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  روح ��دا ��د راه �دا���واھ� ��ن 
�و�دان ��د!

****************************************  
�"ر را ��  ��5000!دی �و��س ��ور ھ���د ��ت ا����  �����2013ر ��ل  ��18 ��ر�� 

�&� �%�م ھ���د و ارو�� �د�ت آ�ده �ود �� ��ر 
���ت ��ران 

� �'%�%�ت ��ن روی ���در 
ه ش �و��+� '*و�ت '��م �'ت رھ�ری  1358- 1357ا(راد �� در ��ل ھ�ی ر���د. ا�ن 

 �-��
'زب د��*را��4 �+ق('زب وطن) �� ���دت ر��ده �ود�د ا(راد از ���م �طوح 
و���ن ���+ف �-�� از اط"�ل �� ��ره �ردان ����ت ����رده �ود�د �واھد ���ن ��دھد �� در 

  ا�د: �روری ���%���ً دا�ل �وده ا�ت. �ل ا�8ر ا�ن ا(راد ر�س ا��7 و6ت6
 ،��در ا�ن ��ت ا���� ��-+��ن �*��ب، د��"روش ��ر، �-+م، ���ور، ا��م،��ؤل >����

��ر، دا��ر، ا(راد �ظ��� و �+*�، 
وا��،دھ%�ن و.
�.......در ج �وده ا�ت �-�� ھ�? 6�ر ا
  �ت '��م در ا��ن ��وده ا�د.از 
��-� از 7ز�د '*و

ّ��+وی اط"�ل و  ���د ��دآور �د �� ا�ن ا(را �� در 
ر��ن وظ�"� روز�ره و �� �ب ھ�&�م از
�واده ��ن �� ����ر�7ه ھ� ا��%�ل داده �ده ا�د.��  

'"�ظ : ا��ن �-د از �"� �ردن �ور �'�د �ره �� در او��ن  ��1358زان ��ل  24در 
�� اش در����
دوازده ھزار �"ر را �� در ز��ن 12000ارگ ���ل ��ت  روز ھ�ی 

ری �� ���دت ر��ده ر���ت 
��وری �ور�'�د �ره �� �� ا�*�ل ���+ف �-د از د��&�
 و��ت.آر ھ�ی وزارت دا�+� �ود�د �� د�وا
دوازده  12000���د �� �زار �� در ھ���د ا(�� �د ��رج از آن ��ت  5000ھر �7ه ��ت 

ھ"ده ھزار ا���ن ��&��ه را �دون  17000ھزار �"ر ���د، '����ن ز��ن در �4 ��ل 'د ا6ل
 5000ھ�? �وع �'���� �� �د�ر�ن ا�*�ل آن �� ���دت ر���ده ا�د، و ھر �7ه ا�ن ��ت 

ھزار �"ری ���د '*و�ت و6ت Dرف در �4  ��12000ت  ھزار ���د �� �زار ���ل
دوازده ھزار �"ر�� د(�ع را ���د ����� ا�د، >� (*ر  ��12000ل و ���� در ز�دان ھ� 

��د؟ در >��رده ��ل '����ت ا�ن '*و�ت �'ت '����ت 'زب د��*را��4 �+ق ('زب *��
  وطن) ر6م �6ل ���� در ز�دان ھ��� >� �-داد �واھد ر��ده ���د؟

'"�ظ : ا��ن �� در طول �� ��ه '*و�ت اش از ا���د اش �ور�'�د �ره �� در ����ر 
����ن �F)وز روس دا�ل ا�
�د �� ���ود �د�ش ��رک ��ر�ل ھ�راه �� 6وای ������ردم �%ب 
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�د ��رک ��ر�ل در او��ن روز ھ�ی 6درت اش ا�د: �روری ر�س ا��ق ا��7 را �� 
����ت اش ار�%H 6درت 
  داد وی را �� '�ث �-�ون ر���ت 
��وری �-�ن �رد.ا
رت 

وم ھ
دھم ����� �ر�زی 'زب د�و�را��4 �+ق 6درت �� ���� دا�ر�دن �+��1366زان 

�ب : ر�س ا��ق ��دا��%�ل ��(ت، ��ز ھم �4 'زب ���Dم �7ر و ار�%H 6درت �� ا
رت �

��� ��د.�
����ت در د��&�ه 
  
��ن �� د(�ع 6ر�� د7ر ����ر ھ� �� از ��'� ز�دان �و�و��&ون �+>ر�� ��رج �ده �ود ��

ھ�، ��ر ھ�،��ھد ����رد��ن ھ�ی �دھش ���+ری، �و�� �� و �7ز �����وی �ود �� �! �ره 

���د و ھ�� ����م و ����ودی �4 و��م ��+ون ا���ن �� د(�ع و �� 7��ه ا�ن �زر ز��ن ا ��

  ��رازه ��+*ت �� '�ل �� ��د (�� ر(ت.
��� از �وال ا�
�� و آن 
�د و �� ا�ن ���
��ت ا(راد �� ا�روز �ود را�Jو 'زب وطن ��


� �ود�د آن ز��ن �� ھ�وط��ن �� 7��ه ��ن ��ش روی >���ن ��د، �'زب د��*رات ��دا
  ��ن �� �و��&ون ھ� �رده ���د�د؟


� �وا��ده �وډ ��Jرو 
دان ��ن؟ و ھر �7ه ا�روز ��دار �ده؟! �6ل از �رگ در ا(�� �
�د �� ���د ��������ت �� 6ر�����ن ھ�*�ری 
���ت ��ر و>&و�&� آن ھ�� 
��ودن >�ره ھ�ی 

��� ا��� �ر ا���ن ��ل �ود .�'� ��  
  روح ��دا ��د راه �دا���واھ� ��ن 
�و�دان ��د!

 

���د '%وق ��ر 6ر�����ن� 

 

 


