
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جون ٢٣
  

  "!لطيف پدرام"مکث کوتاھی بر خزعبالت 

١  

وکيل سابق در " دراملطيف پ" امروز فرصت يافتم برای اولين بار مصاحبۀ کامل : کابل-١٣٩٨ان  سرط٠١ -شنبه

به بار ديگر اين جملۀ يک تن از جانبازان مردم را در ذھنم حشنيدن اين مصا.  بشنومرا ولسی جرگۀ دولت دست نشانده

کسی که بر خوان سوسيال امپرياليسم روس ارتزاق نموده باشد، "جملۀ : زنده نموده حقيقت نھفته در آن را گوشزد نمود

  "دان و ناموسداری انتظار داشتنبايد از وی صداقت، شرافت، وج

از موضع يک تن از کانديدان رياست جمھوری در نظام مستعمراتی کابل، ظرف نيم ساعت مصاحبه، " لطيف پدرام"

امری که . بار ھا تالش نمود تا با بردن نام چند دانشمند و فيلسوف، در واقع علم و دانش خود را به رخ ديگران بکشد

، "سعدی"سده ھا قبل را چنان انسانی ی ملی و طبقاتی عجين نباشد، ھيچ ارزشی نداشته ، وقتی با عمل توأم با آگھ

  .اعالم داشته است" چارپائی بر او کتابی چند"

از آن جائی که بحث در مورد تمام خزعبالت و دروغھای اين دست پروردۀ استخبارات روس و کسی که به بھانۀ تعلق 

 بوسۀ تطھير زده است، حجم زياد کاغذ و وقت را طلب می نمايد، در "يانسيد ک"مذھبی بر شمشير خونچکان خاندان 

مگر قبل . يادداشت امروز و شايد ھم يکی دو روز آينده، بخشھای مختلف دروغ ھای اين جاسوس را به بحث می گيرم

نويسنده با ساير بحث توجه به نکاتی چند، نبايد چنان تعبير گردد که گويا : از پرداختن به نکات مورد نظر بياد بيفزايم

درون يک از به مانند آن است که درواقع انتخاب نکات مورد بحث، !. موافق است، که ھرگز چنين مباد" پدرام"ھای 

  .دنلجنزار متعفن، ھمانی بايد بيرون کشيده شود که بيشتر از ديگران در چشمرس قرار دار

 اعالم  شده گويا وی افغانستان را يک کشور اشغالامروز ضمن مصاحبه در دو نوبت ادعا نمود که " لطيف پدرام "-١

اين نکته را به منظوری در صدر نکات انتخابی قرار دادم که امروز عدۀ زيادی از افراد و نھاد ھائی که تا . داشته است

ديروز به مثابۀ سگان بويکش يک جمع شکارچی در پيشاپيش سربازان اشغالگر به تعقيب و شکار انسان می پرداختند و 

 مخالفت با اشغال را در حکم خيانت می دانستند و از آنھائی که عليه اشغال کشور بودند چنان خود را دور می داشتند حتا

ت  ديرينه را نيز با وی قطع می کردند، امروز بدون آن که بر بی شرافتی ديروز شان انگشاتکه تمام عاليق و ارتباط

انتقاد بگذارند، با پرروئی و ديده درائی خاص مزدوران روس، چنان وانمود و ادعا می نمايند که گويا آنھا از آغاز 

  .مخالف اشغال افغانستان و نيروھای اشغالگر و دولت محصول اشغال بوده اند
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فظه ھم دارند و می توانند حد اقل اين افراد نمی خواھند بپذيرند که انسانھای اين مرز وبوم در کنار شرافت و وجدان، حا

ًآنچه را بر خود شان گذشته و شخصا شاھد بوده اند، به حافظه بسپارند به خصوص دفاع سرسختانۀ مدافعان اشغال را 

م، معيار ھائی ي گذشته از حافظه مردم ما جھت سنجش دروغ از راست و صحيح از سق.ھيچ گاھی فراموش نخواھند کرد

  .در ترازوی آن معيار ھا توزين می نمايندرا کردار و نظرات افراد نيز دارند که اعمال، 

از ھمين رو در مقطع کنونی که مخالفت لفظی با اشغال و اشغالگری نه تنھا برای کسی خطری توليد نمی کند بلکه می 

  :تواند امتياز و اعتباری نيز به ھمراه آورد، ھمه کس حق دارد از مدعيان مخالف اشغال بپرسد

  ی مخالف اشغال بوديد، برخورد تان با حاکميت محصول اشغال چگونه بوده است؟ وقت-* 

نقش مزدور کميت ظامی در تمام قوای سه گانۀ يک حااشغالگران  اعم از ملکی و ن" دولت سازی" آيا در تالشھای -*

  داشتيد و يا خير؟

   استخباراتی بوديد و خير؟- يل، شاغل در امور امنيتیً مشخصا وک-*

  لگران با فروش نيروی کارتان در جھت تثبيت حاکميت استعماری پول دريافت می داشتيد و يا خير؟ از اشغا-*

   مخالفت تان را با اشغال و اشغالگری در کدام اشکالی تبارز داده و می دھيد؟-*

  اسوس برای استعمار گران پرداخته ايد و يا خير؟ با تشکيل انجو به پرورش ج-*

  گی پای گذاريد؟دبرای ختم اشغال سالح به دست بگيريد و در عرصۀ نبرد مرگ و زنآماده ايد  آيا -* 

  ... و -* 

  !ان گرامیھموطن

ھا که در مجالس تثبيت حاکميت استعماری حصه گرفته و می گيرند، برای ساليان طوالنی با " پدرام"افرادی از قماش 

حداقل با حضور شان در جلسات مشروعيت  زندگانی نموده اند، انمعاش دالری و خرج دسترخوان از کيسۀ اشغالگر

جلسه را فراھم نموده، بايد بپذيرند که از ديد مردم نصاب  کميلتبخشيدن با حاکميت محصول اشغال و استعمار، 

با شوربای آن جنگی و با گوشت آن "نمی شود . آزاديخواه کشور، آنھا خاين به کشور و استقالل آن به شمار می روند

وده، ، کسی اگر مخالف اشغال است می بايد در گام نخست تمام عاليقش را با حاکميت محصول اشغال قطع نم"آشتی بود

  .نيرويش را به اشغالگران و متجاوزان به فروش نرساند

  ادامه دارد

 

  


