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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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 Political  سياسی

  
  احمد پوپل

  ٢٠١۶ دسمبر ٢١
  

 "زرير شھمرد"استخباراتی فحاش 
  

ور فرومايه افشاء گرديد واين مزد» زرير شھمرد«به نام » خاد« بعد از آن که به ھمت رفقاء يکی از جواسيس بی آزرم 

از «: ردهھمانطوری لنين  در نوشته ھايش تأکيد ک( را از جملۀ دوستان خود در صفحات مجازی حذف و به دوستان

اطالع داديم که وی يک تن از جاسوسان منحط ، ناموس باخته و فحاش است که بايد از وی )  »جاسوسان برحذر باشيد

اين جاسوس فرومايه که .  ضرورت  با قيد احتياط برخورد نمايند و با اين مکار استخباراتی در صورت ھمه حذرکنند

آموزش ديده است  به زود ترين فرصت قالب » خاد«  مشاوران روسی  در قالبKGBپيشۀ جاسوسی را از اعضای 

 شعلۀ جاويد که کادرھایيکی از از اھالی کندھار و  -» وف عاکف ؤر«  نام داکتر صاحب ۀعوض کرده و  با استفاد

  داخل فعاليت اطالعاتی ـ استخباراتی گرديد که بعد از مدتی -لھاست بنا بر عللی که خود داند از مبارزه  دست کشيدهسا

  :کوتاھی تحت نام ۀ  رفقاء دوباره بازشناسی شد و جمعی از رفقاء نوشتهبه توج

 : ن آمده است را به دست نشر سپردند که در آن چني» ! ياد دھانی الزم به دوستان صفحات فيسبوک «

که از مدتی است در فيسبوک ھا و از جمله در فيسبوک ماھم به نام دوست نفوذ کرده  ] Rauf Akef[ فردی به نام «

به حيث عنصر جاسوس تشخيص گرديد وتوسط ما )" دوست شما ( " است ؛ از آنجائی که توسط دوست محترم ما به نام 

، رفيق بشير نبی و رفيق نذير دلسوز نيز ھويتش ) Raof Mahar Aaean(ھريک رفيق محمودی ، رفيق پوپل ، رفيق 

به داخل ) ی افرادائاز جمله شناس(خدمات معين به مثابۀ عنصر نفوذی کدام سازمان جاسوسی تثبيت گرديد که برای 

 .فسيبوک ھا خزيده است وما نيز وی را فرد جاسوس تشخيص کرده از جمله دوستان خود حذف نموديم 

دوستان خواھش می کنيم تا عوامل رنگارنگ دشمن را تشخيص داده ودر انتخاب دوست دقت الزم را به خرچ از تمام 

  ».دھند

بچه بی « که درد عقده ھای چرکين و بو گرفتۀ حقارت ھای ناشی از ھم جنسگرائی ، يعنی » مفعول « اين جاسوس 

  . فشاء گرانش تسکين می دھد ؛ به  دوستان ما دشنام داد بودنش را با داو و دشنام و فحش دادن و تھديد کردن به ا» ريش 

زرير « ، » توريالی جان «، »  صالح جان«که با نام »  فدا محمد جان« اين جاسوس شرفباخته و با تجربه يعنی 

  استخباراتی دارد ؛ زمانی که متيقن شد تھديد ھای پوک و ميان-برآمد اجتماعی .... و » رووف عاکف « ، » شھمرد 

تھی اش موشکافان چپ انقالبی را نه تنھا مرعوب ساخته نمی تواند ؛ بلکه موجب تمسخر و خندۀ آن نيز می گردد و 

 امين -افشاگرانش بيش از اين اجازه نخواھند داد که وی به گزيدن و مسموم ساختن عناصر مبارز ؛ چون دورۀ تره کی 
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ش را عوض کرد و به سان ديگر وارد عمل  ا و شيوۀ استخباراتیتاکتيک.  نجيب کماکان به کارش ادامه دھد  - و کارمل

  .شد که در ذيل به آن خواھم پرداخت 

زندان  (که بھترين سالھای عمر پربارش را در زندان مرکزی) رفيق کبير توخی(مبارز زندان ديده و رفيق عزيز ما 

