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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ مارچ ٣٠

  

  فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه
  !در صدد بدنامی رھبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

۴ 
  

 غير انقالبی چيست؟فرق بين يک انقالبی و  به بيان ساده ، 

 !انقالبی در عمل و پراتيک مبارزه می کند و اما غير انقالبی به الف وپف زدن بسنده می کند و بس

 : ناصر خسرو

 گه نرم و گه درشت چون تيغ"

 پند است نھان و آشکارم

 با جاھل و بی خرد درشتم

 "با عاقل نرم و بردبارم

سی دقيق به قوله کشی پرداخته اند و چنگ و رای نقد علمی و برجه ھای ، انجو ايست و چنگيزيست ب» مائويست« 

 !دندان نشان می دھند

عضو «دھند  و تحت عناوين  يک گروھگ چھار پنج نفری با طلسم و مداری گری از خود سياھی لشکر نشان می

ال تحت عنوان و حا »مائويست ھای افغانستان«،»يکتن از اعضای سابقه دار شعله جاويد« ،»جنبش دمکراتيک نوين

تنھا به قوله کشی آغازيده اند بلکه با عف و جف زدن و پاچه ه  اروپا نۀاز قار» م.ل.م«سازمان کارگران افغانستان «

 دروغ پردازی،  گوئی،اجزء ناسزه گيريھای شان ثابت می سازند که ھمان دوره گردان ھرزه و فواحش سياسی اند که ب

اينھا پارس کشانی اند که در پشت قافله  . ندارندچيزی ديگری در انبانيات تاريخ الف زدن و پرده اندازی بر روی واقع

 ! بل رانده شده اند،دور مانده انده تنھا از قافله به زنند زيرا ن عف و جف می

سازمان « و ميرويس خواب از چشمان تسليم طلبان »موسوی«مبارزان و انقالبيون بی باک و نترسی ھمچو رفيق  

انجو ايست و   اين حرکت شجاعانه ، عوامل خاديست،شان ربوده اند، بناءً »ھزاره ايسم«فقای سکتاريست و ر» پيکار

فرمانبرداران امپرياليسم را در اروپا وحشتزده و سراسيمه ساخته است و بدان واداشته است تا با نشر جفنگنامۀ تحت 

سازمان کارگران افغانستان «از آدرس » پيام آزادی«در  » اپورتونيسم در الک دفاع از رھبران جنبش مقاومت«عنوان 

   !برخيزند» دفاع«به » م.ل.م
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و » شورش«، انجنير »فوالد«زاد و ولد اين مولود ناخلف يکشبه صورت می گيرد  و نطفۀ حرامش توسط داکتر  

 دھان کثيفش باز که نمودن آغاز نموده و ھمين) چھار غوک(گذاشته می شود ؛ و فردايش به » حزب کمونيست«انجنير 

 !فحش باران می سازد؟،   ھا فحش را با شديد ترين »موسوی« و »ميرويس«می گردد 

دفاع بر نخاستند و در زير چادری ه انجو ايست اين خادمان امپرياليسم از خود ب مگر چرا ھر دو نقادک خاديست،

 !د؟ ضد ما حمله نمودنهپنھان گشتند و ب» م.ل.سازمان کارگران افغانستان م«

تنھا آخ و واخ ه پارس می کشند که گفتار ھای ما ارزش جواب دادن ندارد  و اما از سوی ديگر ن» کبر«از يکسو  با 

ريزند و التماس می کنند که  نگريم که چگونه اشک می را می را توأم با جيغ کشيدن می شنويم بلکه ناله ھای شان شان

 . مقصد درازهِ سان انجو ايست بايد بدانند که ھنوز آغاز کار است و راما اين مرتجعان و جاسو ديگر افشأگری نکنيم؛

اينست که نخست خود را معرفی بداريد که کی ھستيد و در » م.ل.سازمان کارگران افغانستان م«حاال پرسش ما از 

محو طبقات طبقاتی و ملی امپريالسيستی و ستم  ضد ستم هعمل دوشادوش کارگران  بو درکجای افغانستان در پراتيک 

 مبارزه می نمائيد و آدرس تان در خارج در کجا موقعيت دارد ؟

 !را انجام داده ايد و اگر داده ايد در کدام کشور؟ آيا وظائف ملی تان

زبان ساده برای من بيسواد بگوئيد مائويسم چيست و يک مائويست ه در مورد وظائف انترناسيوناليستی تان بنويسيد و  ب

