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اخترمحمد یوسفی

سیاه کاری های لطیف پدرام

پـدرام و پـدرامی هایش در میان دود و آتش جنگ افغانستان در تالش چه هستند؟
لطیف پدرام این اجیر و شاگرد مدرسۀ ساواک ،هنگام تحصیلش در ایران ،مورد نوازش دولت آخوندی ایران نیز
قرار دارد .لطیف پدرام بعد از گذشت چهل سال حرف های دشمنی آیت هللا خمینی و آخوندهای ایران را با ایالت
متحده امریکا با سبک سری تکرار نموده است.
* پدرام با لحن تحریک امیز و شیطان صفتش به مناسبت تحلیف رئیس جمهور "ماشینی" خود ساخته ،عبدهللا عبدهللا
در افغانستان خطاب به بغاوتگران قانون شکن گفته است که:
"ایاالت متحدۀ امریکا با ایجاد حکومت موازی عبدهللا عبدهللا در افغانستان هیچ کاری کرده نمی تواند".
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* آیت هللا خمینی نیز چهل سال قبل در هنگام اشغال سفارت ایاالت متحده امریکا در تهران به پیروان حمله کنندۀ
خویش گفته بود که:
"امریکا در برابر حمله شما بر سفارتش در ایران هیچ کاری را کرده نمی توانند".
اسناد مداخالت بیشرمانۀ همسایه های کشورما که با ما سرحد ،جغرافیه و یا در حوضۀ منطقوی افغانستان قرار
دارند ،به مردم شریف میهن ما و جهانیان ثابت گردیده است.
ایران ،پاکستان ،ترکیه ،روسیه و اعراب برای تطبیق اهداف شوم شان با سوء استفاده از تعلقات مذهبی ،قومی و
لسانی مردم میهن ما در طی چهل سال جنگ به کمک اجیران خویش هر روز در افغانستان جنایت می آفرینند.
لطیف پدرام در روزهای آغازین جنگ در افغانستان با ورودش از ایران ،توسط شبکه های نفوذی استخبارات ایران
سلطان علی کشتمند ،خواهرش خانم طاهر بدخشی و برادرش اسدهللا کشتمند در روزنامه ای شروع به کار نمود.
لطیف پدرام که در طی چهل سال در جنگ افغانستان در تحریکات متعدد ضد ملی وحدت افغانستان نقش خائنانۀ و
جنایت بارخویش را ایفا کرده است.
در این روزها بازهم غالمان حلقه به گوش اجنبی توسط استخبارات ایران و ترکیه در رقابت با پاکستان وعربستان
سعودی قبل از ورود طالبان به افغانستان ،تشدید آتش جنگ نیابتی و ادامۀ توطئه های بی ثباتی خود را مانند جنگ
های داخلی سال های  1994 -1992با ایجاد حکومت موازی عبدهللا عبدهللا در افغانستان شدت بخشیده است.
هنگامیکه مذاکرات ژنیو در مرحلۀ نهایی و حساس میان افغانستان و پاکستان در سویس جریان داشت ،دولت
ایران از طریق شبکه های نفوذی خویش به دولت وقت افغانستان پیشنهاد کرده بود که ایران میخواهد کمک های
بشردوستانه را به افغانستان مرکزی بفرستند ،بشرط آنکه افغانستان مسیر راه عبوری امن را به شعاع چهل کیلومتر
از طریق هرات تا بامیان اجازه بدهند.
دولت وقت با این پیشنهاد ایران موافقه نمود ،ایرانیان بعد از ارسال چند محموله کاال به بامیان در بین باربندی
های کاال سالح ها ،که توسط گارد های سپاه قدس به گروه های حزب وحدت و جبهۀ نصر می فرستادند .با کشف
محموله های ارسال اسلحه ایران به گروه های حزب وحدت و جبهه نصر دولت افغاستان انتقاالت محموله های
ایران رامتوقف ساخت.
در نتیجه عکس العمل ایران آن شد که رهبران فرقه شیعیان "وحدت" را به پاکستان فرستادند و در  1992رهبران
فرقه شیعیان "وحدت" ،با تنظیم های "جهادی" در آنجا ،مقیم پاکستان شدند.
در وقت حکومت داکتر نجیب هللا ،که هنوز اتحاد ضد دولتی شمال افغانستان در بین جنراالن طرفدار ببرک کامل،
که مخالف داکتر نجیب هللا بودند با گلیم جمان رشید دوستم ،منصور کیان ،شورأی نظار جمیعت "اسالمی" و
رهبران فرقه شیعان "وحدت" در حالت انسجام مقدماتی بودند ،ترک ها در انقره به دیپلومات افغانستان پیشنهاد
نموده بودند که :
ترکیه حاضر است که بورس های تحصیلی را به محصلین ترک تبار افغانستان بدهد به شرط آنکه افغانستان
محصلین ترک تبار را به بورس ها معرفی کند .پیشنهاد ارسال تنها محصلین ترک تبار افغان به ترکیه از طرف
افغانستان رد گردید.
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توطئ ه های مشترک بغاوت و قانون شکنی کنونی که به تحریک ایران و ترکیه بر ضد افغانستان که توسط بخش
اجیران ایران جمعیت "اسالمی" عبدهللا عبدهللا ،صالح الدین ربانی ،احمد ضیا مسعود ،کریم خلیلی و محمد محقق
رهبران فرقه شیعیان "وحدت" ،لطیف پدرام و گلیم جمان عبدالرشید دوستم نمایندگان استخبارات ترکیه در جریان
است ،ریشه های دشمنی تاریخی بیش از چهل سال در افغانستان دارد.
این غالمان حلقه به گوش اجنبی برخالف قانون اساسی افغانستان برای اجرای چپاول و غارت خود به رئیس
جمهور قانونی نه بلکه به یک رئیس جمهور"ماشینی" نیاز دارند.
رئیس جمهور قانونی افغانستان داکتر محمد اشرف غنی براساس رای مردم کشور انتخاب گردیده ،در تمامی
حوضه های انتخاباتی در روز انتخابات ناظران ملی و بین المللی در جریان انتخابات حضور داشتند ،بعد از
شمارش چندین مرتبه صندوق های رأی دهی توسط کمیسیون انتخابات افغانستان ،داکتر محمد اشرف غنی برنده
اعالن گردیده است .در کمیسیون انتخابات افغانستان ،اکثریت اعضای کمیشنرها

را طرفداران رئیس

جمهور"ماشینی" عبدهللا عبدهللا تشکیل داده است .رئیس جمهور قانونی افغانستان داکتر محمد اشرف غنی باشهامت
در حضور هزاران تن نمایندگان مردم ،هیأت ها و مهمانان ملی و بین المللی حلف وفادارداری را ادا کرده است که
با استقبال و تائید ملی و بین المللی همراه میباشد.
پدرام و پدرام هایش عبدهللا عبدهللا و گلیم جمان دوستم میخواهند با پالن های شوم دشمنان میهن ما با شیوۀ
انارشی دستوری و سازمان یافتۀ استخبارات دشمن از راه قانون شکنی و تهدید ایجاد دولت موازی ،امتیازات
نامشروع را در دولت افغانستان بدست آورند.
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