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 یسپاسگزار امیپ

 

بته ببتاه هتا و  یو چته گتاتار یچه نوشتاار ،یریرسانه ها چه تصو گریو د سبوکیما به ف اگر

اناقتادگر هستاند  شتاریگتاه ب ندهیگاه و گو سندهیکه نو مینیب یم م،یمخالف نظر انداب یها شیگو

 دادیتدارد، اگتر بته رو یشاه غالبأ بار منتت یکه نقد ها مینیب یرا م یتا روشنگر، ما اکثرأ نقادان

کته اب کتار  میترا سترا  دار یو رسانه هتا کماتر کست تیانارن یایاب دن مییتوجه ژرف تر نما اه

کته باشتد  یدر هتر عرهته ا گتراهید ایتهمنوعتاه ختود و  ایتختود و  یهتا یخوب همشهر یها



و به جتزء  یباف یو به جزء منت ییکرده باشند، به جزء نقد، به جزء بدگو یو سپاسگزار دیتمج

دشمن خطرناک و کشنده روبترو هستاند کته  کیدر برابر  اهیامروب جهان دینیـ بب یدشمن تراش

 یرا نمتت یکتتیو نزد یو رنتتپ پوستتت و انتتدابه  تتروو و فقتتر و دور یو تبتتار یقتتوم یمتترب هتتا

 یمتت کستتاهیاستتت کتته تتتر و خشتتک را  یقتتو یلتتیکوچتتک استتت، امتتا خ یلتتیشناستتد، بتتا هه کتته خ

را بتته بانتتو درهورده استتت، امتتا  هتتاهج «یهستتاو» یابتتر قتتدرو هتتا نیرستتوباند امتتروب بزرگاتت

قترار  اهییبتزرگ اب فتدا یرویتن کیتدشمن بزرگ در خط اول جبهته  نیخوشبخاانه در برابر ا

دشتمن ناشتناخاه را  نیتجاه شتاه شتبانه روب تتدا دارنتد کته خطتو  جبهته ا متیدارند که به ق

دشتمن  نیتًشتر ا ابهتا انستاه را  اردیتلیم یده گتکننتد و بنت یریشکساانده و اب گسارا هه جلوگ

اند که جبهته مادتد  یکارمنداه بهداشا اهییفدا نیدهکده مشارک ما نجاو دهند، ا نیبزرگ در ا

نوعتاه ختود بختا ر  داده اند بخا ر نجاو هتم لیرا در سراسر جهاه تشک یو فرا ملا یفراقوم

و امکتاه،  میتکته متا تتواه دار ییکه اب اب دست ما پوره است تا جا ییتا جا دییاینجاو ما، پس ب

 نیماخصصت یها هیبه توه ییاعانا یو ب ییپروا ینشود که اب ب م،یهنها گوا ده یبه گتاه ها

واقعتأ اگتر  م،یریتقترار گ اهییفتدا نیا هیکشنده عل روسیو نیما هم در جبهه ا یو کارشناساه  ب

بختش اب مشتکدو را اب  کیتدر واقت   میختود باشت اهیتما مواظب هدت خود و هتدت ا راف

 .میکم کرده ا ی ب ارمنداهشانه ک

 

 میختود باشت اهیمواظب هدت خود و هدت ا راف دییایب میکه هسا ای! در هر گوشه دنزاهیعز

 .میگوا فرا داده و عمل کن یپزشکاه و کارمنداه بهداشا یها هیو به توه

 

 یبخصوص شتما هه داکاتراه و نترس هتا ،یورجاوند، سروراه، کارمنداه مدارم  ب پزشکاه

همچنتتاه در  سیدر انگلتت کتتایدر امر ایدر استتپان ایتتاالیدر ا واهیو تتتا نیکتته در جبهتتاو دا  در چتت

در  ایدر هستارل نیالتت یکتایدر فرانسته در امر دهیدر ستو یدر نارو ایدر کور هیهلماه در روس

کشتنده شتبانه روب  روسیتو نیتا هیتدر افغانسااه هفتت بده متا عل ژهی، بوجهاه ردر سراس قایافر

انستاه هگتاه و دلستوب بته  کیت ثیتمند یشتهروند جهتان کیت ثیتمند نجانتبیا دیکاریدر ربم و پ

 یهتا یبخا ر بحمتت کشت زیهمنوعاه خود اب هدرس خود و خانواده خود اب تک تک شما عز

 .کنم یم یو سپاسگزار یتشکرتاه ابراب  یها ییتاه بخا ر جاه فدا

 

خداونتد  د،یتختود بتر گرد یکامتل بته هغتوا ختانواده هتا یروبیتبا پترچم پ دیباش روبیو پ موفق

 .شما را در پناه خود داشاه باشد یهمه 



 یکشتنده کرونتا جتاه هتا روسیتو هیکه در مباربه عل یهه عده اب پزشکاه و کارکناه  ب روح

بتتاد و  یشتتاه گرامتت یفرامتتوا ناشتتدن یختتا ره هتتاو  ادیتتختتود را فتتدا نمتتوده انتتد شتتاد و  نیریشتت

 !داهیجاو

 

 یبهار یبار ایضدرود و مهر  با


