  دست زده اند! قا

 یو همچنان در بسا موضوعات قضاوتها یقانون ریغ یها یموضوع متوجه نشده اند که ثروت اندوز نیبه ا یگاه آنان
 . اوردیم ئنیآنها را پا یاست، ارزش معنو افتهیانجام  قیو دور از حقا اتیجعل ادیصورت گرفته از جانب آنها که بر بن

 بندند.ب شیکه هزار تهمت به پا دیشانرا خوش نداشت، نبا شهءیطرز فکر و اند یاند که اگر کس آموختهیاصالً ن آنان
 یاز مردم را ندارم ، چه اوال" نوشته ها هیدفاع بیقصد ترت یرو چیمختصر به ه ۀنوشت نیمن در نکهیا آخر وسخن

، مردم ما شهامت  میکه از مردم خود دار ی، با شناخت باشدیدفاع خود آنها م قهءیو وث لهیوس نیمردم ما خود بهتر
مل ع نیبه نوشتن شان باشد، ا ازین کهیدارد و درصورت انخودش یدر دفاع ازخود شان و در دفاع از منافع مل یباال

که  یریروز ها، نظر به اتفاقات اخ نیما در ا زیاز هموطنان عز یکه برخ مینی. ببدهندیتمام انجام م یستگیرا به شا
 : سندینو یاست، چه م وستهیبه وقوع پ یبطور مثال در رابطه با خانم فرشته حضرت ایدیدر م

 دنیسوخود در یبرا ییویو راد یبه عنوان مدافع حقوق زنان، دفتر ایتحت پوشش حقوق زن و  ی" خانم فرشته حضرت
هللا  لیسب یبا مسلمان و کافر خود را مدافع جهاد ف یادیز یغاتیتبل یها باز نمود و با مصاحبه ها یدنیبه کمک سو
ران خاو تیزنان و سا یویراد قیاز طر ریچند سال اخ نیا رشد و با دفاع از مقاومت د سندهینو یکبارگیخواند و به 

ت تراؤش نموده است؟ شگف ینوشته ها واقعاً از قلم خود خانم فرشته حضرت نیا ایجستجو نمود. آ ییپا یخود جا یبرا
ا ید، کن فیرا رد یدوسه جملهء فارس یتواند به راحت یزنان نم ییویکه در راد ییاست، خانم فرشته حضرت نیدر ا
 و یعال اتیتوانا و با ادب یا سندهیاواخر چگونه به نو نیو درست مطرح سازد، در ا یرا به صورت اصول یسوال

 ارتقاکرده است؟"  یقابل وصف
 کاسه است. بهتر است خود ریز یکاسه ا میکه ن داستیهو یخانم فرشته حضرت ضیکامال ضد و نق ی" از نوشته ها

ارند؟ د فیکه ها تشر یو ینوشته ها نیدر عقب ا د؟ینما یصحبت م یاندرباب ک یشود ک دهیکه فهم دینما یرا معرف
 " 
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 " چونینیزمان هم از جهاد و "مجاهد نیکه او در ع نستیدر ا یخانم فرشته حضرت یسیو متناقض نو ی"آشفته ذهن
ود هم ش یوقت م کیر د ای! آیریپنجش ریکند، هم از دستگ یو داکتر عبدهللا دفاع م میمسعود، فه ایاحمدض ،یقانون

 نی؟ او داکتر عبدهللا میمسعود، فه ایاحمدض ،یقانون ون" چینیبود و هم در کنار و "مجاهد یریپنجش ریدر کنار دستگ
 . "یاز تناقض در گفتار و رفتار خانم فرشته حضرت یو نمونه ا ییتقوا یاز ب یبود داستان

 :سدینو یم نیچن یما در ارتباط خانم فرشته حضرت گریهموطن محترم د کی
ها  یرزن را با خاکست امیپ ویراد ونینظار که ترب یشورا اهیبازار س یبنجله  نیاست، ا ی" بحث بر فرشته حضرت

 نظار در یزنانه است. فرشته، بعنوان قلمچه شورا تیاز جنا کیاست، نمونه تپ دهینظار قاپ یشورا یها ورویو 
با  کرده و یدموکراس یغرق است، اکت و ادا رقتا ف یتفکر ارتجاع نیو زننده تر تیخود در تعصب، جنا کهیحال

 . "دینما یم یو حقوق همجنسانش دهن کج یانسان یبه ارزش ها ییدرا دهید
 :سدینو یم نیچن یما در ارتباط خانم فرشته حضرت گریهموطن محترم د کی

