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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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  نذير دلسوز

  ٢٠١٣ دسمبر ١٥

  

  جاسوس چند سره» لطيف پدرام«خطاب به 

  

 ")افغانستان آزاد - افغانستان آزاد "( به پر خواننده ترين پورتال   و سالم ھای پر حرارت ض حرمتربعد از ع

را گذاشته که به شاه امان ) "نمايندگانمجلس "وکيل در طويله ای به اسم ( لطيف پدرام   کسی آواز تيلفونیدر فيسبوک

پيروز . شما فرستادم وزين تال  پور مورد اين نابکار فرومايه و جاسوس چند سره به ياداشتم را در   اينک،اھانت کرده

  .مام ھمکاران قلمی شماتمند تدارا. سالمت باشيد به و 

  دلسوز. ن 

   

  ) !لطيف پدرام"! (  جانلطيف"

من به زحمکشان و کارگران شريف اين فرقه احترام (" اسماعليه"  تو از نفوذی ھای يکی از شبکه ھای کامالً سری

ه پيخ انگلستان  امپرياليزم کھن MI6وابسته به ) دانم  عميق می گذارم و آنھا را بخشی از مردم زحمتکش افغانستان می

 کسی  نفوذ کردی و يا توسط) فرکسيون پرچم" (دموکراتيک خلق  حزب"ھستی که يا خودت مستقيماً به سازمان جوانان 

 يک خادی مرتکب جنايات   تو به سمت در ھر صورت. به اين حزب منفور جذب شدی و بعداً به خاد انتقال داده شدی 

، يعنی شکنجه گر ارتقاء نمودی ؛ با سازمان ) وبازج(  ا سطح يک مستنطقزياد و ھولناکی در اين دستگاه شدی و ت

با رضا براھنی .  منفور بستی   در تماس شدی و پيوند محکم با آن دستگاه  ")واواک(" جاسوسی رژيم اسالمی ايران

حال کسی و يا . خود تبديل نمودیطرح دوستی ريختی و اين نويسنده و شاعرنامور ؛ اما خنثی را به مبلغ شخصيت 

  .  افزوده  کسانی که گپ تيلفونی ترا ثبت کرده در واقعيت امر سندی بر صد ھا سند خيانت ومحکوميت تو

اشتباه . تو يک جاسوس و يک خاين ملی زبان باز ھستی که چون توله سگی به پيل پارس می کنی " ! لطيف جان پدرام"

اعمال و .  قابل داو و دشنام نيست  ؛ بلکه در شرايط آن زمان اجتناب ناپذير بوده ابداً  زياد و مدھش نبوده   امان شاه

ف تو به چنين شخصيت واال و محبوب تمام جعف و . نمايد   ده ھا بار بر چنين اشتباھات چربی می کردارنيک ايشان

واقع در " ( سياسی"تماعی و ديدگاه  اجخصی و اخالق ، صرفا بازگو کنندۀ زندکی ش مليت ھای با ھم برادر افغانستان

  . تو می باشد ) استخباراتی
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 بود ، در زمان   شرافت فاميلی و اخالق عالی انسانی و آرمان آزاديخواھانه در وجود تو میه ایھرگاه ذر" لطيف جان"

وابسته اش مينی که ادعای مالک بودن آن را داری ، به تجاوزگر و حزب زتجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی به سر

  . نمی پيوستی  ) - خاد –آنھم دستگاه جاسوسی آن (

، يعنی ") ات(" بادار سابقه  را امپرياليزم امريکا اشغال کرده و تو را باالتر از نوازش") ات("حاال که سرزمين 

ی کنی؛ آيا به بادار جديد ، سخت بيتابی م") ات("جای داده وتو برای فروش دوبارۀ سرزمين " شورای ملی"در   روسھا

کدام چيزی ديگر    ؛آيا درايام جوانی  بودی و حال ھم ھستی در گذشته") ات (" تو که فروشندۀ کشور: نمی توان گفت 

  .-  از آنچه دوستم بر سرت آورد می گذرم-ی يا خير ؟ را ھم فروخته ا

  ١٢/٢٠١٣ /١۴دلسوز .  ن " !لطيف جان"  خودت بر تو باد   فضالت تمام انسان ھا و حيوانات مانند

 


