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نيد مخدوم رھيس  

ده استي را در لندن به فروش رسانیخي آثار تار  
 

 

 یخي آثار تارین قاچاقچيد مخدوم رھيس

 

ر اطالعات و ي وز»نيد مخدوم رھيس« از الس انجلس گزارش داد که ی سال جاری م١٣خ يانا افغانستان به تاريون آريزيتلو

  .  ده استي لندن به فروش رسانی افغانستان را قاچاق نموده و آنھا را در بازار ھایخي تاریمتيکلتور آثار ق

د يس« ۀليوسه  را بیخي تارن گزارش خبر قاچاق آثاريا ۀنديانا افغانستان و گويون آريزي مالک تلو»ارينيل مسکينب« یآقا

ن در گذشته از مردم افغانستان يت از رھينسبت حما"ار اظھار داشت که يني مسکیآقا.  دي به اطالع عامه رسان»نيمخدوم رھ

  ." خواھد یمعذرت م



 بودا یدر دور اول وزارتش سر ھا.  رسد ی به گوش م»نيد مخدوم رھيس«مت توسط يقيست که قاچاق آثار ذين بار اول نيا

 »د مخدوميس«انت ي که خیکه ھر خبرنگار نيدلچسپ ا.  ب زدي به جین بابت پول ھنگفتياده بود و ازيم به فروش رسانرا ھ

 و ی استخباراتی سازمان ھایک ھاين کار از تاکتيا.   خواندیوانه ميا دي و یمار رواني او را ب»نيرھ«کند،  یرا افشاء م

 .  س را نداشته باشدي جواسی ھایانت و پستيت برمال ساختن خأ جریعمال آن ھاست که کس

زد و  ی در افغانستان حرف می اجتماعی ھای عدالتین از شرافت، صداقت و  بيکا اقامت داشت، رھيرامرکه ديتا زمان

ن گروه ي ایاکثر اعضا.  کرد یغ مي احمد شاه مسعود تبلیبه راه انداخته بود که برا" یصلح و دموکراس"نام ه  را بیگروھ

کا به افغانستان، يبعد از تجاوز امر.  دادند ی م».ی آ.ی ب.اف« کردند و راپور آن ھا را به ی میجاسوسه افغان ھا يعل

د که ينيبب.  ه زدندي وزارت و سفارت تکی ھای رھسپار افغانستان شدند و به کرس»نيرھ«فان به شمول ين ناشريا ازیتعداد

      .خ وجود داردين نابکاران تارين گفتار و عمل اي بیميچه تفاوت عظ


