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  سید مخدوم رهین را بهتر بشناسید
 

 قسمت هفتم
 

 یرهین و انتخابات پارلمان
  
  

 
  

خوب پی بردند و دانستند که او از کدام جنس است که نه شرف  رهین شخصیت واقعی سید مخدوم به لحا هموطنان
یک صفت هم دارد که هر چه بگوئید به روی  ها یناصفت دارد و نه وجدان و اخالق بشری. باوجود این همه

از رهین نه. رهین میداند که تا چه اندازه مورد نفرت مردم قرار  و دخیز می بر از سنگ صدا و دنمیاور خود
د. سید ننزو سر کسی ری ن خود را در همه موارد حفظ نمایند تعلیم داده میشود که خونسردی سجواسی شاید به دارد.

که ما در عقب  دان مربیان به وی گفته نالک رت خراب و ذهنیت بد نسبت به خود آگاه استمخدوم رهین از شه
و می  دکر دخود را از کابل کاندی  در زمان انتخابات شورا نایم. شاید همین دلیل باشد که سید مخدوم رهی هاستاد تو

رد اما اشرف غنی او را تحویل و بار دیگر مطرح گردد. چندین بار کوشش ک دکابل شو یوکال خواست که یکی از
   شکست خورد. در انتخابات شورا طور افتضاح آمیزی که . خوشبختانهتنگرف

  
در انتخابات  از کابل کاندید مستقل ثمنحی 25 ۀصفح و در نکاندیدا در جدول 150 ۀنمر سید مخدوم رهین دارای

زیاد  یتقال بعد از .دنفهمی را شمعنای کسی سه چای جوش بود که شا اباتیختشد. نشان ان یمعرف 1397شورا سال 
نفرت مردم را نسبت به وی نشان  ۀدرج . این ناکامیدآور رای بدست 200سید مخدوم رهین کمتر از  ،هاما بیهود

خابات ه اندازه در میان مردم محبوب است. نتیجه انتچ که تا دزمایآ را بی خود تخبمیدهد. شاید رهین می خواست که 
شخصیت ثابت  نفقدا هم شدلیل د.نر، ستمی و جمعیتی هم به او اعتماد نداینظار شورای نخاینا احت برایش فهماند که

طرفداران  که چه شد نالک در وجود سید مخدوم رهین است. رهین همیش طبل احمد شاه مسعود را می نواخت،
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و جمعیتی  ینظار لچک شورای نهزازا می فرستادند.فرد "محبوب" خود را در شورا  ات دنداند مسعود به وی رای
ها به من گفتند که  ینظار شورای زایک تعداد  در کابل زندگی می کنند که می توانستند رهین را به شورا بفرستند.

رهین را نمک  سید مخدوم به خاک، نخای ینظار یک شورای هوقتیک سید مخدوم رهین بسیار نمک حرام است. خدایا
  .ها هم او را قبول ندارند ینظار شورای که ته اندازه فرومایه اسچ وید، تصور کنید که خود رهین تاحرام می گ

  
که چرا سید مخدوم رهین خود را کاندید شورا نمود؟ رهین مانند لطیف پدرام خود را  تجاس ندری سوال
ایران به نام   یآخند " معرفی میدارد. این اصطالحی است که یک جاسوس نظامیافغانستان"داند، بلکه  ینم افغان

افغان نیستیم، بلکه چند روزی در افغانستان داد. یعنی ما  ایران سجواسی چنگیز پهلوان اختراع کرد و آن را در خورد
تغییر دهیم. سید مخدوم رهین  یموهوم به خراسان در افغانستان زندگی می کنیم تا زمانیکه بتوانیم نام افغانستان را

و  نستمیا میخواست که به این منظور و خدمت به ایران داخل شورا گردد و از آن تریبیون مانند
رهین به این تصور بود که چون مدتی وزیر اطالعات نظام  یغ کند.افغانستان را تبل ۀتجزی  نخاینا سایر
خاطر میتواند به شورا راه یابد تا به افغانستان  نازی کابل بود و به نفع ایران فعالیت مطبوعاتی میکرد، ۀنشاند دست

تاریخ انداختند. چون  زاندا خاک ت کشور هم رهین و هم پدرام را دریخوشبختانه، مردم با درا بیشتر خیانت نماید.
متفاوت احمق ها را  ۀچهر و با کند  است، بعید نیست که دوباره سر بلند احی سید مخدوم رهین شخص بسیار بی

انستان نباید گذاشت که شکست سید مخدوم رهین شکست سیاسی ایران در افغانستان هم است. مردم افغ هتناگف بفریبد.
می خواهند که جلو فعالیت های جاسوسی  وازینر و دان از مداخالت و دسیسه بازی ایران به جان رسیده

   طرد نمایند. را باجان نارمزدو بگیرند و را کشور های همسایه روسای ایران
  

مقرر  به حیث وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان در یک پست حساس اینکه حامد کرزی چطور و چرا او را
را خدا  رس   رسیده بود؟ این تهدای برایش نییرو و یا اینکه از  معلوم نیست که آیا خودش خواسته شدلیل نمود،
   میداند.
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