
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  کابل افغانستان–ھوادار پورتال 

  ٢٠١٢ فبروری ٢٢

  

  طالبان و سيد مخدوم رھين
 

 

  

سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و کلتور نظام مستعمراتی کابل و حتماً در اخبار و رسانه ھا خوانده و شنيده ايد که 

رده است که نطاقان و سخن س معروف ايران در افغانستان  برای خوشی طالبان اخيراٌ  تقاضا کيکی از جواسي

داند که ممکن است نيرو ھای  سيد مخدوم رھين می.  نث تلويزيون سر خود را با تکه و دستمالی بپوشانندگويان مؤ

ٌ و يا کالٌ به قدرت بر گشتانده  و آن ھا را بر  .  گردۀ مردم افغانستان دوباره سوار نماينداستعماری، طالبان را قسما

 صدر ددر نتيجه به عالوۀ آن دستور دو صد.  ينرو آقای رھين آمادگی می گيرد که از آن جريان عقب نماندااز

سيد مخدوم رھين به طالبان پيغام فرستاده که به لحاظ خدا مرا غرض دموکراتيک منتھا از نوع امريکائی آن، 

اين است شخصيت ھرزه و پائين وزير ".   و فقير و درويش ھستم و به شما بسيار احترام دارممن يک سيد.  "نگيريد

  .اطالعات و کلتور که برای باقی ماندن در چوکی وزارت به چه پستی و دنائت تن در ميدھد

حاکميت طالبان، سيد در سال ھای تا جائی که دوستان مطلع از جريانان خارج از افغانستان بار ھا نوشته اند؛  

در حوزۀ ) ناموس فروش(ديگر از عمال شورای نظار مانند شريف فايض و عمر صمد تن مخدوم رھين با چند 

طالبان واشنگتن دی سی طور دروغين به تظاھرات ضد طالبی و ضد پاکستانی دست می زدند و شعار می دادند که 
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اگر اين گروه اندکترين حيثيت و .  اخراج شوند" شور ماک" وحشی ھستند و بايد از پاکستانی ھستند، پشتون ھا

که فھميدند که امريکا با طالبان داخل مذاکراه شده بايد از وظايف خود با احتجاج  شرافت انسانی داشته باشند، ھمين

زمانی طالبان .  اما کجاست آن غيرت وشرافت که اين فرومايگان تاريخ از آن بی بھره اند.  مستعفی می شدند

کمترين .  پاکستانی بودند، اما حاال افغان شدند که آقای رھين و دوستانش به کمال بی عزتی به طالبان سرخم می کند

شکی وجود دارد که اگر طالبان روزی دوباره به قدره برسند ھمين گروه بی وجدان و فروخته شده بوسه به رکاب 

آبرو، شرف، عزت و .   بھتر از پست و چوکی نيستن و ميھن فروشان ھيچ چيزیخاينابرای .  آنھا خواھند زد

که افرادی مانند سيد مخدوم رھين اين نوع بی شرافتی را زادۀ  خنده آور اين.  ناموس برای شان ارزش ندارد

  .  است و ما می فھميم که چه کنيم" اين سياست"دانند و می گويند که  ھشياری خود می

.   رھين منحيث يک شخص متملق، کاسه ليس و ميھن فروش افشاء گرديدبه ھر حال، يکبار ديگر ھويت سيد مخدوم

آنچنانی ھم  در زير سايۀ درخت هاشخاصی مانند رھين ھميش.  اينکه به خود می گيرد يا نمی گيرد، کار خودش است

  .    می نشينندنشسته و باز ھم

  

 

 


