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 !سید مخدوم رهین را خوبتر بشناسید
 
 

در شهر کابل متولد و بعد از فراغت از پوهنتون کابل غرض تحطیالت عالى عازم  ۱۹٤٦سید مخدوم رهین در سال 
به کابل بازگشت. وقتیکه رهین محصل یکى از پوهنتونهاى  ۱۹۷٣بعد از اخذ دوکتورا در سال  .دایران شتهران

ریشه اى  حزب توده ایران مانند حزب خلق و پرچم افغانستان ر زمینى توده ایران شد.گرویده حزب زی ،دتهران بو
دولت شاهى ایران به پیش میبرد. سازمان جاسوسى ایران  علیه ىخویش را بطور مخف  فعالیتهاى و  کمیونستى داشته

اما  .زندان تهران انداخته شدکشف و به  به حزب توده اکه در وقت شاه بنام ساواک مسمى بود، ارتباط مخدوم رهین ر
  .سفیر کبیر افغانستان ابراهیم مجید سراج از بندیخانه ازاد شد  بنا بر وساطت همتآسفان

 

از مخدوم رهین این تعهد را گرفت که منبعد براى این سازمان در درون  کساوا یعنى نولى سازمان جاسوسى ایرا
در مقابل یک معاش منظم که از طرف  ار کپیشنهاد ساوا یندولت افغانستان امورات جاسوسى را انجام دهند. ره

وقتیکه رهین به کابل باز میگردد پالنهاى که از طرف ساواک  .دمیکن لقبو دسفارت ایران در کابل پرداخته شو
داده شده بود یکا یک تطبیق میکند. مخدوم رهین فعالیتهاى خویش را علیه پشتونها اغاز میکند که این سلسله  برایش

براى اخوندهاى ایران نیز صادقانه انجام میدهد. ایران همیشه کوشش میکند  حتى تا این وقت که رژیم شاه از بین رفته
اورده و هر دو زبان اصیل افغانستان یعنى پشتو و درى را از بین  ىایران ىکه افغانستان را زیر سلطه لسان فارس

کردن هردو لسان حکومتهاى سابق و فعلى ایران به  ثو ملو وحببرد و فارسى ایرانى را جایگزین ان سازد. براي م
  .میلونها دالر بمصرف میرساند

 

فغانستان ادولت اخوندى ایران به هزارها تن کتاب، مجالت، اخبار و نشرات دیگر که بر ضد مذهب و لسان 
سیل اسا روان میکند، ولى این وظیفه وزارت اطالعات و کلتور افغانستان است که جلو انرا بگیرد اما  دمانن تاس

  .تچرا که پابند به تعهدات خود در برابر ایران اس دمخدوم رهین این کاررا هر گز نمیکن
ه رهبرى پیر سید احمد ب نمن )نویسنده( در وقت جهاد تقریبآ یک سال در اتحاد سه گانه ) حزب محاذ ملى افغانستا

حرکت انقالب اسالمى افغانستان به رهبرى مولوى  و ىبه رهبرى صبغت هللا مجدد نافغانستا ىمل تجبهه نجا ،گیالنى
کار کردیم، رهین را یک شخص نهایت  ایکج دشهر پیشاور بو  هدر اډه چارسد نارمحمد نبى محمدى( که مقع

   .پشتونها یافتم و ضد  ، سر سخت حامى ایرانرمتعصب، ریاکا
 

زبان  حاکمیت سلطه هندهریسرچها ، تتبعات و نوشتهاى که مخدوم رهین در طول عمر خود کرده همه اى انها نشاند
که به زعم  نزبان فارسى ایرا هب هبلک دمیکن بسندگى  نبه ا امیکند.رهین نه تنه دوانمو را در افغانستان فارسى ایران

در اینمورد یک کتا ب را زیر عنوان " اشک خراسان"  .دمیکن رافتخا مباحات و تاس ززبان منطقه نی شخود
  .مینوشت "ناشک افغانستا " نرا زیر عنوانا  ایکاش ،هنوشت

 

ه کوشان نشرات ضد پشتونها را براه انداخته هطاز جانب دیگر اخبار "امید" که در ایالت ورجینیا امریکا به مسؤلیت 
ه کوشان با هم هطه کوشان مشترکآ با هم همکار استند. قابل یاداورى است که مخدوم رهین و هطرهین و مخدوم 

ه کوشان همشیره استند. اخبار امید به تیراژ بسیار وسیع نشرات میکند که هطباجه استند یعنى همسر رهین و همسر 
  .امریکا پرداخته میشودپول نشرات ان توسط سفارت ایران در واشنگتن

 

، اخبار امید زیر عنوان درانیمسعود باالى حصص محدود شهر کابل حکمرواى م و ىبرادر بزرگ مرد: وقتیکه ربان
و فاقد هر نوع فرهنگ وانمود ساخته  ىشبنشر سپرده بود. در مقاله پشتونها را وح  یک مقاله را ""برادر بزرگ مرد
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به جهانیان  ىعود وطنفروش تا ابد پا بر جا خواهد ماند، ولبودند. امیدیها فکر میکردند که دولت خاین ربانى و مس
  .و از ان تا به اخرین قطره خون دفاع میکند م افغانها میباشدتمامعلوم است که این خاک از 

 

رئیس جمهور کرزى این خاین ملى را بار دیگر به حیث وزیر اطالعات  اچر هاین در نزد بنده یک معما است ک اکنون
دراین باره  ؟رایا این فشار ایران، بریتانیا و یا هم از امریکا بود و یا ملحوظات دیگ ؟هدجا دا و کلتور در کابینه خود

به حیث وزیر اینده اطالعات و   قت راى دهى به رهینووطنپرست ولسى جرگه تقاضا میکنم که در  ننمایندگا از
  .بار دیگر به مسند وزارت برسد کلتور از نهایت احتیاط کار گرفته و نگذارید که این وطنفروش و خاین ملى

در هر دو جهان رسواى ابدى   هر کس که بر ضد منافع علیا ملت افغانستان کار میکند، از خداوند متعال برایشان
   .میخواهم. زنده باد افغانستان، مرگ بر خاینین ملى
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