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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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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ می ٠٩

  

 !يک تصحيح ضروری
 

ضمن عرض پوزش خدمت  از اشتباھم انتقاد کرده در نتيجهمورد انتقاد شديد قرار گرفته ام   زير ،ۀبا نوشتن جمل

، زحمتکش، ثابت  به خود مستقل، متکیفردچون خودم يک  .وانندگان عزيز، طرز بيانم را نيز تصحيح می نمايمخ

 اثر مشقات و خم و پيچ ھای زندگی، چنگ به مطالعۀ حد اقل بزنم و در ھمه هقدم و مبارز می باشم و توانسته ام ب

شتن جملۀ زير اشتباھی را نا آگاھانه مرتکب شده ام  در نوبناءً  .حال و احوال در فکر و خيال ميھن و مردمم باشم

  .پردازم  میآنو حاال به تصحيح 

 :غلط

من از علم و انديشۀ ايندو مبارز بزرگ می آموزم و تشويق ھای آنھا بود که امروز صادق ظفر چقر و داکتر "

 ".پوک را به حيرت افگنده ام

 

 :درست

 بااليم فشار زياد وارد کرده و  وزم و تشويق ھای ادبی آنھا بود تامن از علم و انديشۀ ايندو مبارز بزرگ می آم(

 )در سطح فعلی ادبی خود را برسانم

 

وليت شخصی ؤ و به مسنهچون از طريق سايتش مورد حمله قرار گرفتم، خودم مستقال ،»ثنا«در مورد داکتر غفور

 شرافتمندانه  با قاطعيت و.و به اينکارم ادامه خواھم داد  نخستين گام را گذاشتهام در جھت افشاء و رسوائی اش 

بلکه مدتھا با مخالفت کسی مشوقم نبوده به غير از وجدان مبارزاتی خودم، نه تنھا در اين زمينه ابراز می دارم 

ازه از دوستان نيز مواجه بوده ام، اين را ھم بيفزايم، با تمام احترامی که به دوستان پيشکسوت دارم، به ھمان اند

مرا مورد استقالل رأی برخوردارم که ھيچ کسی و در ھيچ مقطعی نتوانسته و در آينده نيز نخواھد توانست تا 

  . قرار دھداشاستفادۀ مسائل سياسی 
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، تمام کاسه ليسان  را به حيرت افگنده ام»داکتر پوک« چقر و »صادق ظفر«تالشھای شباروزی ام بود که 

 ھيچ کسی نيست که وقتش را :خوان شان بايد تا حال فھميده باشند» ثنا«آنھا و » قصاد«انجوئيزم اعم از خادم 

با اين تذکر  اميد   . مصرف کند،ھيچ پيوند ارگانيک بين شان وجود نداردآنھم در شرايطی که برای ديگران 

  .اشتباھم را در طرز بيان تصحيح نموده باشم

 !خ سرمبارزان راه آزادی و انقالبۀ  ھمهسعادت خوا

 ميرويس ودان محمودی

 


