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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٢۵
 

  پست فطرت" سيد مخدوم"پست فطرتی 

  
 سابق وزير سيد مخدوم رھين. شوند و تا اخير ھمينطور باقی می مانند بعضی ھا از روز اول پست فطرت تولد می

 کابل و يکی از عمال ساواک قديم و واواک امروز يکی از ھمان انسان ھای فاقد اطالعات و فرھنگ دولت مستعمراتی

 در مجلس ياد بود قيام سه حوت شرکت رھين. ين جھان مانندش شايد يک و يا دو نفر باشداشرف و آبرو است که در

 از زمرۀ انسان ھای رھين. کرد و مايل بود  که با بی حيائی خود را بار ديگر به يک فرد مطرح در افغانستان تبارز دھد

سراسر زندگی اين طفيل استعمار در بی . دودی است که خواست با ازدواج سياسی جايگاھی برای خود سراغ نمايدعم

  .شرافتی  عجين شده است

در روز سالگرد قيام سه حوت، عده ای از خفاشان جمعيت اسالمی و شورای نظار و يک عده از متملقين مسلکی ياوه 

سيد مخدوم در جمع اينھا، افراد بی مسلکی مانند . دند و ھر يک خود و گروه خود را قھرمان معرفی نمودندسرائی کر

جو  و  ھم وجود داشت که سعی نمود خود را بدين طريق از انزوا خارج ساخته و  برای خود جائی در آينده جسترھين

 ايران، اسناد حزب تودۀ ايران را در ميان محصالن در زمان تحصيلش در.  پيشينۀ نھايت درجه کثيف داردرھين. نمايد

بعد از امضای توبه نامه و وعدۀ ھمکاری با ساواک . ايرانی توزيع می کرد که در دام ساواک افتاد و مدتی زندانی شد

ھمسرش . از دختران پرچمی ازدواج کرد که بيخش خوب پخته شودحين بازگشت به افغانستان با يکی . از حبس رھا شد

  .ھم پرچمی بود، ھم محمدزائی و ھم از پنجشير

 در خدمت ساواک رھينکه نظام می دانست که   بعد از کودتای داوود، در پست رياست کوشانيان قرار گرفت، در حالی

ھا " خلقی" پرچمی و به قدرت رسيدن –ای خلقی تقدير کودت. است و با پرچمی ھا ھم از نزديک در تماس می باشد

  .  باالئی می رسيد به مقامرھينمجالی برای او نداد و اال اگر پرچمی ھا اول به قدرت می رسيدند، 
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. شايد مردم بگويند که چطور ممکن است که ھم با ساواک ھمکاری کرد و ھم با پرچمی ھای مزدور روس نزديک بود

 سال اخير مطالعه کرده اند که تعداد زيادی  در عين وقت در خدمت ۴٠شور را در ھموطنان ما حوادث سياسی ک

بعد از ھجرت به . سوابق کاری شورای نظار يک مثال عمده است.   سازمان ھای  جاسوسی چند کشور قرار گرفته اند

يران و حمايت امريکا امريکا، در خدمت سی آی آی قرار گرفت که ازين طريق به روم نزديک شد و سرانجام به کمک ا

در امريکا بر . در مقام وزرات اطالعات وفرھنگ دولت مستعمراتی کابل قرار گرفت و مدتی ھم سفير در ھند بود

ين  امبنای ضد پشتون بودنش خود را به شورای نظار و جمعيت اسالمی نزديک ساخت که تعلق قومی ھمسرش او را در

ی افغانستان را به يک ه ئ خوش ساختن جمعيتی ھا، بيرق عنعن به خاطردر يکی از مظاھرات. راه بسيار کمک نمود

در امريکا دوستان "  مير محمد صديق فرھنگ" و "  سيد مخدوم رھين"ناگفته نماند که . تشبيه نمود" لتۀ کثيف سرخ"

  .اين انسان ھزار چھره می خواھد که دوباره وزير و سفير شود و خود را بفروشد. نزديک شدند

اما دعا می کنم خدا ھيچ . توان در مورد آن رساله ھا نوشت  بسيار دلچسپ است که میسيد مخدوم رھينندگی سير ز

  . پست فطرت نسازدو فردی را مانند او بی آبرو 

 

 


