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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اپريل ١٠

  گذاران نظام نوين ھستميکی از بنيانمن : رھين گفت

  

سيد مخدوم رھين وزير سابق اطالعات و کلتور دورۀ کرزی که فاسد ترين در جھان ناميده شد، طی صحبت تاريخی 

گذاران نظام نوين در من يکی از بنيان"يل با اخبار ارتجاعی ھشت صبح مربوط به اسپنتا اظھار داشت که  اپر۶

 به آن کاری ندارم با دروغ افتخار آميز   که من فعالً رھين حين رد بعضی از اتھامات عليه وی". افغانستان ھستم

  .خود را بانی اين نظام فاسد دانست

افرادی مانند رھين، کرزی، غنی، عبدهللا و ده ھای ديگر .  نظام فاسد  و دست نشانده استامپرياليسم امريکا بانی اين

 اگر تجاوز و قوت نظامی .گذار و آلت دستبنيان: داند  ترکيبی را نمیۀرھين فرق بين دو کلم. آلت دستی بيش نيستند

دش ھم وزير اطالعات و کلتور نظام بود، نظام فاسد کنونی با صد ھا جنگ ساالر خلق نمی گرديد و خو امريکا نمی

رھين بايد بداند که ھر متجاوز به نوکران و مزدوران داخلی ضرورت دارد تا مقاصد . شد فاسد نوين مقرر نمی

چنانچه ديديم که ھزار ھا ترجمان، صد ھا تحصيل يافتۀ .  بگذاردءن را به مرحلۀ اجرااسياسی و نظامی متجاوز

ن امريکائی و ناتو داخل افغانستان شدند تا کار ھای محوله از ا ھمراه با متجاوزنوکر منش و ھزار ھا ان جی او

بعد از شکست و سر شکستگی قوای امريکا، تعداد زيادی از . ن  انجام دھنداجانب امريکا و ناتو را برای متجاوز

اگر برای يک دقيقه . انندون بمبرگشتند تا از قھر ملت مصدست نشاندگان دوباره به کشور ھای اروپائی و امريکائی 

فکر کنيم که سيد مخدوم رھين راست می گويد، آيا اين فاسد ترين نظام در جھان قابل افتخار است که بتوان به آن 

 ياد آور شد که رھين از عمال سرسپردۀ ايران ھم است که در عين وقت با دستگاه ھای دباليد و فخر فروخت؟ باي

  .مايداستخباراتی امريکا ھمکاری می ن

که غالم بچه ای مانند رھين وزير اين کشور  چرا بايد متوقع بود که افغانستان روی آرامش و ثبات را ببيند، وقتی

 . باشد


