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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ نومبر ٠٧
 
 

 "لطيف پدرام"بی ھويتی به نام 
، "خليلی"محقق، "، "دوستم"، "قانونی"، "عطاء"، "سياف"، "عبدهللا"، "غنی"، "کرزی"در پھلوی ساير خاينان مانند 

ھم در اجرای خيانت به ميھن  می درخشد و خوب ھم " لطيف پدرام"و صد ھا پست فطرت ديگر، "  اتمر"، "رھين"

از تجاوز سوسيال امپرياليسم شوروی به افغانستان . از تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان حمايت می کند. می درخشد

ھمين اکنون عضو شورای دولت مزدور . مکاران نظام مزدور روس گرديدپشتيبانی نمود و خودش از زمرۀ ھ

پدرام يک انسان فروخته شده است . امريکاست و ھر روز برای نابودی افغانستان به نفع پاکستان و ايران عربده می کشد

  . دست گشته استه که تا حال چندين بار دست ب

ًاصال اين فرومايه دشمن موجوديت . اين انسان ناموس فروش ھر روز در پارلمان عليه افغانستان حرف می زند" پدرام"

ی ھمين کشور است که اکنون در اشغال امپرياليسم که خودش عضو شورا کشوری به نام  افغانستان است، در حالی

 داده است که ساير یرا در حکومت جا" پدرام"ند مردم به اين عقيده اند که استعمار افرادی مان. امريکا قرار دارد

گاھی از گفتار سفير انگليس در کابل به ارتباط . مزدوران خود را بترساند که اگر به گفتش نکنند، بديل ديگر ھم دارد

ئيد می أخط ديورند حمايت می کند و گاھی ھم راه و روش پاکستان و ايران را در ارتباط سياست و فرھنگ کشور ت

از يک سو خود را مترقی معرفی . خودش ھم به لھجۀ ايرانی حرف می زند و طرز و ادای ايرانی را تقليد می کند. دنماي

اصطالح بی ھويت فقط . دارد، اما از سوی ديگر در لجن راست می افتد و از نژاد پرستی و تعصب دفاع می نمايد می

  . شودو فقط می تواند  در مورد ھمچو انسان ھای بی ھويت اطالق

  

 

 


