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  یعبدالول

 كاي امریايني ورجالتي ااز

 

 راني جاسوس اكي ی هاتي از فعالیقدردان
 

 ٢٨ نموده بودند، در شب سي ها تاسیراني آه چند سال قبل آنرا ای سازمان وطنفروش بنام صلح و دموآراسكي

   رًاي اخنيوم ره مخدديس.  آردندی افغانستان در هند قدر دانري و سفراني جاسوس اني مخدوم رهديسپتامبر از س

  ني آه مشتمل بر پائی صلح و دموآراسوشان فرصت، گروه وطنفرنيبا استفاده از.   سفر نموده استكايبه امر

 خبري باي تعداد از دنكيمن  مانند .   مجلس را براه انداختندني مردم اند، اني ترتي تهذی و بني فرهنگ تری بن،يتر

 .م مردم آگاه شده و آنار رفتني اتي از نی الآن بزودمن را داشت گروه خائني اتي عضوی چند وقتیهم برا

 التي امي مقی تعداد افغانهاكي.   دادندبي محفل فرني اشتراك  دری مردم را برای خائن صلح و دموآراسگروه

ن ما  تعداد از وطنداراكي.  كنندي  را بنام شب عرفان برپا می جمعه هر ماه، محفلني در شب آخركاي امریاينيورج

ح و ل شب، گروه خائن صنيدر هم.  ندي نمای می و شعر خوانافتهي محفل حضور نيآه عالقه به فرهنگ دارند در

 قسمت از كي.   عالقه دارندی گرفته  بودند آه نشان دهند مردم بورا راني جاسوس ای مجلس قدردانیدموآراس

 حادثه نيا.   مواجه شدندی صحنه ساختتگني  به ابرادران و خوهران  ما آه اصًال از موضوع آگاه نبودند دفعتًا

 . انزجار خود را نشان دادندني خائنني ای آاربي متاثر ساخته و به فراريمردم را آه من هم حضور داشتم، بس

 روز، سفارت افغانستان نيدر ع.   دادی باند خائن  سفارت افغانستان در واشنگتن را هم بازني وقت، اني حدر

 بودند به خبري حالت بني تعداد از برادران و خوهران ما آه ازكي.   براه انداخته بودی بلخی موالنای را برایمجلس

 و سوال آردند آه موضوع مجلس سفارت از چه ند زدفونيلي تی گروه خائن صلح و دموآراسی تعداد  اعضاكي

.   مجلس  شب عرفان استني گفتند آه هدف سفارت هم همشاني به ایفتنه گران صلح و دموآراس.  قرار است

 تعداد كيچنانچه .  ندياي براني از جاسوس ای آه مردم به سفارت نروند و به محفل قدردانخواستندي آنها میعني

    . آمدندراني از جاسوس الي و بعوض رفتن به سفارت به محفل تجلخوردند را ني  خائنني ابيفر

 نوشته آرده ني رهتي خارجه شود در بارهء شخصري وزاهدخوي مني رهنكهي مقالهء  سابق خود به ارتباط ادر

 یكي نيا.  كندي متي فعالی آدام آشور  خارجی و فرهنگیاسي است و به نفع سی آه او آدانديهر افغان م.  بودم

   .كنندي مآار افغانستان ی نابودی اجانب است آه براسي  جواسی از توطئه هاگريد

 انيپا

 


