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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 
 18/03/2020         اخترمحمد یوسفی

 لطیف پدرامسیاه کاری های 

 

 غانستان  در تالش چه هستند؟فآتش جنگ او دود میان در یش ها یدرامـدرام و پـپ

نیز مورد نوازش دولت آخوندی ایران ، هنگام تحصیلش در ایران، رسۀ ساواکدرد مگشاو  اجیر اینلطیف پدرام 

ایالت را با ایران خوندهای آ و آیت هللا خمینی دشمنیهای چهل سال حرف  گذشت از بعد قرار دارد. لطیف پدرام

 تکرار نموده است.  یسر سبکبا  متحده امریکا

عبدهللا عبدهللا  ،خود ساخته رئیس جمهور "ماشینی" فیمناسبت تحله ب ششیطان صفتو با لحن تحریک امیز  پدرام * 

 : کهبه بغاوتگران قانون شکن گفته است خطاب در افغانستان 

 "تواند. امریکا با ایجاد حکومت موازی عبدهللا عبدهللا در افغانستان هیچ کاری کرده نمی ۀت متحدایاال"
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ۀ حمله کنندبه پیروان امریکا در تهران ایاالت متحده اشغال سفارت  هنگامدر بل قچهل سال  نیزآیت هللا خمینی * 

 :گفته بود که خویش 

 "کرده نمی توانند.را هیچ کاری در ایران سفارتش شما بر "امریکا در برابر حمله  

 

حوضۀ منطقوی افغانستان قرار  یا در و جغرافیه ،ما سرحدبا همسایه های کشورما که  ۀمداخالت بیشرماناسناد 

 مردم شریف میهن ما و جهانیان ثابت گردیده است. ه ب ، دندار

استفاده از تعلقات مذهبی، قومی و  وءشان با سایران، پاکستان،  ترکیه، روسیه و اعراب برای تطبیق اهداف شوم 

 د. نجنایت می آفریندر افغانستان کمک اجیران خویش هر روز ه لسانی مردم میهن ما در طی چهل سال جنگ ب

شبکه های نفوذی استخبارات ایران  توسط ،با ورودش از ایراندر افغانستان های آغازین جنگ در روزلطیف پدرام 

 کار نمود.  شروع به ه ایدر روزناممند تطاهر بدخشی و برادرش اسدهللا کش، خواهرش خانم علی کشتمند سلطان

و نانۀ ئضد ملی وحدت افغانستان نقش خا متعدد کاتیدر تحردر جنگ افغانستان که در طی چهل سال لطیف پدرام 

 را ایفا کرده است. خویش بار جنایت

عربستان ن و ترکیه در رقابت با پاکستان وبه گوش اجنبی توسط استخبارات ایرا در این روزها بازهم غالمان حلقه

 ه های بی ثباتی خود را مانند جنگئتشدید آتش جنگ نیابتی و ادامۀ توط ،به افغانستان از ورود طالبانسعودی قبل 

 افغانستان شدت بخشیده است.   با ایجاد حکومت موازی عبدهللا عبدهللا در 1994 -1992های  های داخلی سال

پاکستان در سویس جریان داشت، دولت میان افغانستان و  حساسو که  مذاکرات  ژنیو در مرحلۀ نهایی یهنگام

که ایران میخواهد کمک های  ه بودیق شبکه های نفوذی خویش به دولت وقت افغانستان پیشنهاد کردرایران از ط

متر امن را به شعاع چهل کیلو بفرستند، بشرط آنکه افغانستان مسیر راه عبوریمرکزی بشردوستانه را به افغانستان 

 بامیان اجازه بدهند. از طریق هرات تا

 پیشنهاد ایران موافقه نمود، ایرانیان بعد از ارسال چند محموله کاال به بامیان در بین باربندیاین دولت وقت با 

کشف  با .نددفرستا میقدس به گروه های حزب وحدت و جبهۀ نصر  هکه توسط گارد های سپا ها، های کاال سالح

 محموله های دولت افغاستان انتقاالتو جبهه نصر  های حزب وحدت ایران به گروهاسلحه  ارسال محموله های

 ایران رامتوقف ساخت.

رهبران  1992را به پاکستان فرستادند و در  ان "وحدت"یدر نتیجه عکس العمل ایران آن شد که رهبران فرقه شیع

 شدند.در آنجا، مقیم پاکستان م های "جهادی" یان "وحدت"، با تنظیفرقه شیع

 ،که هنوز اتحاد ضد دولتی شمال افغانستان در بین جنراالن طرفدار ببرک کامل ،حکومت داکتر نجیب هللادر وقت  

م جمان رشید دوستم، منصور کیان،  شورأی نظار جمیعت "اسالمی" و یکه مخالف داکتر نجیب هللا بودند با گل

انقره به  دیپلومات افغانستان پیشنهاد ها در  بودند،  ترکمقدماتی رهبران فرقه شیعان "وحدت" در حالت انسجام 

 که : ندنموده بود

 شرط آنکه افغانستانه د بافغانستان بده تبار های تحصیلی را به محصلین ترک ترکیه حاضر است که بورس

از طرف تبار افغان به ترکیه  ها معرفی کند. پیشنهاد ارسال تنها محصلین ترک بورسبه تبار را  محصلین ترک

 . د گردیدر افغانستان
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ه های مشترک بغاوت و قانون شکنی کنونی که به تحریک ایران و ترکیه بر ضد افغانستان که توسط بخش ئتوط

اجیران ایران جمعیت "اسالمی"  عبدهللا عبدهللا، صالح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، کریم خلیلی و محمد محقق 

جریان در م جمان عبدالرشید دوستم نمایندگان استخبارات ترکیه یو گللطیف پدرام  ان "وحدت"،یرهبران فرقه شیع

 چهل سال در افغانستان دارد.از ریشه های دشمنی تاریخی بیش است، 

به گوش اجنبی برخالف قانون اساسی افغانستان برای اجرای چپاول و غارت خود به رئیس  این غالمان حلقه

 نیاز دارند.   یک رئیس جمهور"ماشینی"  به جمهور قانونی نه بلکه

تمامی در  ، گردیده رای مردم کشور انتخاب داکتر محمد اشرف غنی براساسرئیس جمهور قانونی افغانستان 

روز انتخابات ناظران ملی و بین المللی در جریان انتخابات حضور داشتند، بعد از  رحوضه های انتخاباتی د

برنده  داکتر محمد اشرف غنی ،نتخابات افغانستانتوسط کمیسیون ا ای رأی دهیه صندوقشمارش چندین مرتبه 

طرفداران رئیس را  ا هنرشثریت اعضای کمیکا ،در کمیسیون انتخابات افغانستان ه است.یداعالن گرد

باشهامت  داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور قانونی افغانستان جمهور"ماشینی" عبدهللا عبدهللا تشکیل داده است.

که  کرده استادا را بین المللی حلف وفادارداری ملی و  و مهمانان ها هیأت  ،گان مردمنمایند تن انردر حضور هزا

 .میباشد هبا استقبال و تائید ملی و بین المللی همرا

های شوم دشمنان میهن ما  با شیوۀ  پالن با میخواهند ان دوستمجم میپدرام و پدرام هایش عبدهللا عبدهللا و گل

امتیازات  ،و تهدید ایجاد دولت موازیاز راه قانون شکنی  استخبارات دشمنۀ یافت سازمانانارشی دستوری و 

 نامشروع را در دولت افغانستان بدست آورند.

 پایان
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