 . دیردګ یرګ"همسر لطیف پدارم دست
Latif Pardem's wife was arrested  

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

 . "شدیم لیو م فیکه بعد ح گرفتیم دنیسو دولت هنگفت را از یافغانستان پول ها یبرا دنیسو ادیتحت نام بن
ا عاشق ت یاز روشنفکر یتحت عنوان " فرشته حضرت ،یما در ارتباط خانم فرشته حضرت گریهموطن محترم د کی

 :سدینو یم نی" چنیباز
  یتا عاشق باز یاز روشنفکر ی"فرشته حضرت

ا نوشته کنند، ب یو تحوالت افغانستان را دنبال م لیکه با انترنت سرو کار دارند و مسا یاکثر کسان ریاخ یسالها در
کرد  یرا اداره م یمحل یویراد کی شیکه چند سال پ یدارند. خانم فرشته حضرت ییآشنا یخانم فرشته حضرت یها

صا کرد. من شخ یاله را طشبه راه صد س کیکرد و  لندسر ب یاسیس لیگر مسا لیو تحل ندهیناگهان به عنوان نوس
او مشخص بود  یگفتار یبودم و هرچند که نظر به صحبت ها یخانم حضرت ینوشته ها یمیخودم از خوانندگان دا

و مشکالت مردم افغانستان  لیاز مسا نکهیا لیاما به دل ستیتازه از خود او ن یها یجمله بند نینوشته ها و ا نیکه ا
 لیو تحل دادینوشت و نظر م یمقاله م کیدر هرهفته  یخواندم. خانم حضرت یرا م شیزد، نوشته ها یحرف م

 کیاز  یرخ داده که خانم حضرت بیو غر بیدر چورت رفته بودند که چه معجزه عج یکرد. همگ یم یاسیس
ها در مطبوعات  یلینوشت خ یخوب م یکه حرف ها نیهم یشده ول لیتبد ندهینوس کیسواد به  یب الگردیشخص ا
 یاها ج یلیخاطر به دل خ نینوشت که از هم یم ییگرا لهیو قب لهیبر ضد قب شهیخواند. او هم یاو را م ینوشته ها

 پا باز کرده بود. 
ها  یلیخ شیو صاحب نظر در پ ندهینوس کیبه عنوان  یرا مشهور کرد و او به زود ینوشته ها خانم حضرت نیا

و داکتر عبدهللا  یقانون ونسیو  میمقاله در دفاع از جنگ ساالران مثل مارشال فه نیکه چند یمطرح شد. اما وقت
 یکر مف یخانم حضرت دیباشد. شا یمعتقد نم زشبه نام ار یزیخانم روشن فکر به چ نیشد که ا دهینوشت مردم فهم

ه نان ب قیطر نیسبب گردد که او از ا یکینزد نیبسازد و ا کیآدمها نزد نیتواند او را به ا ینوشته ها م نیکرد که ا
که  دیگو یجوره ندارند. م یهستند که در نامرد ریآدمها چنان مفلوک و حق نیدانست که ا یو نوا برسد. اما او نم

ند. دا یمناسبات چطور و چرا خراب شد خدا م نیا نکهیبود اما ا یچاک خانم حضرت نهیعاشق س یعبدهللا مدت رداکت
ر شده که چند نفر د دهیشود. بعدش شن یمقرر م یافغانستان در نارو ریسف یهم آوازه شد که خانم حضرت یمدت کی

 یلیخ یبرا یتا مدت یخانم حضرت یداده بوده است. اما نوشته ها بیاو را فر میوزارت خارجه و در دفتر مارشال فه
ته نوش نیاو و ا تیشخص انینداره و تفاوت م را تیظرف نیدانستند که خودش ا یها م یلیها جالب بود هرچند که خ

ته نوش یبا محتوا یاخالق خانم حضرت انیبه شک انداخت تفاوت م زیکه مرا ن یزیچ یتا آسمان است. ول نیها از زم
کرد و از طرفداران دو آتشه  ینوشته م ینیو جهاد و معتقدات د نیاز مجاهد شهیخود هم یبود. او در نوشته ها شیها

سفر همزمان با  نیداشتم و از تصادف روزگار، ا یبه دوب یسفر 2011بود. اما در تابستان سال  نیجهادو مجاهد
راه هم زین یپدارم رهبر کنگره مل فیبدالط. عمیهوتل اقامت داشت کیما در  یسفر خانم فرشته شده بود که هردو

ود ب نیبود، ا بیعج یلیمن خ یکه برا یزیکردند و چ یم یاطاق زندگ کیر بود که هردو د یخانم فرشته حضرت
رفتند که آدم را به  یچنان نشهء و گنگس راه م دندینوش یکردند و از بسکه م یم یاتاق زندگ کیهردو در  نیکه ا

