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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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  .آزاد ل
  ٢٠١۶ دسمبر ٢٢

 ؟)زرير شھمرد (استخباراتی فحاش 
 منتشره ٢٠١۶ دسمبر٢١زير عنوان  فوق به تاريخ) احمد پوپل(مبارز عزيز و انقالبی محترم ، رانمايهگاز را ای  نوشته

 و به  آن خوشحال شدمۀمطالعه نمودم که به نھايت از مطالع) آزاد افغانستان- افغانستان آزاد(ان گين پورتال آزاد ادر

جمله جنابان  ردد به کمال احترام به تمام انقالبی ھای اصيل کشور منگلقی نتستاخی بنده گتباط آن نوشته اگر بر ار

 گانردانندگخواھم بنويسم و ھمچنان از   چند سطری می"دلسوزنذير" و "لاحمد پو پ" ،"ميرويس ودان محمودی"

ھايم خود  نوشتهبينند از نشر  ی ترين بی احترامی به انقالبيون کشور میئ من جزۀپورتال عزيز توقع دارم تا اگر در نوشت

 .توانند بنده را سر زنش نمايند  که بخواھند مییی و با ھر لحندار

 تاريخ مثل صد ھا و يا ۀمھم است چون اين شرفباخت) از نظر من(ری ماھيت او خيلی  ھا گ افشا و"زريز"اين موضوع 

 که مخصوص خود و حزب شان است در یی خاصئناموس وطنفروش خلقی و پرچمی با ديده درا اران بیھم ھز

 .کنند می در ھيچ مقطع زمانی و مکانی دريغ نکرده و نءجاسوسی به استعمار از ھيچ نوع کوشش و تقال

دانند تا به ھر شکل   خود میۀ وظيفوی و امثال "پوالد" جاسوسی به نام ،"ھاشميان"ی به نام جاسوسبی خردھا مثل  اين

فتن امتياز از گر انقالبيون راستين کشور را بد نام ساخته و در صورت امکان ترور و سعی در خدمت و ممکن

 باشند می) امر يکاا  باشد يفرقی ندارد شوروی(يالسيتی جھانی ھای امپر قدرت

ھا ھم قابل تقدير و احترام است  مبارز خيلیو رانمايه گ از طرف رفقای ی اصلی چنين اشخاصۀی و افشای چھرئاشناس

 ؟! اصلی آنانۀ افشای چھرًمخصوصا

که ی ت و آنانتوان خاين به مردم دانس د تا فرق آنچه را میپيده بايد بفھمد و قدرت تميز داشته باشتاين ملت به خون 

و ملت را   مردم،ھای پر از عشق به انسان که سينهی ذاشتانده و ھم آنانگرا پشت ميله ھای زندان  بھترين ايام زندگی شان

  بنمايند،يان قرار داده اندگوآماج کلوله ھای آتشين قدرتمندان و زور 

اما بدون . باله دان تاريخ سپرده شوند ز بايد به و!! ھا فضله ھای تاريخ اند اين.  کم نيست "زرير" مانندی ئتعداد آدمھا

 پذير نيست ؟  و مبارزه عليه آڼھا اينکار امکانءافشا

 رفيق مبارز محترم "نذير دلسوز"انقالبی  و مبارز" ميرويس ودان محمودی"با اظھار ممنونيت و سپاس از ازجمند 

تمام جھات مبارزه را عليه أئيد بي: که  قعی دارم  اينو مطرح در تاريخ مبارزاتی کشور ت و ديگر انقالبيون"احمد پوپل"

 کنيم متن و انعکاس آن بايد آنچه را در فيس بوک نشر می. ينين به منافع مردم منوط به صفحات فيس بوک نسازيمخااين 

برای . ذاريمگ ھموطنان و عالقه مندان در ميان بۀبه ھم) افغانستانآزاد -افغانستان آزاد (ان گرا در ھمين پورتال آزاد
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تال شايد پورين  اان آن نوشته و نشر آن درگسد اما خوانندر فيس بوک شايد به ھزار ھا تن برکه نوشته ما و شما د اين

 .ھا ھزار خواننده داشته باشد  دهيش ازب

تباط اشکال مبارزه در شرايط مشخص کنونی  من نظر به صحبت که چندی قبل با استاد عزيز خود به ار يدۀالبته اين عق

