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 ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۴ جون ٢٧

 !»جاغوری«ھای  ) مأيوس ايست(رھبر ۀ غيبت چندين روز
بعد از بيستم »  ظفر«و صادق علی لولو و پخپل»انجنير« ،نشين» ھالند«ھزاره ايست و چنگيزيست متعصب و فاشيست 

 ۀھفت ،مفقود االثر گشت و بعد از گذشت روز ھا »ھالند«فرمايشی افغانستان از »انتخابات« خورشيدی تا ختم ١٣٩٣ثور 

ارتباط  که يک امر تصادفی نبوده بل  »ظفر«البته غيبت  .پديدار و نمايان گشته عودت نمود» ھالند«قبل دوباره به 

از  ، تجاوزۀفرمايشی در زير ساي» انتخابات«دارد که  قبل از برگزاری » سلطانعلی کشتمند «ۀ بيانينزديک وعميق با

 در خواست کرد که  بايد ه ایھزاره ايست و چنگيزيستش طی اعالميه و اطالعي ،رھروان و پيروان  پرچمی خاديست

 مھمی که در غيبت ۀيک مسأل .رأی بدھند از دل و جان فعاليت نموده» محمد محقق«و » عبدهللا عبدهللا«برای تيم 

ھای مغز موش خورده )مأيوس ايست (»مقاالت و گزارشات ،نوشته ھا«جلب توجه کرد ھمانا عدم نشر  »صادق علی«

دنی در کار وبار » صادق علی«چنين توجيه چه بوده می تواند باشد به جزء ثبوت تنھا بودن  ،بود» شورش«در مرداب 

 ! اشسياسی و حتی اجتماعی

اوالد ھای ايشان در تجمالت فرھنگ غرب حل و مل شده اند و » ظفر«ثق از منابع نزديک به فاميل وقرار اطالع م

 ،شانۀ عليا مخدر .شان کاری نداشته حتی مخالفت سخت دارند» پدر«کلتور ملی شان را از ياد برده و به کار ھای 

ده و از مريدان واليت فقيه ايران می باشد و از افغان و افغانستان ايرانی زده و ايرانی پرست بوکامالً خود را گم کرده 

مأيوس تر از ) مأيوس ايست ھا(بناًء رھبر  .نھايت متنفراست» سنی ھا به خصوص اگر پشتون باشند«باالخص از 

 گذشته ھم چو سگ ديدو و تک و تنھا درک کرده است که حتی فاميلش با اين ھمه سگ صفتی ھا و سگ گری ھايش 

و ديگر پرچمی » اسدهللا کشتمند«،» سلطانعلی کشتمند«بنابر دستور .شديداً مخالفت ورزيده و به راه ھای مختلفی روانند

 به کابل می رود ،»ظفر«صادق علی » انجنير« ،»مقيم ھالند «،»حزب وحدت اسالمی«و» شورای نظار«ھای طرفدار

غفور » داکتر«حاکی از آنست که ، »ھالند«گزارشات رسيده  از  .کمپاين و تبليغات می نمايد» عبدهللا و محقق«و برای 

رفيق « قاتل ، سال انجوئيست١۴، خلقی دو آتشه ،استخباراتی خاديست ،»داکتر کريم زرغون خلقی«بچه بی ريش  ،ثنا

 ،» ھاکشتمند« سری که  با ۀ در جلس،»حزب دمکراتيک خلق افغانستان«و با بيشتر از چھل سال مبارزه در  »سلطان 

به کابل سفر کند وبا  »ظفر«داشت نيز موافقت می کند تا »ھالند«و ديگر پرچمی ھای  خاديست در» ظفر«صادق علی 

 شان را ۀدر تماس نزديک شده و صفوف پراگند» داکتر کريم زرغون«پرچمی ھای کشتمندی و خلقی ھای طرفدار 

با خرچ پول  »صادق علی ظفر« .راه يابد» ارگ«گردد که به کمکی  »عبدهللا عبدهللا«منسجم و متحد گرداند تا برای 

