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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٢٦/٠٧/٢٠٠٨                          سراج وهاج
  
  

  ماجرای لطيف پدرام
 
  

 درشهر جالل آباد، درعکس العمل به اظهارات نامناسب ودشنام های بافهم وبااحساسبعد ازآن که عده يی ازافغانانِ  
ِ  روشن نگراميرامان اهللا خان غازیبه ) رهبرکنگرۀ ملی؟( رکيک وبازاری آقای لطيف پدرام ، قهرمانِ  ، پادشاه 

 تشکيل دادند، معترضانی که به اساس گــزارش  آميز-اعتراض ، يک تجمع ومحصل استقالل افغانستانتاريخ ساز 
  .  شدندپدرامبی بی سی،  بر سر مقبرۀ امير موصوف جمع شده بودند، از دولت، خواهانِ  محاکمۀ آقای 

خواند  و » )؟(جعلی  « ظهاراتِ  سخيفِ  آقای پدرام را معاون رهبر کنگرۀ متذکره، آن ابشيربيژن،دراين حال، آقای 
کار " شده است و اين کار، مونتاژاين فايل صوتی که بر روی اينترنت قرار گرفته، : به گزارشگر بی بی سی گفت

  "... دشمنانی است که نمی توانند با ما رقابت کنند
يک ماشين يا دستگاه، و به يکديگر چسپاندن ِ  فيلم به هم بستن قطعات  » Montageمونتاژ « البته کلمۀ فرانسه يی 

 آقای کلۀ:   طورمثال-... ها وفيته های صوتی يا نوشته های چاپی است برای به دست آوردنِ  يک قطعه يا مجموعه
، فيلم کوچکی ازگفتار يک شخص را بردهن برای سرگرمی اطفال ويا -! آقای دوستم چسپانيدتنۀپدرام رامی توان بر

 مونتاژ کرد،  به طوری که حيوان يا يک مجسمه، يا بردهن يک )  يا ناپوليونابراهام لنکنطورمثال  (دهمريک 
ولی پيوند ! ...اطفال با شنيدنِ  آن  تصورمی کنند  آن متوفا زنده است يا سگِ  محبوبش مانند يک انسان حرف می زند

 تونکه همه با صدای خاص اوآشناهستند، با عين درام پکردن ِ گفتاريک شخص ديگر درفيتۀ آدم مشهوری به نام آقای 
  ! ،  ازمحاالت است ...پدرام)  accent( وعين لهجه وتکيه کردن های آواز و 

 را نشان می دهد  که يک شخص منسوب به يک حزب و ديده درايی درنظرمن،  چنين استدالل نادرست، حداعلی 
» جعلی و ساختگی« ه اند، با چنين پررويی و صراحت،  حرف هايی را که همه به وضاحت شنيدتشکل سياسی،

 به بدگويی های خودراوانمود کرده، ادعا کند که  آقای پدرام به اعليحضرت امان اهللا خان بدگويی نکرده ، ديگران 
ِ  اخالقی را دارند  که سؤال.   ؟!پای او بسته اند   رهبرشان دارد اين است که آيا همه اعضای کنگرۀ ملی،  عين 

   دارد؟ معاون رهبرشانو
اول  اخالق وکراکتر اين انسان لجوج را ارزيابی کنيد تا بفهميد که : کسانی که آقای پدرام را خوب می شناسند گفتند

دور نرويم،  آقای پدرام درهمين اواخر، بعد از اهانت به امير امان اهللا خان، دريک !... وی درچه سطحی قرار دارد
ِ تلويزيون شراندازصحبت تلفونی با يکی از ، مؤسس احمدشاه با بای کبير،  حتی به »خراسان «  برنامه سازان 

ولی ازاين ها که بگذريم، ... افغانستانِ  ُپر افتخار، بزرگترين اهانت را روا داشت که من آن را تکرار نمی کنم
  » !افغانستانی هستم، ان نيستممن افغ« : نخستين بدعتِ  سياسی او را همه به ياد دارند که  رسماً  اعالم نمود

  البته ازچنين شخص دايم الخمر وفاقد اراده که مدتيست درحبس خانگی قرار دارد ، نبايد گاليه داشت وسؤال کردکه 
لطفا ) معاون کنگره(چرابه قوم وقبيله و به شخصيت های محترم ومعزز افغانستان اهانت می کند ؟  اما آقای بيژن

 کانديد می نمايد، وازسوی ديگر اعالم می ملت افغان از يکسو خودرا برای رهبری پدرامآقای ًتوضيح دهد که  وقتی 
، آيا می توانيد روشن سازيد که درجۀ فهم و منطق سياسی  آن جناب درچه حدی قراردارد؟  ...نيستمافغان کند که من 

