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ﺑﺎر دﻳﮕﺮ دو ﻗﻠﻮ ﻫﺎي  ...ﺳﺮﻫﻨﮓ وزﻳﻦ و ﻫﻮﻣﺮ آﺑﺮاﻣﻴﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﻲ دﻳﮕﺮي زده اﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮع را در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد اﻣﻴﺮﻓﻴﺾ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ .ح-ك

ﺟﺎوﻳﺪ اﻳﺮان
ﻣﻮﺿﻮع روزﻣﻠﻲ آزادﮔﺎن!
 -١اظھار نظر کامل نسبت به موضوع فعاليت روزملی آزادگان درفرصت اين روزھای
حساس کشور نيست.
 -٢سرمايه ھرنوع فعاليت دسته جمعی ويا اجتماعی ،شخصيت پيشگامان آن است .اين
شخصيت الزم در آقای ھومرآبراميان بکل مفقود است وفقدان شخصيت الزم مانند
بزگری است که گله را گر ميکند.
 -٣بزرگداشت وتجليل ازافراد کشوربه اعتباراعتقاد ،خدمت آنان به ميھن وفرھنگ ومردم
است .مخلوط کردن افراد با ھرسابقه وھرنوع اعتقاد وبعضا اتھام خيانت به کشور،
نقض غرض و فدا کردن اعتبار و حق ميھن پرستان درراه فراموشی تبھکاری
تبھکاران است ومنطق عقلی و وجدانی اجازه استقبال وھمراھی با اين جريان فريب
گرا رانميدھد.
 -۴ھيچ فلسفه وھيچ شرائطی امکان تجليل ازخوبان وبدان درکنار ھم را نميدھد اين
خيانت به عدالت اجتماعی وزمينه سازتبھکاری است.
 -۵جمھوری اسالمی روز ٢۶امرداد را روز ورود آزادگان به ميھن اسالمی مينامد که
به مردان قبيله غيرت مشھورشده و ١١سال ھم فعاليت دارد وروز ديگری ھم بنام
روز ملی راھبانان نور دارد .اينھا معلوم است که چه ميگويند وچه ميکنند ولی دکان
جديد آقای آبراميان و سرھنگ وزين خيلی قاراشميش است .خيلی تعجب آوراست که
ايشان درنامبری از آزادگان! آقايان رستم وسميرغ وفرماندھان نيروی دريائی
ھخامنشيان وامام حسين! وامام خمينی! را منظور نداشته است.
با احترام اميرفيض

بار نخستی نيست که ھم دستی و ھمکاری ھومر آبراميان و سرھنگ وزين بی آبرويی بار می آورد و
ريشه و بنياد فرھنگ ملی ايرانی را تير آماج خود قرار ميدھد.
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اينبار اين دو قلو ھای ....ميخواھند شھريور ماه ھر سال را روز آزادگان )!( نام بگذارد و در واقع
ميخواھند »سيب« ھای مجاھدين خلق را با دستان خالی و روشده براق کنند تا بلکه از کيسه گشاد
مجاھدين خلق بھر صورت شده جيب گشاد و بی انتھای خود را پر کنند.
به اين منظور کشار  ١٣۶٧را نمونه برداری کرده
اند ودر اينکارراديو مانی که راديو وابسته به
مجاھدين خلق و حزب توده خائن است را ھم ھمراه
کرده اند و آقای حدادی زاده که ھرجا چنگش بگيرد
را ميچسبد انشا نويسی نيرنگ را به گردن گرفته
است.
از کی تا بحال بيژن جزنی ،مرتضا کيوان،
محمدمسعود ،حسين فاطمی ،تقی ارانی ،پوينده،
مختاری ،... ،فروھرھا ،رضائی ھا ،سعيدی
سيرجانی ھا ،از طاھره قره العين گرفته تا
.....شاھپور بختيار گرفته تا کاظم رجوی ھا.... ،
ميرزا کوچک خان که شمار ايران را تجزيه کرده
بود ،جزو قھرمانان ميھن شده اند .در کنار اينان
تيمسار ربيعی و رحيمی و احمد کسروی و اميرکبير
ووو را ھم آلوده به ننگ ھايی که نامبردگان باال برای
کشور ما آورده اند می کنند .درکدام فرھنگ ننگ ھا
و جدايی طلب و مزدور ھمراه قھرمانان کشور يکجا ستوده می شوند؟؟
اين بخت برگشته ھا ھر سيبی را براق کرده بودند جز سيب مجاھدين و کسی ھم به آنان سيب گنديده
تعارف نکرد.
کسی نيست به اينان بگويد :کای بيخبران ره نه آن است نه اين.
مطلب و پيوست ھای آنرا حضور استاد اميرفيض فرستادم و ايشان ھم رھنمود باال را فرمودند که خوانديم.
خوانندگان گرامی افتضاحی که سالی پيش با ھمکاری سرھنگ وزين و ھومر آبراميان برای بی اثر کردن
علياحضرت و قانون اساسی  ١٩٠۶ومتمم آن راه افتاده بود که ھمراه با فحاشی ھا و بی ادبی ھای
غيرقابل توجيه بود را فراموش نکرده اند.
ای مـــدعــــيانی که بدنبال »خود آييد«
معشوق ھمين جاست کجاييد بياييد
ساقی گــــره از کار شما باز گشايد
ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد
اين تاج گرانــمايه و ھر تخت نپايد
ای زاھد ديــــوانه بينديش که شايد
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ديوانهای از چــنگ تو تاجت بربايد
ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد
انسان ھا به اندازه حقارتشان دست به دروغ بافی می زنند ،به اندازه ھويتشان عاشق ميشوند ،ھرقدر
ھويتشان ژرف باشد آنقدر وفادارترند .آنان که دروغ زياد ميگويند وروزبه روز رنگ تغيير ميدھند
ھويتشان را نشان ميدھند.
ملّتی که فرھنگ و تاريخ خود را از ياد ببرد و از قاتالن و دزدان وخيانتکاران و پشت به ميھن کردگان
سرزمينش ،قھرمان و اسطوره بسازد و از کسانی که دستش تا به زير گردن ،به خون اجدادشان آلوده
است ،وداستان خيانتھاشان روز به روز رسوا تر ميشود ،پشتيبانی بکند به راستی که شايسته ی حکومت
ديکتاتوری و خونخواری صد ھا بار بد تر از رژيم کنونی است.
ما شمارا ميشناشيم از شما بھتر.
ح -ک