 عده ای از مردم شريف ھزاره را نيز در کهتنھا چنان کاری را انجام داد بله ن» عبدهللا عبدهللا« از کسيۀ ھای ھنگفت 

 .رأی بدھند »محقق/عبدهللا«بدل پرداخت پول مجبور ساخت تا برای 
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که مدعی رھبری جنبش پرولتری مأيوسان و  »پيام آزادی«ل بيت الخالی وؤمس ،غفور ثنا مشھور به غف» داکتر«

وقتاً فوقتاً » داکتر کريم زرغون ھا«و » کشتمند ھا« با اتکاء به ھمان پيروان و ھواداران ،می باشد) مأيوس ايست ھا(

و ائتالف . ) ....مأيوس ايست(مأيوسان » پرولتری«غر وپف و چس و عف و جف می زند و از جنبش  »ھالند«از

و ..... مأيوسان » پرولتری«يت است که جنبش ؤحاال  نمايان و قابل ر .دم می زند) مأيوئيست(حرامزادگان و زنازادگان 

واقعاً که ھا ھستند و دارای چگونه تمايالت و فرايند و روش سياسی ) مأيوس ايست(ائتالف حرامزادگان و زنازادگان 

 .می باشند

» ۀلويه جرگ« در ،»پيرم قل«مشھور به بچه بی ريشان » سازمان کارگران م ل م« ھای » ايستمأيوس«ناگفته نماند که 

عبدهللا «با امپرياليسم جنايت گستر امريک ااشتراک ورزيده بودند و برای » امضای قرار داد امنيتی«خاطر ه فرمايشی ب

 کمپاين و تبليغات زيادی را »تخار«و »ريفمزار ش «ھای دوم در شھرۀ اول و دورۀدور»  انتخابات«نيز در »  عبدهللا

 ،محمد محقق، سيما سمر ،از قضايا و اتفاقات فعلی چنين معلوم می شود که بچه بی ريشان پيرم قل .راه انداختنده ب

 ،»حزب وحدت اسالمی«و » شورای نظار« در اتحاد و پيوند عميق با ،»غف«صادق علی ظفر و غفور  ،کشتمند ھا

تحت عنوان ديگر و يا ائتالف نوع »حزب دمکراتيک خلق«احيای مجدد  ، را در سر می پرورانندھوا و نوای ديگری

 . لسانی و قومی دامن زند،سمتی، جديدی که بيشتر به مسائل سکتاريستی

ھای قرتکی و فرتکی و مغز موش خورده؛ چون چند قالده سگ و خر ھای کھنه پيخ  و بوزينه مانند اند ) مأيوس ايست(

 ،اين درز عميق و کمبودی روشن ،شتيبانی چند قالده سگ و خر محدود و مفتخور در سطح خارج برخوردار اندو از پ

 و دادهھر بی ناموسی و رذالتی تن ه را بدان واداشته است تا ب) مأيوس ايست(بی ناموسان و حرامزادگان ، زنازادگان

ان تکيه نمايند تا بقای سياسی و اجتماعی شان را ھر خس و خاشاکی  ھمچو خود شه دست بزنند و ببھر وطنفروشيی 

خاطر شھرت کشيدن و مطرح شدن از عليا مخدره اش استفاده ھای سوء ه ب» صادق ظفر«ھمان طوری که  .حفظ نمايند

غفور ثنا از عليا مخدره اش در چھارده سال انجوگری و زيست در پاکستان و قبل از » داکتر«می کرد به ھمين ترتيب 

 زندگی غفورک و ۀھنوز تحقيقات ما در بار . چه استفاده ھای سوء کرد که قلم از نوشتنش عاجز می ماند،)خاد(آن در 

يده ان شان رسمالحظۀتھيه و به توأم با عکس عليا مخدره اش ادامه دارد و عنقريب برای انقالبيون گزارش مفصل 

 .خواھد شد

 

  