راستی شما اين گوھر ناياب را در وجود تان می بينيد و يا خير و اگر می ه باشد و آيا ب صفات میکيست و دارای چه 

 بينيد بنويسيد تا مطلع شويم؟

راه انداخته  شده بود با زبان يک ه ثانی، اين قلم بحث ھای ارتجاعی و اپورتونيستی را که توسط دو نقاد ھالند نشين بدر

 ساختم اءرا برمال  و افش استدالل غلط  و سفسطه بازيھای شان د کشيدم و دروغگوئی ،طرز ساده به نقه انسان نوين ب

ی که در زير  ئاپورتونيست ھا که اين حرکت انقالبی ام آتش در خرمن اپورتونيست ھای بی عمل اروپا نشين انداخت ؛

و حضور نداشته  اتیمبارزپراتيک در  از تاريخ در عمل و ه ای مستعار پنھان اند و در ھيچ برھھایچادر اسم

حاال اين بی ننگ ھای بی بند وبار، فاسد االخالق  و شتران کينه توز با ژاژ پراگنی ھای نمايان . وليت نپذيرفته اندؤمس

کشند و  پارس می چسپيده اند ،» موسوی«پوده و کچه در پاچه ھای من و  رفيق انقالبی » مائويستھای«شان تحت اسم 

 دليل و سند موجه و قابل قبول اپورتونيست مخاطب  قرار داده و ده ھا بر چسب خادستيک می گونه ما را بدون ھيچ

دانند که آفتاب را نمی توان با دو انگشت  اما نمی زنند تا با اينکار رذيالنۀ شان گويا شخصيت ھای ما را ترور نمايند؛

 !پنھان کرد

 !سم و انجو ايست ھای فرمانبردار و جاسوس امپرياليسمجزء افشأگری مدعيان دروغين مائويه  ما چيست بمگر گناه

ھای پوده  و کچه از » مائويست«و اما شما پردازد   االت تان میؤجواب سه با استدالل و منطق ب» موسوی«رفيق 

ھراسيد؛ مگر شما پوده ھا با  چرا و از چه می  گريز کرده و تجاھل می کنيد؛روی واالت ما طفره ؤجواب دادن به  س

 ھای انقالبی اصيل ھمچو شما مکاران »مائويست«مسلح نيستيد و اگر ھستيد آيا »  مائويسم«ح و انديشۀ دورانساز سال

 !عکس؟ه پردازند و فحاشی می کنند و يا ب دجال با دو و دشنام به نقد می

به اثبات رسانيده اپورتونيست در زبان انگليسی به معنی فرصت طلب و نان به نرخ روز خور می باشد و شما در عمل 

ی ھستيد که در ھر قدم زندگی ننگين تان ھمچو بوقلمون رنگ عوض کرده ايد و بنابر گفتۀ بزرگان ئايد که اپورتونيستھا

 و رھائی اکت و ادا ھای شير بودن را درمی) ساما(در زمان مقاومت ملی در پھلوی شير  .به ھر سازی رقصيده ايد

وی مرداب بوديد که با وزش نسيم سحر ترکيديد و بدون کوچکترين جنگ و جدل و آورديد و اما در حقيقت حبابھای ر

تا پاکستان بدرقه و آورده شديد و يا با ) خاد(را به امضاء رسانيديد و توسط  )خاد(مقاومت سند تسليمی و ھمکاری با 
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 شما ھا است ھای پيشوند اسماپورتونيسم زيبندۀ پسوند و .به ھندوستان رفتيد» جمھوری دمکراتيک خلق«پاسپورت ھای 

 .سازيد که از ترس افشاء نمی

 و »مجيد بزرگ«و رھائی ) ساما(دانستند که رھبران انقالبی  خوبی آگاه بودند و میه مردم در سراسر افغانستان ب

ان اين مدعي» م .ل.سازمان کارگران افغانستان م«  بودند و حاال ما اطالع نداريم که رھبر و رھبران »فيض بزرگ«

کی ھا اند و در کجا فعاليت ھای سياسی و نظامی دارند و در جنگ مقاومت ملی ضد روسی »مائويسم«دروغين 

 !عملکرد ھای دارند و يا خير؟

بيافگنند متوجه می  »پيام آزادی«نظری گذرا در » م.ل.سازمان کارگران افغانستان م«ھای پوده و کچه »مائويست«اگر 

