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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ١۵

  سيد مخدوم رھين و احمد شاه ابدالی
 شوند؟ چرا بعضی انسانھا اينقدر سخيف و دنی می

    

احمد شاه ابدالی آغاز کرده سيد مخدوم رھين وزير اطالعات و فرھنگ نظام مستعمراتی کابل به ستايش و توصيف 

 درجه ١٨٠رھين يک عمر را در توھين، دشنام  و اھانت احمد شاه  ابدالی سپری نمود، اما اکنون با چرخش . است

بدون ترديد که رھين چيزی در فکر دارد که نقاب جديدی به . خود را نسبت به ھر پشتون، پشتون تر ساخته است

  .  استکشيدهروی 

مين تولد احمد شاه ابدالی مؤسس افغانستان معاصر در محل زادگاھش يعنی  شھر ھرات ، ياد ديصاز سچند روز قبل 

ين محفل يک تعداد از روی تساند قومی و قبيله ئی و يک تعداد ديگر ھم بر مبنای روش ھای ادر. بودی به عمل آمد

وم رھين وزير اطالعات دولت ين گردھمائی، پيام داکتر سيد مخدانکتۀ دلچسپ در. ارتجاعی زمان سخن گفتند

  :رھين گفت.  سھم گيران محفل شدۀمستعمراتی کابل بود که باعث تعجب و شگفتی ھم

احمدشاه بابا در واقع پدر مؤسس افغانستان معاصر است، کسی که در بدترين شرايط به ميان آمده برای کشور ما  "

 شمال و جنوب بر خاک ھای وطن گرامی ،اجانب از شرق و غربدر قرن ھجدھم ميالدی در حالی ظھور کرد که 

 شخصيت، کارکرد، آرمان و تجارب چنين ۀرھين  فرھنگ شناخت دوباره و ھمه جانب". ما تاخت و تاز می کردند

 . تاريخ مردان نامور را نياز مبرم دانست

د شاه ابدالی طور خاص و پشتون ھا سيد مخدوم رھين تا ھمين چند سال قبل و ھمين حاال نھانی، دشمن سرسخت احم

احمد شاه "داد و حتا می گفت که  رھين و دسته اش الفاظ رکيک به احمد شاه ابدالی نسبت می. طور عام بوده است

سس آن يعنی احمد شاه ابدالی را ؤرھين دشمن کشوری به نام افغانستان است و م". نادر افشار بود...ابدالی بچه 

رھين به گفتار .  وھش قرار داده و خواستار تقسيم افغانستان بين ايران و پاکستان بوده استروی ھمين دليل مورد نک

باالی خود اصالً اعتقاد ندارد، بلکه خالف وجدان و نيات ذاتی اش که  بر مبنای لزوم ديد  آيندۀ سياسی وی استوار 

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل، شايد رھين فکر کند که با آمدن غنی احمد زی به حيث. است، حرف زده است

  . تواند خود را بار ديگر در حکومت نو بچسپاند می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

واقعاٌ که انسان ھای دنی، بی مسلک و فرومايه به ھر نوع گفتار و عملی متشبث می شوند که آنھا را  برای رسيدن 

  .   به اھداف ناپاک و ضد بشری شان کمک نمايد

 

 