را نتوانستم بنويسم خود شان  نظر  ھا نام بردم و تعدادی که اسم شان انی که از آنگرانمايگ. باشد توسط ايميل داشتم می

ان تاريخ را برای گتوانند شکل مبارزه و بر خورد با ھمچو حرامزاد ی و امنيتی که دارند میئ جغرافيا،به شرايط ذھنی

من خوشحال بوده و اعتراضی ندارم فقط توقع دارم اين دوستان و عزيزان مبارز يک کمی بيشتر . خود مشخص سازند 

)  افغانستان آزاد-آزاد افغانستان(تال عزيز ين پور اخواھند در کرد خود را وسعت داده و با انتشار ھر چه می  عملۀساح

ذارم که من ازين ياد ھانی ھای خود اگر بر گالبته نا گفته ن. رند اسوسان برداج ھمچو  در افشاییمساعد ترھای   قدم

خواھم چون منظوری جز مبارزه در  خوردی ناشی از عدم وضاحت موضوع با اصل موضوع داشته باشد معذرت می

داده اند بانی بيشماری کثريت مردم ما شده و درين راه قرير اگردن خرافات دينی و مذھبی که دامن از بين ب،راه  محوفسا

  . ندارمء شديد و انقالبی رفقاۀ تا نا بودی کامل استعمارو با ايمان کامل به مبارز،از بين بردن استثمار فرد از فرد

  تفاھم میءداشت منفی نداشته  و در  صورت  موجوديت ھر نوع سواز نوشته ھايم بر) انديوال ھا(ستان و اميد است دو

 تفاھم نموده و  در پيشبرد مرام ھای ء تا بتوانيم حل سوشوندان با من در تماس گيرانماگتال توانند از طريق ھمين پور

 .ذاريمگامی به پيش گيان  استعمار وادۀانقالبی و انسانی  جامعه و مردم فريب خورد

ات خود را ي نظر توقع دارم تاًخواھم يعنی شديدا می) آزاد افغانستان-افغانستان آزاد (ۀرانمايگتال عزيز و ھمچنان از پور

 .پيرامون اين نوشته من بنويسند

به انتظار خواندن تبصره ھا و را  اين نوشته ًفعال). ا. ل.م( زندان راستين  شما انقالبيون و فرمۀممنون و سپاس از ھ

  .کنم يات شما ختم مینظر

  

  :يادداشت

  ."!آزاد ل"ھمکار نھايت عزيز آقای 
 از اين که ھمکارانی به مانند شما بر کار پورتال صحه می گذارند و در سالم ھا و احترامات صميمانۀ ما را بپذيريد،

 می ،سال خويش ٨ فعاليت آن ھستند، بزرگترين پاداشی است که ما از کارمستمر بيش از ۀصدد بھبود و گسترش دامن
  .توانيم به آن افتخار نمائيم

توخی، ودان محمودی، پوپل و "عزيز ما آقايان تا جائی که به نشر مطالب افشاء کننده از سنخ نوشته ھای ھمکاران 
رابطه می گيرد، به ھمان سانی که تا امروز صفحات پورتال بر روی نشر آنھا باز بوده، من بعد نيز "  و جنابعالیدلسوز

نه به  که می بايد عليه جواسيس از ھر قماش و گذشته ای که باشند، متحدانه و آگاھاما ھم با شما موافقيم. باز خواھد بود
مبارزه پرداخته، با افشای ھويت آنھا، امکان نزديکی بيشتر عناصر متعھد به امر آزادی کشور و بھروزی مردم آن را 

  .مساعد ساخت
اين بزرگترين افتخار ما بوده و خواھد بود ھرگاه به مثابۀ نھاد افشاء کنندۀ جواسيس و : ما بدون تعارف ابراز می داريم

لذا با سپاس از شما به . نده و متحد کنندۀ نيروھای وفادار به مردم و کشور انتخاب می گرديمدشمنان مردم و آگاھی دھ
  .انتخاب تان ارج گذاشته، وعده می دھيم تا جائی که برای ما مقدور است، در انجام وظايف خويش کوتاھی نورزيم
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