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 عبدالولی
 از ايالت ورجينيای امريكا

 

 
 سيد مخدوم رهين ميخواهد وزير خارجه شود

 
بعد از سلب اعتماد ولسی جرگه از داآتر سپنتا دزير خارجه آنونی، يك تعداد به تكاپو افتادند تا پست وزارت 

او درين اواخر، .   استاز زمره، سيد مخدوم رهين سفير فعلی افغانستان اشغالی در هند.  خارجه را اشغال نمايند
 .چند بار به آابل سفر آرده  تا توجه آرزی و دول مقتدر و حاآم به سرنوشت افغانستان را بخود جلب نمايد

 
  در افغانستان بشمار رفته و )ساواك ـ ِوواك(سيد مخدوم رهين يكی از عمال دايمی سازمان های جاسوسی ايران 

يت فرهنگی، سياسی و جغرافيائی افغانستان به نفع ايران فعاليت نموده مانند داآتر جاويد سال ها در تخريب هو
 بوده آه هدف عمدهء اين جريده و "اميد"رهين و باجه اش قوی آوشان موسسين  جريدهء مبتذل  .  است

در مجالس  سازمان بنام صلح  و .  حاميان بی فرهنگ اش از آغاز تا حال تباهی آلی افغانستان ميباشد
. آه من هم حاضر بودم، خودش و ديگر جواسيس ايران بر ضد افغانستان  و پشتون ها تبليغ ميكردنددموآراسی 

با هزار منافقت خود را به پادشاه سابق نزديك ساخت در حاليكه با نام مستعار  پادشاه و فاميل اش را با آلمات 
   .رآيك و غير شرافتمندانه دشنام ميداد

 
 به حيث وزير اطالعات و آلتور، ايران به بزرگترين هدف فرهنگی خود در بعد از نصب سيد مخدوم رهين 

در حقيقت سازمان جاسوسی ايران  در تقرر وی بحيث وزير اطالعات و آلتور ماهرانه نقش  . افغانستان نايل شد
ربات از زمان مقرری اش به حيث وزير اطالعات و آلتور تا سلب اعتمادش از جانب ولسی جرگه، ض.  بازی آرد

اصطالحات و آلمات فارسی ايرانی را در دری افغانی .  جبران ناپذيری به هويت فرهنگی افغانستان وارد نمود
وی مانند باجه اش قوی آوشان از حاميان .   داخل ساخت و روحيهء ايرانی پرستی را در افغانستان پرورش داد

   .نميخواهد آه آشوری بنام افغانستان بر روی آرهء زمين وجود داشته باشدتغير نام افغانستان است و هرگز  
 

او .  سيد مخدوم رهين در هند هم بيكار نه نشسته، بلكه شب و روز در تبليغات ضد افغانستان مصروف بوده است
 ضد سخت مصروف عياشی است و بدون همسر و فاميل خود در هند زندگی ميكند تا با آرامی  مرتكب اعمال

.  با استفاده از وضع ناهنجار فعلی، مخدوم سعی ميكند آه تا به حيث وزير خارجه مقرر شود.  اخالق انسانی شود
سيد .  ايرانی ها  هم سخت در تالش اند آه او را دوباره به آابل برگردانند و در راس يك وزارت مهم قرار دهند

او فكر ميكند آه مدتی خدمت آردن به حيث سفير در .  دمخدوم آمترين فهم و دانش  سياسی و ديپلماتيكی ندار
هدف وی از آمدن به آابل  تشديد آردن فعاليت ضد افغانستان به نفع . دهلی، از وی يك عالم سياست ساخته  است

آرزی بايدبداند آه تعين سيد مخدوم به حيث وزير خارجه افغانستان، بزرگترين يك خيانت خواهد .  ايران است
سپنتا شخص نجيب .  آتر سپنتا هنوز هم ميتواند يك وزير شايسته باشد به شرط اينكه از وی حمايت شوددا.  بود

و دانشمند است، الآن پشتوانهء قومی ندارد و مانند عبداهللا و رهين از حمايت سازمان های جاسوسی آشور های 
 .ترين سطح نزول خواهد آردبا تقرر سيد مخدوم رهين، افغانستان به پائين .  خارجی برخوردار نيست

 
 پايان


