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 سید مخدوم رهین را بهتر بشناسید
 (قسمت چهارم)

 

دشمن افغانستان و بی هویت ل فهمیدیم که سید مخدوم رهین اتا ح
عقیده ای ضد بشری  نمردمش باالخص پشتون ها است و هرگز هم ازی

علیماتی که رهین در تاش که به نفغ ایران است منصرف نخواهد شد. 
ایران آموخته در خون و گوشت و پوستش جای گرفته است که تا دم 

 مرگ همراهش خواهد بود. 
 

را ذکر می کنم بی هویت درین جا یک نظر و عمل سید مخدوم رهین 
که برا ی هویت مردم و کشور ما مصیبت آفریده است. ایران که دشمن 

، می خواهد بر فرهنگ و فرهنگی و زبانی و مذهبی افغانستان است
در منطقه و کشور ما جز ایران بزرگ  شدهافغانستان کامالً مسلط  زبان

شناخته شود. ایران همچنان به این عقیده است که افغانستان و 
این کشور شوند. این آرزو از زمان شاه ایران آغاز  عتاجیکستان یک قسمت امتداد یافتۀ تمدن ایران است که باید تاب

 کنونی یعنی استقرار نظام تروریستی آخندی ادامه داشته است. زمانشد و تا 
 

و یک عده ای دیگر از ایرانی پرستان وظیفه دارند که برای ایران بزرگ کار نمایند. بی هویت سید مخدوم رهین 
لمات نامانوس ایرانی را شامل دری افغانستان بسازند تا تسلط فرهنگی رهین و سایر همراهان سعی می نمایند که ک

 -بازرگان، عوض خاص یا طور خاص -ال عوض کلمۀ تاجرث. بطور مبه آسانی پیش برودایران بر افغانستان 
فارسی ایرانی  توسط کلماترا ویژه، عوض امریکا، آمریکا ....و صد های کلمه ای دیگر که می خواهند آنها 

است. هیچ خوش  نمایند. سید مخدوم رهین نه تنها دشمن پشتون و پشتو است، بلکه دشمن دری افغانستان هم عوض
 ایرانی اصل است. "فارسی"و همیش می گوید  درا استعمال نمای "دری"ندارد که کسی کلمۀ 

 
آوری آورند یعنی  در زمانیکه عهده دار پست وزارت اطالعات و فرهنگ بود، به تلویزیون ها امر کرد که نو

اقان تلویزیون طلوع و دیگر رسانه های مطبوعاتی نطکلمات فارسی ایرانی را جانشین دری افغانی سازند. امروز 
کلماتی استعمال می نمایند که برای ما افغان ها معنی نمیدهد. حتا تلویزیون ها بیرون مرزی هم آهسته آهسته عقل و 

بار ها کلمۀ "چالش" را استعمال می ویزیون آریانا مربوط به آقای مسکینیار شرافت ملی خود را از دست میدهند. تل
کند بدون اینکه معنی و جای استفاده ای آن را بفهمد. ایران باید به سید مخدوم رهین جایزه بدهد که برای ایران 

کشاف کند و نو آوری خدمت و برای افغانستان خیانت کرده است. رهین و همراهان اظهار می کنند که زبان باید ان
بین  را پذیرا شود. این خبیث ها باید بدانند که نوآوری معنای بی هویت ساختن نیست که کلمات زیبای خود را از

رهین هنوز هم  دیگران را جانشین آن سازیم. این خیانت و میهن فروشی است نه نوآوری. بی مفهومبرده و کلمات 
 باید بین ایران و پاکستان" تقسیم شود، وفادار است.  گوید "افغانستانکه می اش به عقیده 

 
افغانستان و زبان هایش و فرهنگ باید بگویم که اگر خود را صد پاره هم نماید، بی هویت برای سید مخدوم رهین 

 با عظمتش همیش جاودان خواهد بود. 
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