انم د یدو عاشق و معشوق که اخالقا الزم نم نیانداختند. من البته عکس هم گرفتم از ا یم کسر سر یها یشراب ادی
 برسد. گرانیبه دست د

 خاطر که پدارم از شدت نیاز ا دیدست پدرام در دستش بود. شا شهیو هم دیپوش یلباس کاملن برهنه م یحضرت خانم
 میدآوربار در  کیرا دنبال کردم و آخرش سر از  نهایشب جسارت کردم و ا کیمن  ی. حتافتدین نینشه بودن بر زم

 نیسوخت. البته ا یدل آدم م شیها یپدارم چنان نشه شده بود که به رسوا یکرد. آن شب آقا یکه مشروب صرف م
 یاتاق زندگ کیمرد و در  کیکه شراب خوردن و دوست داشتن  یعنی ست،ین یبد یزیچ سم،ینو یکه م یرا م یها
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از خاطر  یول ست،یها کار بد ن یمبارک اسالم حرام است اما از نظر غرب نیفقط از نظر د یکردن بدون جواز شرع
دون گفته پاره کرد. ب نیگفته و د نیمسعود گفته و مجاهد دیحلقوم خود را شه یفرشته حضرت نمکه خا میگویم نیا

بود. من از آن  یکرد خانم حضرت یرا که به اعدام محکوم م یکس نیبود اول یزنده م دیشک اگر آمر صاحب شه
 دانم.  یآمرصاحب م کبه خون پا نیتوه د،یشب به بعد دفاع فرشته جان را از جهاد و مبارزه آمر صاحب شه

کند. پس از آن  یبند و بار مثل خانم فرشته از او دفاع م یآدم ب کیچقدر مظلوم شده است که  دیصاحب شه آمر
خودش  یبرا نکهیا یندارد و برا دهیعق یزیچ چیند است که به هوب دیق یآدم ب کی یباور کردم که خانم حضرت دار،ید
 یزیپدارم درست کند. اما چ یآقا دیرا هم شا شیزده است و نوشته ها اهویدرست کند دست به ه تینوع شخص کی

 یآمد. خانم حضرت شیاواخر در کابل پ نیبود که در هم گریاتفاق د کینوشته را چاپ کنم  نیکه مرا وادار کرد که ا
 کوردیرا ر شیمحفل صدا کیاز  یهد. اما کس دیمحروم نشان م یها لتیخود، خود را طرافدار م یدر نوشته ها
کند. من پس از  یپدرام به او عاشق شده است صحبت م فیلط نکهیدهد و از ا یدشنام م نهایبه همه ا اوکرده بود که 

معرفت  یدالل ب کیباشد بلکه  ینه تنها که روشنفکر نم یکه خانم حضرت دمیباور رس نیبه ا کورد،یر نیا دنیشن
 کند. یم انتیخ زیباشد که به دوستان خود ن یم

دارم پ یآقا گهید دیدر مطبوعات نوشته نشده است. شا یشده است که کدام مقاله از خانم فرشته حضرت یادیز یمدت
 ثینحیم یپدرام از خانم حضرت یشود، آقا یم دهیکه در باره پدرام شن یاو نوشته نکند. از قرار صحبت ها یبرا

نوشتن  زهیپدرام انگ یآقا یبرا گهید نی. بنا بر ااستکرده  زین یو سوه استفاده مال یسوء استفاده عاطف لهیوس کی
ردم اش به م یاصل تیمانده است که کم کم شخص یاست. حاال فرشته حضرت دهینمانده است و به هدف خود رس یباق

 کیه ب یخانم حضرت گریاو نوشته کند. د یشود که برا ینم یپدارم راض یجز آقا یهم کس گریشود و د یم یمعرف
انم که خ یاوصاف وقت نیدهد. با ا یخود را نشان م یاصل تیشده است که ماه لیتبد تیشخص یوب باراعت یآدم ب

 ها را .. " زیچ نیو ا نیفاتحه د گریروشنفکر بودن کند د یمجاهد بودن و ادعا یو ادعا یمسلمان یادعا یحضرت
 ریچاره در مملکت ما ز یکه حقوق زنان مظلوم و ب یتیحالت و وضع نیکه در ع میاطالع از آن باش یب دیما نبا پس
 کیکه با سؤ استفاده از نام حقوق زن و تحت پوشش حقوق زن، نه تنها در خدمت  یشود، هستند هم کسان یپا م
است زنان، تحت پوشش و فقط تحت نام خدمت یصرف به نام س رند،یگ یقرار م شهیپ تیخاص از مردان جنا ۀگرو

 .کنند! یم یخاکپاش انیبه زنان به چشم جهان
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