دفاع برخاسته ام ه  از آن برا که فعالً  کدام تغييری نيآمده است و ھمين موضع  سياسی شوند که در موضع سياسی بنده

  مھمۀ يک مسأل.دھد بر حقانيتم گواھی می» انسان«و  »بابا« ،» سمندر«مباحثات من با  .ديروز نيز جانانه دفاع ميکردم

و  »بابا« ،» سمندر« مبارزاتی ام در مقابل از موضع و موقف» پوالد« داکتر و آن اين که،بايد تذکر دھم نيز را ديگر 

 در »مجيد«در دفاع از اسم و رسم ابر مرد » پيام آزادی«نوشتۀ نخستينم در  .داد کرد و مشوره می دفاع می» انسان«

بود که مورد استقبال و پشتيبانی داکتر صاحب قرار گرفت  »سمندر«مقابل حمالت اپورتونيستی رھبر سنتريسم مسلکی 

نين نمی بود چطور ايشان نوشته ام را به نشر رسانيد و در مقابل اپورتونيست ھای سنتريست و چوکره و و اگر چ

 !را معاونت نمود؟ن سرايدارش م

جوش و خروش آمد و بعد از گذشت چھل بھار و زمستان يکباره متوجه اپورتونيست بودن ه باره ب چطور شد که يک

مگر  می شود؟) ساما( و بيشتر از سی تن کادر ھا و رھبران »ی قھرمانمينا« و »فيض قھرمان« ، »مجيد قھرمان«

مرض ياد فراموشی گرفتار شده بودند و حاال آب و ھوا و غذای ھالند معجزه کرد که ه مدت مديد ب خدای ناخواسته تا اين

 !را مداوا نمود ؟ تکليف ايشان

رقصيديد و ميده ميده کنان و  وز به ساز روسھا میخاين شما ھستيد که دير  و»کوانتل پرو«کارزار کثيف و متعفن 

جاسوسان و لودسپيکر ھای  مثابۀ فرمانبرداران ،ه يديد و امروز بتريشی و سويدنی غلترقصان در دامن انجو ھای ا

 خاين و ناخلف .امپرياليسم در آغوش امپرياليسم نفس می کشيد و تغذيه می گرديد و در خدمت منافع آنھا قرار گرفته ايد

خاطر تجزيه افغانستان ه شما رانده شدگان و واماندگان متحجر ھستيد که با دشمنان تاريخی کشور ما، ايران و پاکستان ب

 کار کرده و ھمکارمی باشيد، مگر چنين نيست؟

 دھيد و پاچه می گيريد و ھم بوی تعفن تان نفس ھا سرگردان و تر شده ھستيد؛ ھم پارس می) ديدو( شما پارس کنان مثل

 مگر ديروز ھمين شما ناخلفان شرفباخته نبوديد که از نام کنيرو رھائی پارس می ) ساما(اگر شما امروز بر  گير است؛

پس چه شد که امروز در مقابل اين دو سازمان انقالبی قوله می  گرفتيد و عشوه فروشی می کرديد ؛ آنھا اعتبار می

 کشيد؟

نمائيد  دفاع از اکونوميسم میه را ھم متھم بن ونوميستی می پنداريد و مرا  يک سازمان اک) سازمان رھائی(که   اين

 ضد روسھا و نوکران هحتمی از ياد تان رفته است که رھائی يک سازمان سياسی و نظامی بود که در جنگ کبير ملی ب

منحيث مستنطق )  د پنجخا(بومی اش می رزميد و شما ھا در آن ايام يا مشغول امضاء کردن اسناد تسليمی بوديد و يا در 

 !اجرای وظيفه می نموديد و يا جاسوسی می کرديد

گويند که دروغگو حافظه ندارد و آنھم دروغگو ھای انجو ايست و خادم امپرياليسم که با الش ھای متعفن شان و چھره 

 رفيق  و»مجيد«در نوشته ھای ارتجاعی شان رفيق !!!  ھای کريه و زشت شان در روز روش دروغ می گويند

بار ھا خطاب نمودند و حاال  با چه بی حيائی .....  اوانتاريست و قدرت طلب،  را با خانم مبارزش اپورتونيست،»فيض«
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 به تمجيد پرداخته و برای ھزارمين »فيض« و ابر مرد »مجيد«و بی آبروئی چاپلوس مآبانه از شخصيت ھای ابر مرد 

