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به راستی روز ملت بود ،مردم با مشت های کوبنده و
پیر و جوان و کودک دست در دست هم آمده بودند.

کودکان در کالسکه ها یا سوار بر دوش پدرانشان
بودند ،با صورت هایی که به رنگ پرچم مقدس

کشورمان رنگ آمیزی شده بود و پالکارد به دست با

لبخندی آمده بودند تا چهل سالگی انقالب اسالمی را

جشن بگیرند .دیروز خیال های باطل دشمنان زیر گام
های مردم همیشه در صحنه در هم کوبیده و به کوری

چشم دشمنان ،انقالب چهل ساله شد .دیروز بجنورد

شاهد جهادی بزرگ بود ،از میدان شهید تا مصالی

امام خمینی(ره) خروش که نه حماسه ای بر پا و شعارها
کوبنده تر از همیشه بود ،مردم یک صدا فریاد بودند،

با مشت های گره کرده فریاد می زدند «ام الفساد قرن
ما آمریکاست ،هیچ غلطی نمی کند آمریکا» .وجب

به وجب مسیر راهپیمایی پر بود از دانش آموزانی که

برای دفاع از داشته های اسالم به پا خاسته بودند تا راه

شهدا را ادامه دهند ،این دانش آموزان پالکاردهایی در
دست داشتند که روی آن ها نوشته شده بود؛ «آمریکا
را زیر پا می گذاریم» .بادکنک های رنگی در دست

خردساالن می درخشید ،برخی ها با لباس های محلی

کردی و عشایری آمده بودند تا بگویند ،همه یک صدا

هستیم .گنجینه معرفت ها روز گذشته تاریخ درخشان
دیگری را رقم زد و آن را برای همیشه در گنجینه

تاریخی خود ثبت کرد تا راهی برای آیندگان باشد.

شعارها دیروز رنگ دیگری داشت؛ «ما اهل کوفه
نیستیم علی تنها بماند ،این همه لشکر آمده به
عشق رهبر آمده ،ما حامی مظلوم در جهانیم،
در عرصه جهادی بی امانیم ،مرگ بر آل

سعود خائن» از شعارهایی بود که مردم
یک صدا بر سر آمریکا فریاد زدند.
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