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 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢۴
  

  !از استاد امر کردن است و از شاگرد چشم گفتن
 

 !.ل  شعله ئی گرانقدر آزاد،استاد دانشمند و مبارز بزرگ

 معظم تان و آرزوی سالمتی تان، خواھشمندم که از ببخشيد و معذرت هو عرض ادب به پيشگابا درود ھای آتشين 

کاکا و اگر اين افتخار را به من ببخشيد من  -زيرا شما من حيث استاد سخن نزنيد که مايۀ رنج و عذابم واقع می شود،

با  .ايصم بسازيدقاشتباھات و ن خطا ھا،دلپذير تان مرا متوجه سازنده و اين حق را داريد که با نصايح  حيث  رفيق،

شما شخصيت نستوه و قلم آشنا ھم عقيده ھستم که نبايد با قضايا  برخورد احساساتی شود بل بر خورد منطقی 

  .صورت گيرد

تان ۀ نوشتۀ مملو از  صداقت و محبت  ھای ھميشگی تان را با عالقۀ فراوان خواندم و از پيشنھاد  خالصانه و شريفان

نت گذاشتيد، مبر من آواره که ت مسرور گشتم و با جان و دل استقبال می کنم و از ذره نوازی ھای ھميشگی تان نھاي

 .، کمال امتنان دارمافتخار بخشيديد و بر جرأت مبارزاتی ام افزوديد

اسوس و حسين ج - از مدتی بدينسو اين قلم و عده ای ديگری از رفقاء متوجه اين تاکتيک ھای شيادانۀ غفور ثنا

وطئه ھا و اغواگری ھای جاسوسانۀ شان، تاين شيادان وطنفروش و جاسوس آرزو داشتند تا با . صادق دنی شده اند

با تمام مکاری چرا که روباه  من را در دام تزوير و فريب کاری ھای شيادانۀ شان گرفتار کنند و اما موفق نشدند،

پالن ھای شوم اين قاتالن ده ھا شعله ئی انقالبی، باالخص زنده  .واندھيچ گاھی شير را نفريفته و در دام افگنده نمی ت

حتا توان نوشتن و دفاع کردن را  واقع گشتم،در يادان نصرهللا و سلطان احمد را خنثی کردم و مايۀ شرمساری شان 

 .از آنھا سلب نموده ام

 باشيد متوجه می شويد که من ھم متوجه اگر جناب بزرگوار شما در اين اواخر نوشته ھای اين قلم را مطالعه کرده

يک مسألۀ مھمی که در سر لوحه کار مبارزاتی ام قرار داشت ھمانا افشاءگری چھره ھای اين .شيادی شيادان شده ام

ب و حاال انجو اکونوميستان و جاسوسان امپرياليسم  بود که در زير .ج.استخباراتی ھای خاديست و جاسوسان ک

خوشبختانه حاال اکثريت اعضای جريان شعله ئی و  منسوبين جنبش انقالبی و . ھان شده بودندپن) شعلۀ جاويد(نقاب 

» حزب دمکراتيک خلق« بی ناموس، جاسوسان روسيه و متعلق به ۀمردم ملتفت و آگاه شده اند که اين سه شرفباخت
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 می خورد و می شکند و مايۀ بر سنگ» شغادان«خوشبختانه تير ھای  .بودند نه مبارزان شعله ئی و جنبش انقالبی

 .شرمساری شان واقع می شود

اکرم «حاال انقالبيون و مردم متوجه شده اند که اين زنازادگان و حرامزادگان تاريخ از اسم مبارزاتی زنده ياد 

از رھروان ياری صاحب  .استفاده ھای سوء می کنند تا ازين طريق به اھداف ارتجاعی و خائنانۀ شان برسند» ياری

منا می کنم که به اين روسپيان دوره گرد و سگان وامانده ديگر اجازه ندھند که از اسم و رسم مبارزاتی آن شھيد ت

 .سازندباستفاده ھای سياسی و مليتی نمايند و اسم ياری صاحب را خدشه دار 

 حقه بازحاال اين سه تا  . اموجه شايسته ای انجام دادهه ان بثووليت و دين انقالبی ام را در افشای اين دله ھا و ديؤمس

 است که انسان با شھامتخاصيت  .و سفله من حيث سه تا جسد کثيف پيش پا ھايم افتيده اند و پر از تعفن می باشند

 :؛ که گفته اندھمانطوری کنم که شما می طلبيد برای شما قول می دھم، .مرده ھا را پيش پائی نمی زنند

 .»مرد ھا را قول است «

 !بھروزی و پيروزی تان المتی،به اميد س

 ارادتمند تان

 ميرويس