 !!ھا به نمايش می گذارندتملق و شاديبازی ينگونه ابا را وجدان شان کمبود  ربا

گردد که اين ريشخند ھای  چنين استنتاج می» م.ل.سازمان انقالبی کارگران افغانستان م«از طرز گفتار و عملکرد ھای 

ھای پوده و کچه عقده ھای نھفته در قبال جنبش انقالبی  باالخص دو سازمان عمده و » مائويست«روزگاران يعنی 

خون دادند و افتخار کمائی کردند و اين عمل ملی و   دارند؛ زيرا آندو سازمان  انقالبی در عمل رزميدند،انقالبی اش

زيرا می نگرند که خود شان جز  ھای پوده و کچه گشته است ،» مائويست«و رھائی باعث حس حقارت ) ساما(انقالبی 

زيرا خود به  برای شان آبروئی بخرند »و سامارھائی «خواھند با کوبيدن  الف و پف ارمغان ديگری نداشته و می

ديگر قطره آبروئی برای شان نمانده است که نيکوئی می دانند با آنچه تا حال انجام داده اند، بين جنبش چپ کشور 

 !!!بريزانند

ان و سازمان ادامه دھندگ ،رھائی ،) ساما(را با حمله به  ھای پوده و کچه در آغاز قوله نامه ای شان» مائويست«که  اين

 .انقالبی فعلی بسنده کرده اند، وظيفه آن سازمانھا است که از خود دفاع کنند

سازمان انقالبی کارگران «و  ھمپالۀ ھزاره ايستش عقب نشينی را اختيار کردند و » فوالد«بر می گرديم که چرا داکتر 

ھای پوده و کچه به »مائويست«نمايندگی از ه  برا ظاھراً  ، مولود حرام خود ساخته و پرداختۀ شان» م.ل.افغانستان م

 !بنگس زدن بپرواز آوردند ؟

، » م.ل.سازمان انقالبی کارگران افغانستان م«کسی از اسم و رسم  حال ھيچه ينجاست که تا باجای خنده در

 »ھایمائويست«مثابۀ نمايندگان ه را ب ھای پوده آگاھی نداشته و اما اين لش ھای روی مرداب خويش»مائويست«

ميراث » شعلۀ جاويد«از يکسو اين پرازيت ھای زرد و ھزاره ايست ھای پر از طمطراق .دارند افغانستان اعالم می

 ميمونبازی ھای شان در لجن بدنامی غرق خواھند کرد  و از جانب ديگر در بد گرانبھای محموديھا را با دلقلک بازيھا،

 زنده می بود با »صدر مائو«اگر  راه انداخته اند ؛ه  مذبوحانۀ را ب تالشھای خاينانه و»صدر مائو«نامی راه و رسم 

 !!!گرديد نشخوار می کنند زھره ترک می» مائويسم«ديدن اين حالت و حادثه که چنگيز پرستان  زرد از 

ھای پوده و ھمپاله ھای »مائويست« به نکات مھم بدن  »ميرويس« و »موسوی«که تير ھای  است اينواقعيت قضيه 

 ناشی از ضربت تير، آنھا رابه عکس العمل یير و ضعيف النفس شان اثابت کرده است و  سوزش طاقت فرساحق

با ھمه کش و »سازمان مائويستی« يک بدين گونه به اصطالح در غير آن بايد خود پاسخ بگويند که چراواداشته است 

 فشش عليه ما مثل سگان زخمی به جفيدن آغازيدند؟

 ارـه کـد بـايـيـر نــکــی لشـــاھــيــس

 موسوی و ميرويس به از صد ھزار

پس  ھای پوده و کچه بوده و دليل ديگری ندارد؛»مائويست« اپورتونيسم عريان هگری علياء ما فقط مبارزه  و افشگناه

حال ه  باالتی را که متوجه دو نقاد ھالند نشين کرده بودم تاؤس ھای پوده و کچه ياد آوری می کنم ،»مائويست«برای  

ھای پوده و »مائويست«جواب پرداخته و تا آنزمان ه االت پاسخ ارائه داده نشده است و اگر آنھا جرأت دارند بؤبدان س

کچۀ ديگر را که راه و رسم کارگر را به مسخرگی گرفته اند در زنجير شان بسته  نمايند تا  بدون موجب پارس نکشند و 

 !دادن  به آنھا نداريم )کوچوله(اگر بکشند ما چاره ای جزء 

  :جوابی را که من ارائه دادم چنين بود نقاد ھزاره ايست چنگيزيست قيام چنداول را با قيام اکتوبر مقايسه نمود،«