با مقاومت ) »حزب دموکراتيک خلق « (که تحت قوماندۀ جنراالن روسی و فرمانبرداران وطنفروش ) مخوف پلچرخی

 عملکرد اطالعاتی جواسيس خاد و ھمکاران تسليمی آنان که در ۀو سربلندی سپری کرده است و در بارۀ مکانيزم پيچيد

اسالمی و جھادی در آن زندان و ساير زندان ھای تحت فرمان روسھا » احزاب « و » تنظيم ھا«نقش مجاھد مربوط به 

و يا از طريق ضربه زدن به  تشکيالت آنان خود و حلقات مربوطۀ شان را در چنبر (تاده می شدند در افغانستان فرس

محاصرۀ خاد قرار می دادند و با اعضای حلقات مربوطۀ شان يکجا زندانی می شدند وبا استفاده از خوشباوری و ساده 

را دوست و رفيق وھمرزم وھمسنگر آنان انديشی مردم نجيب ، شجاع ، وطنپرست و مبارز ما موفق می شدند خودشان 

تجارب )  کبير توخیرفيق(وانمود کرده در پھلوی زندانيان وطنپرست و آزاديخواه قرار  می گرفتند ؛ اين رفيق 

  . گرانبھائی از شيوۀ کار  آنان داشته که بازتاب مفصل آن را در چھار جلد کتاب  خاطرات زندانش ديده می توانيم 

 ارزيابی و شناخت منطقی اين مار خوش خط و خال ؛ در رابطه با خادی بودن اين فرد دست به قلم رفيق توخی بعد از

برده شمه ای از طرز کار دولت مزدور وجواسيس بی آرزم آن را در زندان مخوف پلچرخی ، به خصوص در بين 

م که بعد از سه دھه جاسوسی افشاء کذائی را بھتر بشناسي» وف عاکفؤر« بيائيد   « زندانيان چپ انقالبی ، تحت عنوان

 رفيق توخی که با داليل مستند وافشای نام ھای متعدد اين جاسوس ھمراه بود ؛ ۀنوشت. را به دست نشر سپرد »  شد 

استخباراتی ھا . چون آتش شعله ور بر جسم کرم زدۀ  اين جاسوس و قواد روسھا افتاد که سرتا پايش را به آتش کشيد 

 ترس  و وحشت فزون از حد  دارند ؛ حتی از آواز باد خود می ترسند ؛ شان ۀای ماھيت جنايتکارانوخادی ھا از افش

ن را شناسائی ودر ضمن ای که اين فرومايه ھا را استخدام کرده اند از عمال خود می خواھند که مخالفئزيرا نھاد ھا

در داخل کشور آن ھا را به چنگ پوليس انداختن ھمگامی  وھمنوائی و خود را متعھد به انديشه ھای پيشرو نشان دادن  

و در خارج کشور در بين شان تفرقه انداختن ودر صدد فروپاشی افراد متعھد به امر خدمت به مردم برآيند زمانی که 

 تسميه نموده از وجود آنان در برابر مردم "جاسوس سوخته"افشاء و برمال شوند شبکه ھای منسوبۀ شان آنان را به نام 

و در کشور ھای که پناھنده ) افغانستان(عد در زادگاه شان ُيا کشور ھای پناھنده پذير انکار می نمايند و مزيد بر اين بـو 

به ھمين سبب حق به جانب اند که ازآواز باد آزاد شدۀ . شده اند نيز شناخته شده  امنيت شان در خطر قرار می گيرد 

  .شان ھم بترسند 

ُبعد ديگر کارشان به ھر وسيلۀ می خواھند  خود را به پيشگامان .  بی شرفان و وجدان باخته ھا چنين است روند کار اين

و به جانباختگان جنبش پيوند دھند وبا دروغ ورياکاری خود را مطرح نمايند وافراد ساده انديش و خوشباور را بفريبند 

بدينوسيله برای خود وھم کيشان خود جای مطمئن در بين تا . خود را زير نام پناھنده وفعال باسابقه پنھان نمايند ۀوگذشت

اين مار پر نقش و نگار وبی آزرم با استفاده از نام من نزد رفقاء . تشکل ھای سياسی وگروپ ھای مبارزاتی بيابند 

