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  مونتريال کانادا،         سيد جعقر خالقی  
  

  خواهشی از آقای علی کاظمی
  

) کی جی بی(نوشته ی پر محتوا و پر معلومات آقای علی کاظمی پيرامون فعاليتهای جاسوسی   

 بخصوص سپردن عناصر –سابق  و  واواک  ايران  و تبادله ی عناصر جاسوس ميان اين دو شبکه  

افغان ( را در سايت وزين) واواک ( بکه جاسوسی جمهوری اسالمی ايران به ش) کی جی بی(افغانی 

ازنوشته ی مذکور چنين استنباط ميشود که آقای علی کاظمی شخص آگاه .   خواندم ) آنالين- جرمن-

 نیا  به اين وسيله از ايشان تقاضا مينمايم تا –بنابران . و پر معلوما ت در اين زمينه هستند 

شتر از پيش  باز نموده  عالوه از عناصر شناخته شده مانند کشتمند ها که در مقاله موضوع مهم را بي

، حزبی يا "راست" يا " چپ" مروز بنام های ی قبلی تذکر داده اند ، افراد ارتباطی بيشتر ی را که ا

  ملی يا مذهبی  در برابر روشنفکران مستقل و مترقی   خط و نشان ميکشند و يا  به –غير حزبی 

انیا اين اقدام –به نظر من .  ، افشا نمايدناخن می کنند را   مانحو ی  زخم  سر نوشت  ملت ، ش

خدمت بزرگ و بی مانند ی است که آقای علی کاظمی برای مردمش  انجام خواهد داد و سايت عزيز 

ا را با نيز افتخار اين خدمتگزاری  برای هموطنان با وجدان  و با شرف م)  آنالين- جرمن–افغان ( 

  . خواهد داشتخود

  افراد صادق و خاين -آنچه اين خدمتگزاری را ارزشمند تر ميسازد اينست که متآسفانه امروز  

. . .  ، سربلند و سر افگنده و  وطنپرست و وطنفروش، راستگو و دروغگو، آبادگر و تخريبگر–

.   ا در يک کفه قرار داده شده اند که اين همسانی  درد آور نبايد  بيشتر از اين  دوام نمايدعمد

  سیایس  امکانات باد آورده ی تکنالوژی جديد موجب گرديده  تا حتی حزب و سازمان -بخصوص 

ا  شوند و ضرورت رفتن نزد مردم  و زحمت کشيد ن های سياسی و نظامی و تقابل ب) انترنتی( ديگر

ل دشمن و در شهر ها و روستا های ميهن هم نزد ادعا گران آن مرتفع . . .  خطرات جانی و تحم

  .  باشد

 افشا ی بيشتر و دقيقتر اين قضيه ی مهم و حياتی ما –  به عقيده ی من -         در هر صورت 

ت بيگانه افغانها ی عذاب کشيده که سرنوشت ما توسط  همين نوع جواسيس در چند سال اخير بدس

  تشکر.   خيلی ها ضروری ميباشد –های نا پاک سپرده شده 

                                                             