استمداد می » ساما«از آن به زعم خودش در نفی و بدگوئی  بر مقايسه می کند و ونقاد قيام چنداول را با انقالب اکت

 نمی خواھم بحثم را به بررسی انقالب اکتوبر و قيام اردو و سربازان دولت موقت بکشانم و در جويد، با آن که در اينجا

 ١٠«لنين به کتاب » تز ھای اپريل«عوض از نقاد می خواھم تا حد اقل قبل از آغاز به بحث در کنار مطالعۀ دقيق 
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 گوشزد می نمايم که در منطق يکی از زشت منتشره در ھمين پورتال مراجعه نمايد، به وی» روزی که دنيا را تغيير داد

  ».باشد» قياس مع الفارق«ترين عادات، می تواند چسپيدن به 

 :که غلو و مبالغۀ بيمار گونۀ نقاد را  در موضوعات ديگر بر مال ساختم از وی پرسيدم که ضمن اين

 نخست بايد بنويسد که اين ادعايش ؛در قيام چنداول ياد کرده است»  ساما«نقاد از ھمکاری افسران ناراضی خلقی با «

مگر چه عيبی داشت که خلقيھا از دولت و حکومت و رھبران وطنفروش را بر چه مبنائی می تواند ثابت سازد در ثانی 

 شان رو  بر گرداندند و به صف مردم و انقالب بپيودند؟

می ساخت و اين يک حقيقت انکار  بود که قلب ھر انسان آزاده را به طپش می انداخت و جذب صفوفش» ساما«ھيبت 

 ».پذير  بودنا

چند روز متواتر منتظر جواب وی بودم و اما بعد دانستم که نقاد در کنجی  از ترس خزيده است؛ تا اين که پوز ھای شما 

ت مصاف شير شتافتيد و در پاچه ھايش قائم شديد؛ اينحرکت متعجبم نساخه را ديدم  که با حرکت دھان تان عوعو کنان ب

 .لحظاتی مکث کردم و در لحظات شيرين پيروزی خنديدم از قافله افتادم ،ه ياد سگھای دور افتاده زيرا ب

 .ھنوز حرفھای خيلی نا گفته ای با وی دارم وشايد ماه ھا را در بر بگيرد

  :ھالندی تان نموده بودم قرار زير است»مائويست«االتی را که از رفيق ؤس

بوديد؛ برای » پيکار«راه انداخته شد و شکست خورد شما عضو مرکزيت سازمان ه ول بدر آن آوان که قيام چندا«

به حيث بنيان گذار سازمان تان، مبنی بر تدارک قيام » احمد علی«پاسخ بگوئيد که اوالً ادعای داکتر خوانندگان و مردم 

 آن سالھا آيا مگر به غير از دنباله روی از و آن را علت ايجاد سازمان پيکار دانستن به چه معنا بوده و نقش جنابعالی در

 سازمان شما عليه قيام چنداول جبھه می ناميد بوده است؟ در ثانی بگوئيد در کدام سندی ھمان زمان» قيام –کودتا «آنچه 

را يک حرکت قدرت طلبانه و ضد انقالبی خواند و محکومش کرد؟ اگر محکوم کرد با کدام سنديت و  ری کرد و آنيگ

راه انداخته ايد و چه ه نکرد چرا و حاال بعد از گذشت سه دھه در نبود  رھبران با کدام منطق سر و صدا ھا را باگر 

 »!رسد جزء بدنامی و رو سياھی؟ نفعی برايتان می

دی چون شما، داکتر اتحت رھبری افر»پيکار« به خارج ، سازمان»محمودیداکتر صاحب رحيم «بعد از رفتن زنده ياد 

 با اتی در گذشته داشته باشيديک روز پراتيک مبارزحتا که   و ديگران بدون اينای، دگروال جوره، حکيم تواناحمد عل

و ديگر ادارات ) خاد(دولت مزدور معاھده و پرتوکول تسليمی را منعقد نموديد و سازمان تان در بسته در خدمت

به پشاور قدم رنجه  »پيکار«ر اعضای مرکزيت بعد از مدتی شما و ديگ. کار آغازيده استخباراتی دولت مزدور ب

