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 سيد مخدوم رھين و طالبان

 

 

 وزير »سيد مخدوم رھين« داکتر شنيده می شود، کابل تا جائی که در محافل سياسی داخل کشور به خصوص شھر

 ھراس »رھين«آقای .  اطالعات و فرھنگ نطام مستعمراتی کابل برای بقای خود با تحريک طالبان تماس گرفته است

 رئيس نظام »حامد کرزی«ھمچنان ختم دورۀ .  رگشت طالبان مصيبتی در انتظارش خواھد بوددارد که در صورت ب

 بلکه يک تعداد از کاسه ليسان نظام  را ھم برای مانور ھای جديد آماده »م رھينوسيد مخد«مستعمراتی کابل، نه تنھا 

 .ساخته است

طالبان تماس گرفت و از ايشان از جا شبانه با بعضی  چندی قبل به قندھار سفر نمود و در آن»سيد مخدوم رھين«داکتر 

من فقيرم و اوالدۀ حضرت پيغمبرمی باشم و به شما ھم " به طالبان گفت که »رھين«.  خواست که او را صدمه نزنند

که حسن نيت خود را به طالبان و پشتون ھا نشان بدھد، با فريب و   برای اين»سيد مخدوم رھين«."  احترام دارم

احمد شاه « به زيارت خرقۀ مبارک رفت و از مقبره ھای »حامد کرزی«راھن و تنبان تيپ يی و کاله چپن و پدوروئ

سيد «.  ديدار نموداز اعتبار خاصی برخوردار اند، پشتون ھا بنيانگذاران افغانستان که نزد  »ميرويس نيکه« و »درانی

قبل از به قدرت رسيدن، با چند .  ا در بدگوئی و ناسزاگوئی به پشتون ھا سپری کرده است تمام عمرش ر»مخدوم رھين

 يکبه حال چطور شد که .  به شدت عليه پشتون ھا صف آرائی کرده بود،در امريکاايران تن از حواريون نظام آخندی 

  .يم کاسه ای باشدبايد حتماً زير کاسه ن.  ر مسلک داده و عاشق پشتون ھا گرديده استيبارگی تغي

  ھم در پست خود باقی بماند تا ٢٠١۴ بعد از »سيد مخدوم رھين«خواھد که  عقيده بر آن است که استخبارات ايران می

ياست احتمالی ر با ساير کانديد ھای »رھين«ينرو  ااز.  بتواند مطبوعات افغانستان را طبق مرام ايران پيش ببرد
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، جای ٢٠١۴ممکن است که  بعد از .    تثبيت نمايد٢٠١۴تا جايگاه خود را بعد از جمھوری نيز جداگانه در تماس است 

بازی ھای سياسی اخير بين کرزی و طالبان و بين امريکا و طالبان در قطر .  پائی ھم برای طالبان در کابل باز گردد

 عمال اين دو کشور در افغانستان ن، ايران و پاکستان وآبنابر.  تواند گويای فعاليت ھای سياسی علنی و سری باشد می

بی .   برای آيندۀ خود دست به ھر کار ناروا می زند»رھين«.     آماده می سازند٢٠١۴خود را برای افغانستان بعد از 

در راه رسيدن به قدرت از ھيچ گونه پستی و دون ھمتی دريغ نمی ورزد و اين بار ھا ثابت .  مسلکی، مسلک وی است

  .  شده است

 يک نظامی که به حمايت استعمار مستقر شود و بر پايه ھای ضد ملی و مردمی استوار باشد، از اعضای عاليرتبۀ البته

  .        توان انتظار ديگری داشت از خيانت و ميھن فروشی نمی اش به جز

 

 

 