ھر وقت که به انگلستان آمديد واگر خواسته «ودوستانم خود را يکی از بھترين رفقايم معرفی کرده و به آنھا گفته بود که 

خود (عمل ننگين  ھدف اطالعاتی اش از اين » .مساعد خواھم ساخت» پوپل«باشيد من  زمينه آشنائی شما را با رفيق 

به دست )  دادنی نام من خود را دربين آن ھا جاۀرا دوست ورفيق من نشان دادن؛ ديگران را فريب دادن ؛ به وسيل

. د آنان بوده تا به کار ھای اطالعاتی خود رونق دھد  و اگر بتواند جواسيس ديگر را نيز با خود بياورد آوردن اعتما

ًرفقاء به من اطالع دادند که چنين فردی را می شناسی ؟ من اظھار بی اطالعی کردم ، که اصال کسی را به اين نام 

رايم ھوشدار دادند که اگر فردی با چنين مشخصات چون رفقاء از ارتباطات من خبر داشتند ب. ونشان نمی شناسم 
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تکار وبدکارۀ فرومايه و فحاش ت در تماس شد از ھوشياری و دقت الزم کار بگير که وی يک جاسوس جنايھھمرا

  .است

 از بس رفتارناپسند و دروغ ھای سخيف و فعاليت ھايش با استفاده از نام من زياد شد ؛ من از رفقاء خواستم که اگر 

 صحبت کنم وبرايش بگويم که  استفاده از نام ديگران جرم است با ویخواھم   تيلفونش را برايم پيدا کنيد  میۀنمر

  .دانی  ًمخصوصا برای خودت که داکتر ھستی و خود را عضو حزب کمونيست انگلستان می

باز . ظھار بی خبری کرد وی در تيلفون ا.  » مرا می شناسيد«: بعد از گرفتن نمره اش با وی در تماس شدم وگفتم 

برايش . باز اظھار داشت که شما را نشناختم »  تان فشار بياوريد شايد مرا بشناسيدۀخوب به حافظ«: برايش گفتم 

دروغ  وقار آدمی را کم می کند ، وقتی شما مرا نمی شناسيد  چطور ديگران  را با کسی که خودت « :محترمانه گفتم 

کسی را ھم نگفته  من ترا نمی شناسم و« : وی گفت .   » سازی ؟ نام من احمد پوپل است نمی شناسی می خواھی  آشنا ب

حين خشم و غضب از طرف ی که ئوقتی من نام اولين رفيق را گرفتم دشنام ھا» ام که با شما آشنا می سازم 

وقتی نام رفقای ديگر را بردم اش شنيده بود نثار اين رفيق شفيق کرد که با واکنش تند من مواجه گرديد  و ) »فاعالن«(

فحش ھای ناموسی نثار ھمه کرد که من ھم با مسؤوليت وتعھدی که در برابر رفقايم دارم  جواب دشنام ھايش را ده ھا 

 چندين بار تيلفون کرد تا اگر بتواند کوفت. را به جايش گذاشتم تيلفون وشی گو. مرتبه شديد تر نثار خودش کردم 

 که بر جمجمۀ ميانخالی و فروخته شده اش  وارد کرده بودم  ؛ از من بگيرد و درد آنجايش را  سنگينی راضربات پتک

به ناچار لين تيلفون را برای  مدتی .  تيلفون ھای پيھم اين جاسوس را جواب نگفتم ! . فرونشاند وگويا انتقامش را بگيرد 

  .قطع کردم 

 فيسبوک به تاريخ ۀو صفح» افغانستان  آزاد ـ آزاد افغانستان  « پورتال ھمزمان در "توخی"بعد از آن که نوشته رفيق 

که من در خانه   دسمبر زمانی١۵ به نشر رسيد ؛ اين جاسوس  بی ناموس و قواد روسھا  به تاريخ ٢٠١۶ دسمبر ١٢

 ، به زبان آورده   ما  تيلفون کرد و ھرچه داو و دشنام و فحش در پشتارۀ  ايام مفعولی اش  ذخيره کرده بودۀنبودم به خان

  .به خانم اين قلم  و تمام اعضای فاميلم اطالق نمود 

که به اين جاسوس تيلفون کنم تمام مسايل امنيتی را در نظر گرفته بودم  تا نمبر تيلفونم  در صفحۀ تيلفون وی  پيش از آن

