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خيانت متداوم "لطيف پدرام"

خاين بدماش لطيف پدرام
لطيف پدرام "رھبر" حزب کنگرۀ ملی می گويد که حزب ما "خط ديورند" را به رسميت می شناسد .اين بار اول نيست
که اين فرد خاين به نفع دشمنان افغانستان جانفشانی می کند .از بدو تجاوز امريکا و ناتو ،به افغانستان آمد و در خدمت
امپرياليسم امريکا قرار گرفت .اکنون در شورای دولت مستعمراتی عضويت دارد و از تجاوز امريکا به افغانستان
حمايت می نمايد .در زمان تجاوز شوروی به افغانستان در خدمت کی جی بی بود و شوروی سابق را پرستش می کرد.
اين فرد ذاتا ً خاين پيشه است صرف نظر از اين که کی در قدرت باشد.
لطيف پدرام در يک جلسۀ حزبی خود ،موقف پاکستان را در قسمت خط ديورند تأئيد نموده و نظر داد که دولت
مستعمراتی افغانستان بايد آن را به رسميت بشناسد .پاکستان از پدرام کرده کسی بھتر خادم پيدا نمی کند .حتا طالبان
دست نشاندۀ پاکستان ھمين جرأت را نکرده اند که به نفع پاکستان در مورد خط ديورند اظھار نظر نمايند .پدرام با ھمۀ
متجاوزين به افغانستان ھم آواز است.
تصميم در مورد خط ديورند صرف از صالحيت ھمۀ مردم افغانستان است که بايد در يک رفراندم عمومی ابراز نظر
نمايند ،آنھم به شرط اين که افغانستان استقالل خود را به دست آورد و يک دولت مستقل ملی روی صحنه آيد .رفراندم
در حال کنونی معنای خود را از دست می دھد ،زيرا نه دولت افغانستان يک دولت مستقل ملی است که بتواند مستقالنه
و به پشتوانۀ مردم تصميم بگيرد و نه مردم کشور اشغال شدۀ ما استقالل عمل دارند که بتوانند آزادانه اظھار نظر نمايند.
گفتار افراد خاينی مثل پدرام نشان می دھد که بعضی ھا برای خيانت تولد شده اند .اگر ھمچو تفاله ھای استعمار خيانت
نکنند ،مريض می شوند" .سيد مخدوم رھين" ھم يکی ديگر از ھمين قماش است.
شناخت خط ديورند از صالحيت مردم افغانستان است نه دولت مستعمراتی کابل .ھر زمانی که افغانستان آزاد شد ،ھمۀ
افراد کشور بايد در اين خصوص نظر بدھند و تصميم بگيريند.
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