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 يک متعصب  رفت، متعصب ديگر آمد:  رھين و جھانی
  

 
  عبدالباری جھانی                                                                 سيد مخدوم رھين                          

سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و فرھنگ دولت مستعمراتی کابل در دورۀ مزدور کرزی يکی از متعصبان ضد 

ھر دو . ی خود را به باری جھانی يکی از متعصبان ضد زبان دری خالی کرده است پشتون و ضد زبان پشتو جا

افراد ضد ملی و حامی تجاوز امريکا به افغانستان اند و خصلت عقب ماندگی فرھنگی قرون وسطائی  در از جملۀ 

 . خون شان تا حال جاری است

تجاوز امريکا وزير اطالعات و فرھنگ بعد از ) استخبارات خارجی ايران(سيد مخدوم رھين به کمک واواک 

که در امريکا در يک  زمانی. دولت مستعمراتی کابل شد و مبلغ فرھنگ و زبان فارسی ايران در افغانستان گرديد

سيس جريدۀ مزدور اميد أھوتل به حيث بکس بردار اجرای وظيفه می نمود، در خدمت سی ای ای ھم درآمد و با ت

رھين نه تاجک است و نه ھزاره، بلکه مربوط به يک فاميل . کرد د پشتون می تبليغات ضد پشتو و ضهھميش

سادات کابلی است، اما تعصبات ضد پشتون و ضد پشتو را ايرانی ھا حين تحصيلش در ايران در مغز او تزريق 

 شد تا به اين اساس پشتون بعد از برگشت از ايران، يکی از مدافعان تقسيم افغانستان بين پاکستان و ايران. کرده اند



در بيش از ده سال خدمت گزاری در وزارت اطالعات و فرھنگ دولت مستعمراتی کابل . ھا به کلی نابود گردند

در دورۀ مزدور کرزی، تا که توانست اصطالحات فارسی ايران را در کشور مروج نمود و بدينوسيله  پست 

زد که افغانستان  رھين برای خود الف می. ود دايمی ساختوزارت فرھنگ را تا ختم دورۀ فاسد کرزی برای خ

 ۀالبته درين قسمت راست می گويد،  زيرا ھيچ وزير اطالعات به انداز. تاحال مانند من وزير اطالعات نديده است

 . سيد مخدوم رھين خاين به کشور نبوده است

کا رفت و در صدای امريکا که از جانب سی آی بعد از فرار از افغانستان به امري) خلقی تره کی( جھانی یعبدالبار

جھانی تا اخير دورۀ کارش در خدمت دولت فدرال امريکا بود و به جز شعر . شود، استخدام گرديد ای تمويل می

او شاعر زبان پشتو بوده و يک از متعصبين پشتون است که با زبان دری و تاجک ھا . کرد وشاعری سياست نمی

ًجھانی اخيرا از جانب غنی و با پشتوانۀ امريکا به حيث وزير اطالعات و فرھنگ . زدور وھزاره ھا خصومت می

چون تازه به کار آغاز نموده، روش وی ھنوز آشکار نشده که چطور با . دولت مستعمراتی کابل مقرر شده است

 می گويند که جھانی ًچيغ و فرياد بعضی دری زبانان قبال بلند شده و. زبان دری و غير پشتونان رفتار می نمايد

مردم منتظر عملکرد وی اند تا بر مبنای آن قضاوت خود را صادر .  خواھد بردءسوی قھقراه زبان دری را ب

جھانی و امثال جھانی بايد بدانند که دری ستيزی و يا خصومت با ديگر زبان ھا نفرت را نسبت به پشتو و .  نمايند

  . دھد  افغانستان گسترش میپشتون ھا افزايش داده و نفرت قومی را در

خواه متعصب پشتون باشد يا تاجک، خواه دری زبان . روشنفکران واقعی ازين دو تن متعصب نفرت عميق دارند

  . باشد و يا پشتو زبان، در جھان کنونی فضله ای بيش نخواھند بود

 

 