 ۀ در نقش اسيران مسلمان شدن روسی مسعود کهااما وی در پايگاه احمدشاه مسعود  تحت نظر مشاور« . ظاھر نگردد 

 پيشرفته و کاربرد تکنولوژی اطالعات را فرا ۀوی  از آزادی کامل برخوردار بودند  فراگيری آالت وافزار مخابر

چرا اين استخباراتی بی غيرت مانند  ھمکيشان .  تيلفونم برايش کار ساده ای بود بر نمۀبيرون کردن دوبار» گرفته بود

که در (  ھا به اسيران دست بسته فحش ھای ناموسی می دادند ؛ اين قواد شرفباخته برای خانمم خادی خود که در زندان

 سنتی ما ارج گذاشتن به زن  که حد اقل در برابر قھر و خشم زنان ، مردان بی بند و بار و فحاش کوتاه می آمدند ۀجامع

د ھايته روان کن باز ببين که من چه نشان شان افسوس که زن ھستی چيزی نمی گويمت برو مر« : وبا گفتن ھمين جمله 

. اخالق و فرھنگ جامعه  خود داری می  نمودند  از دادن فحش ھای خالف کرامت انسانی وخالف عرف و»  دھم  می

حتی مردان بيگانه زنان نا آشنا را مانند خواھر ومادر خود  پنداشته  آنان را در برابر  مردان زن ستيز و بد اخالق مثل 

اما اين بی ننگ که از پيشکش خانم پرچمی خادی اش به مشاوران روسی . ن جاسوس ، درپناه خود قرار می دادند اي

جو  با اين گونه پيشکش ھا جست و)  مانند  رفقای خادی اش (زندان پلچرخی لذت می برد و راه ترقی وپيشرفت خود را

پول در آوردن مطابق افکار  برآوردن نياز ھای جنسی و عالوۀ همی کرد به ھمين سبب زن  نزدش مانند کاالست که ب

بنا بر ھمين افکار قرون وسطائی وعقب  عقب ماندۀ فئودالی خود زنان را بخشی از مالکيت مردان به شمار می آورند و
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نان ز. دھند   زعم بيمار خود گوشه ای از مالکيت مردان ديگر را مورد ھجوم قرار میهتازند وب ماندۀ شان برزنان می

  .  ضعيف می پندارند را مانند تمام آدم نما ھای ھم جنس خود ، انسان درجه دوم و

 را تھديد به گروگانگيری و اختطاف و تجاوز  نموده بود ، مگر نمی داند و آگاه نيست فرزندانماين بی شرف که من  و 

لی وقضائی و زندان کشور محل که يک شکايت ساده از جانب اين قلم کافی است تا سر وکارش با دستگاه ھای عد

  . شودکشيده ) انگلستان که خود برايش  جاسوسی می کند (سکونتش

ما به مبارزۀ خود بی ھيچ » تيغ مفعول برش ندارد « : از آنجائی که مردم در رابطه با برخورد چنين  مفعوالن گفته اند 

) داکتر فدا محمد" (توريالی"زيکی سياسی مثل دغدغۀ خاطر  ادامه می دھيم  و به تھديد ھر دله و ديوث و مفعول ف

  .جاسوس و امثالھم ارزش يک توت زير پای شده را ھم قايل نيستيم 

 ، رفيق  "ميرويس محمودی" رفيق "موسوی"جمالتی که اين فرومايه در مورد رفقاء و به طور اخص در مورد  رفيق 

ميرويس ودان "ِ ناشی از ضربات تبر  ، رفيق  ھمسر اينجانب و شخص خودم  به کار برده ، در اصل ،"توخی"

  . صد به درز اصابت کرده است  در و اين قلم می باشد که صد "کبير توخی" ، رفيق "نذير  دلسوز"  ، رفيق "محمودی

يا "  زرير شھمرد " يا " داکتر صالح" ، يا " توريالی "  ، يا "فدا محمد"نظير داکتر ی تا نفس می کشيم افشای جواسيس

 .   بخشی از کار مبارزاتی  مان را  می سازد ....  و يا " وف عاکف ؤر" 

 
 