 ؟در مرکز استخباراتی ديگری، مگر غير از اين بود؟ ديگری سويدن و ۀکرديد، يکی در کميت

اگر شما و دوستان تان برای منافع امپرياليسم ممد و مفيد نمی بوديد ھيچ گاھی در آن مؤسسات به کار گماريده نمی شديد 

اما سازمانھای امپرياليستی اروپائی ھمچو کميتۀ اتريش و سويدن و يا ھم .  نمی بوديدو از اعتبار خوب برخوردار

ھم زير تأثير تعلق تشکيالتی با افرادی از قناش سايرين از ھيبت رفيق سلطان احمد می ھراسيدند، گر چه سلطان 

ائی وطنش از ھر طريقی که پرتوکول ھمکاری را با دولت مزدور امضاء کرده بود و اما آرزو داشت تا برای رھشما

باالخره خاد گلبدين و خاد کابل اين . ميسر گردد مبارزه کند، اين بود که دشمن اروپائی از وی زياد خوش شان نمی آمد

 .!فرزند فرزانه و انقالبی توده ھا را اختطاف و بعداً به شھادت رسانيد؛ روحش شاد و يادش گرامی باد

االتم  شما ؤجای پاسخگوئی به سه عمل آمد، و اما به ھالندی ب» ائويستم« زيادی از ھر دو االتؤالبته س

افتيديد، برای ھيچ جای تعجب جان ما ه و بھا را گسسته زنجير به مثابۀ سگان ھار  ،افسارگسيختگان بی شرم و بی آبرو

 !جزعف و جف چيزی ديگری در توشه نداشتيده  شما بنداشت و ندارد که
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شان چھار زانو نشستند و دوکتورين » مائويستی« ه پس از چنگ و دندان نشاندان گويا با نقد ھای پوده و کچ»مائويست«

اين قدرت سياسی که از .قدرت سياسی از لوله تفنگ بر می خيزد" صادر کردند و چه بيشرمانه چنين نشخوار نمودند

ک جنگ خلق بر ميخيزد و نه از لجن شرايطی که از بستر ي زاده ای شرايط عينی و ذھنی است، لوله تفنگ بر ميخيزد،

 !؟"سامای مجيد شھيد »قيام - کودتا«و » رھايی«رويزيونيسم مسلحانه ی اپورتونيست ھای 

ھای پوده و کچه ھمين شعار ھا را داديد و اما روزی با »مائويست«يادم است که چندين سال قبل شما ه درست ب

ان و دور از وطن از خوشی در پوست نمی گنجيديم و با صداقت چشمپارگی تمام اعالن جنگ خلق را کرديد و ما بيخبر

تنھا جنگی صورت ه تمام به صد ھا اعالميه ھای ارسال شده را کاپی و در دسترس مردم قرار داديم و اما تا امروز ن

 !نپذيرفت بلکه تک تفنگی ھم شنيده نشد؟

اگر مرد ھستيد و  ه اعالن کمک کرد و متذکر شد ،ھای پوده و کچ»مائويست«سازمان رھائی اولين سازمانی بو د که  با

 !اما زمين جنبيد نه کلبی حسين ھا؟ .جرأت داريد تمام سالح ھای ما در اختيار تان است

 ھای پوده و کچه می شنويم و دفعتاً » مائويست«حاال بعد از گذشت دو دھه باز ھم ندای پف و الف را از حنجرۀ پليد 

 !!!را در خاطرات ما مجسم می سازد بل شانھمان الف و پف ھای دو دھۀ ق

ين راه از ھر نوع سعی و تالش دريغ ا ساخت و دراءبايد شما زرد ھای زرد را در پيشگاه خلق اسير و انقالبيون افش

 .نخواھم ورزيد

 کار مگر مردم شما را از روی کدام نوع عملکرد ھا و کنيد؛ لرزيد و از افشای ھويت تان خوداری می چرا از ترس می

  نيستيد؟»مائويسم«نامه ھای تان بشناسند مگر شما مدعی 

 مورد شماتت قرار نداديد؟»مائويستھا«مگر شما ما را در مذمت نمودن 

 نترس و دارای جوھر انقالبی اند  و اما من اين جوھر را در وجود شما دالالن »انديشۀ مائو«پيروان که با خبرم  طوری

 واقعاً دلم اين را ھم بايد بيفزايم با وجود شما و در مقايسه با کارنامه ھای شما، نمی بينم و فواحش عقب افتاده از کاروان

 !به حال زنان روسپی که در جامعه بدنام شده اند، می سوزد

 ....ادامه دارد
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