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  1ز ا 1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 
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 رسوايی که دامنگير لطيف پدرام شده
 

جون در پورتال افغان جرمن آنالين مصاحبه ای از لطيف پدرام رهبر کنگره ای ملی افغانستان به نشر  27به تاريخ 
 ی امان اهللا خان محصل آزادی و استقالل افغانستانرامت انسانی و اداب اسالمی به غازرسيد که او با کلمات دور ازک

يت ملی ديگر را خوانده و در پهلوی نام او چند شخص!! شغالگر سرزمين های شمال افغانستاناده و او را توهين نمو
. هم دشنام داده است  

اما در مصاحبه های او که . اگر چه صدای او همان صدای پر طمطراق و فرعون وار است. برای من غير قابل باور بود
و  زن انجام داده بود و کسی حتی کلمه ای  هم از مصاحبه اش را نميفهميد با فرشته حضرتی در راديوی پيام به اصطالح

. ه ميگويدی اش اداء ميکرد و من نداستم که چديگری کلمات اش را از بين) در واقع( غير از همان اصطالح ايرانی ها 
هم بگفته ای خودش در  يکی از دوستانم از شهر کابل که از مدتی با لطيف پدرام آشنايی و گاهی صورت خواستم بهر 

برايم غير قابل . د از احوال پرسی جويای اين مسلۀ شدمکشيدم و بعزنگ . محافل ِدرفشانی هايش شرکت ميکند به پرسم
:او گفت. باور بود  

البته من هم در آن مجلس نبودم و کسی ديگر برايم اظهار کرد که . اين مسله تازه نيست و اين برميگردد به يکسال پيش
در حاليکه از مستی و نوشيدن مشروب زياد سر از پا لطيف پدرام شب نشينی به يکی از هوتل های شهر نو کابل  در يک

 کرد واظهاراتی . نميشناخت به جواب يکی از جنرال های عبدالرشيد دوستم که پشتون ها را کی به شمال کشور فرستاد
او به پدر امان اهللا خان غازی دشنام داد و خالصه او را مسوول تمام بدبختی های مردم شمال  .همه را به حيرت انداخت

زادی جنبش های آدر ختم مجلس و در حاليکه به زحمت ميتوانست خود را کنترول کند شعار داد زنده باد . معرفی کرد
.و کامل پشتون های شمال کشورخواهی سمت شمال و به اميد مح  

.جواب داد واهللا اگر راست ميپرسی همه غرق بوديم و درين گونه موارد سياست بد آدم ميآيد. حتجاج نکردپرسيدم کسی ا  
امروز تاريخ . دنيست اين روز ها ديوار  گوش دارشکی جواب داد  . گفتم شايد همان مصاحبه اش فعلن به انترنت آمده

ره به سراغ لطيف پدرام رفته و از او جويای اين جون سايت خاوران و فرشته جان حضرتی چون فرشتۀ نجات دوبا 29
از امان اهللا خان  را من هميقدر از گپ های پدرام فهميدم که موضوع اهانت را رد کرده اما انتقاد اش. مسله شده است

اين دفعه هم با همان عقايد بيمار گونه اش کشمش . که حتی خاک و سنگ وطن درود گوی اوست رار تائيد ميکند  غازی
.پندانه نزد او فرقی ندارد و  

.شاعری که دم از انسانيت، و معنويت ميزند اينست بيماری که مستحق دوا و طبيب است و اينست: آری هموطن عزيز  
لطيف پدرام که خود را در مقام رهبری و کانديدای رياست جمهوری آينده افغانستان در نظر گرفته وقتی چند پيک 

:بيخبر از آنکه. به سايۀ شتر راه ميرود و خواب دهلی را ميبيندمشروب امريکايی نوش جان کرد   
 

رامت ميشناسمـــرز خــــمن از ط     به هر رنگی که خواهی جامه ميپوش      
  شناسمــــــرامت ميــم من ايــنرا از         تويی درملک مـــردان مثل ابليـــــس

 


