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 سید مخدوم رهین را بهتر بشناسید!
 (مسوقسمت )

 

اصلی سید مخدوم رهین برداشتیم و تا اندازه ای محترم پاچا و اینجانب در سه مضمون قبلی پرده از هویت 
شخصیت ملعون او را افشاء کردیم. اما ناصفتی های رهین در چند مضمون ختم نمیشود. این میهن فروش مسلکی 

 آنقدر در خیانت و پستی غرق است که جاسوسی برایش حکم نماز خواندن را دارد. 
 

دند، سید مخدوم رهین و مزدوران شورای نظار و منافقین جمعیت در سال هائی که طالبان سیاه اندیش در قدرت بو
اسالمی از غم و غصه خود را در هر در و دیوار می زدند و نه علیه طالبان بلکه علیه پشتون ها داد و فریاد می 

ین کشیدند که "او امریکائیان به لحاظ خدا ما را نجات دهید". نواسه ها و خواهر زاده های صدیق فرهنگ هم در
 گروه ضد پشتون ها شامل بودند و به کانگرس امریکا می رفتند و گریه وزاری می کردند.

 
دلچسپ اینکه، سید مخدوم رهین و سایر خاک فروشان گروهی را بنام "صلح و دموکراسی" به وجود آورند تا مرام 

ا در عقب این گروه بودند. های ضد افغانی خود را به نام دموکراسی بپوشانند. دستگاه های استخباراتی امریک
جریدۀ امید که حاال پرچو شده هم با حمایت دستگاه جاسوسی ایران و بعضی محافل سیاسی امریکا خلق شد تا  

به یقین که  هند. مصارف طبع جریدۀ مزدور امیدتبلیغات ضد پشتون را شدت بخشند و منظم به پشتون ها دشنام بد
راد داخل این گروه کثیف توانائی تمویل چنین مصارف گزاف را نداشتند. از منابع خارجی حصول میشد، زیرا اف

برای مدتی سید مخدوم رهین در راس گروه میهن فروش "صلح و دموکراسی" بود و برای اینکه در همین موقف 
 باقی بماند، از خواهر زاده های خود برای جلب جوانان استفاده ای ناجایز می کرد.

 
گروه صلح و دموکراسی و لچکان شورای نظار و منافقین جمعیت اسالمی طور مکرر مقابل سفارت پاکستان در 
واشنگتن مظاهره می نمودند. اما بعد از تجاوز امریکا به افغانستان، این مظاهرات به کلی قطع شد. سوال درین 

است که گروه خاک فروشان صلح و دموکراسی جاست که آیا مداخالت پاکستان در امور افغانستان به پایان رسیده 
تحت رهبری سید مخدوم رهین بعد از تجاوز امریکا به افغانستان از به راه انداختن مظاهرات علیه پاکستان 

و لوده هم  سادهخودداری می نمایند؟ نخیر! انگیزه جای دیگری بود. گروه صلح و دموکراسی که یک عده از افراد 
د، خواستار این بودند که پاکستان طالبان را از صحنه بردارد و قسمت شرق افغانستان را بدور آن جمع شده بودن

اشغال نموده تا پشتون ها پارچه پارچه شده تا دیگر سر بلند کرده نتوانند. مداخالت پاکستان در افغانستان به مراتب 
نمتیوانند. الکن برای انسان های شرف عبدهللا از آن انکار کرده  –بیشتر از گذشته است که حتا دولت فاسد غنی 

باخته که یک عمر را در ذلت و بی وقاری سپری کرده اند، مداخالت پاکستان قابل پذیرش است. فراموش نباید کرد 
که سید مخدوم رهین همیش می گفت و می گوید که "افغانستان باید بین ایران و افغانستان تقسیم شود". با این انگیزۀ 

ت فطرتش دیگر مقابل سفارت پاکستان در ساین کامالٌ طبیعی است که رهین کثیف و دوستان پ ضد افغانستان،
واشنگتن و دیگر جا ها مظاهره نمی کنند و امیدوارند که افغانستان بین ایران و پاکستان تقسیم شوند تا به آرزو های 

 ضد میهنی خود برسند. 
 

استثنای چند مزدور مانند خودت، بقیه مردم افغانستان از وجب  برای سید مخدوم رهین سیاه چهره باید گفت که به
وجب خاک مقدس شان دفاع خواهند کرد و سرانجام افراد دون همتی مانند تو و دوستان خاک فروشت  را به 

 گورستان ذلت خواهند فرستاد. 
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