 جمهوری افغانستان کانديد کرده، استريخودرا برای اشغال کرسی "  باشندۀ افغانستان "ايرانیآيا ممکن است يک 
، رأی بدهند تا ايشان با افغان نيستبه چنان شخصيتی که خود اعتراف می کند " افغان"متوقع باشد که ميليون ها 

سواد کافی دارد که پدرام آيا آقای ...  شان چندسالی برشانه های جامعۀ افغانی سوار شوند؟ هم پيالۀ وهم بزمرفقای 
  :قانون اساسی افغانستان را بخواند وبه مفهوم چند مادۀ خيلی مهم آن پی ببرد؟ مثالً 

 اطالق می افغان  کلمهء ملت افغانستان ازافرادِ  فر دبرهر« :  مادۀ چهارم قانون اساسی نوشته شده استفصل اول،در
ی که به رياست جمهوری کانديد می شود، بايد شخص« : نوشته شده استشصت ودو، مادۀ  فصل سومودر»  .شود

  . »بوده ، تابعيت کشورديگری را نداشته باشد افغانومتولد ازوالدين  مسلمان ، تبعهء افغانستان
 هرکه باشد، پايش به هرجا بندباشد،جاسوس يا نوکر قسم خوردۀ هرکشوری تبعۀ افغانستانيک :  توجه فرموديد که

ً  ... باشد ً  شخصی که برای رياست جمهوری کانديد می شود، بايد استافغانقانونا  باشد ، افغانی که افغان؛ بناء
 افغان ما که تبعۀ افغانستان است، هم هموطنِ  هندو مذهبروی اين اصل، آن . به دنيا آمده  استافغان ازوالدين 

  . هور شود متولد نشده باشد،  قانوناً  نمی تواند رئيس جمافغاناست،  ولی اگر از والدينِ  
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 را ذکر می کنم که شايد موالنا، کالم ) بدون اين که شخص معينی را درنظرداشته باشم(  باعرض معذرت، دراينجا 
« : ايشان فرموده اند.   را کمتردرک کرده اندناخوب وخوبهدف آن عاليجناب آدم هايی با شد که تفاوت بين دوصفت 

 .» !می گذارند" زرنگی"  خودراحماقتولی بعضی، اسم ، فاصلۀ زيادی موجود است، حماقتوزرنگی بين 
  

باشندۀ (نکتۀ مهم اين است که ناسيوناليست های ايران چرا می خواهــــند توسط جاسوسان ونوکران ايران 
، درکشور ما با هــرج مرج و درگـيری وخشونت وتوهين به شخصيت های ملی وقهرمانان تاريخی !)افغانستان

 را فدرالیده ها فتنه وفساد ديگر، زمينه سازی کنند تامردم بدبخت افغانستان باآلخره  نظـام وتحريکات  لسانی و 
دليل . ) اين نخستين درس ايرانی ها به آقای دکتور رهين هم بود، ولی باهمه تالشی که او کرد، موفق نشد( ؟ .بپذيرند

 باربار برای تجزيۀ افغانستان های ايرانیجاه طلب سوق دادن افغانستان به سوی نظام فدرالی اين است که چون 
" پشتون" کرده ، به يمن وجود ميهن پرستان، منجمله قوم متهور وسلحشورزورآزمايی افغان، وطن پرستانوسرکوبی 

، ايران می تواند "شودفدرالی "موفق نشده اند، حاال،  بااين نيرنگِ  جديد  فکرمی کنند که اگر افغانستانِ  يکپارچه 
 محال است وخيالکه اين ... نفوذ داشته باشد، حتی حکومت کند) تاسرحد اشغال(الت قريب سرحدات خود برچند اي
 !  جنوناست و

  
درکشوری که  قانون وجود ندارد ، يا برخی از قوانين روی کاغذهست، اما به آن کاغذ هرگز اعتنايی : سؤال اخير
، آيا می شود درچنين ...استباطله دانی اغذ دروجای آن ک!) نه ازطرف دولت و نه ازسوی مردم( نمی شود
 -، مجرمين و وطن فروشان راخراب کارانتا در پرتو آن !) اگربتوان پياده کرد( را پياده کرد" ديموکراسی" کشوری،

 را چتل بند و-بالفرض، ما دنيا را فريب داديم  و يک ديموکراسی بی مفهوم، نيم ..  به محکمه کشانيد؟-بدون استثناء 
، درآن صورت آيا مطمئن هستيد که منفعت آن صرف .. کرديمرکالم پذيرفتيم و )آقای بوشبه زور حکومت (
  نـَــُيــفتاده،  اندکی هم به ملت مظلوم، گرسنه وفقير خواهد زر اندوز و زورآور و زورگویچارکالهانِ  بوجی های در

  ! تاحال که به چنين موفقيتی دست نيافته ايم... رسيد؟ 
  

 انپاي
  

*******************  
  
  
 


