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پیام سپاسگزاری
اگر ما به فیسبوک و دیگر رسانه ها چه تصویری ،چه نوشتااری و چته گتاتاری بته ببتاه هتا و
گویش های مخالف نظر اندابیم ،می بینیم که نویسنده گاه و گوینده گتاه بیشتار اناقتادگر هستاند
تا روشنگر ،ما اکثرأ نقادانی را می بینیم که نقد های شاه غالبأ بار منتتی دارد ،اگتر بته رویتداد
ها توجه ژرف تر نماییم اب دنیای انارنیت و رسانه هتا کماتر کستی را سترا داریتم کته اب کتار
های خوب همشهری هتای ختود و یتا همنوعتاه ختود و یتا دیگتراه در هتر عرهته ای کته باشتد

تمجید و سپاسگزاری کرده باشند ،به جزء نقد ،به جزء بدگویی و به جزء منتی بافی و به جتزء
دشمن تراشی ـ ببینید امروب جهانیاه در برابر یک دشمن خطرناک و کشنده روبترو هستاند کته
متترب هتتای قتتومی و تبتتاری و رنتتپ پوستتت و انتتدابه تتروو و فقتتر و دوری و نزدیکتی را نمتی
شناستتد ،بتتا هه کتته خیل تی کوچتتک استتت ،امتتا خیل تی قتتوی استتت کتته تتتر و خشتتک را یکستتاه م تی
ستتوباند امتتروب بزرگاترین ابتتر قتتدرو هتتای «هستتاوی» جهتتاه را بتته بانتتو درهورده استتت ،امتتا
خوشبخاانه در برابر این دشمن بزرگ در خط اول جبهته یتک نیتروی بتزرگ اب فتداییاه قترار
دارند که به قیمت جاه شتاه شتبانه روب تتدا دارنتد کته خطتو جبهته ایتن دشتمن ناشتناخاه را
شکساانده و اب گسارا هه جلوگیری کننتد و بنتده گتی میلیتارد هتا انستاه را اب ً
شتر ایتن دشتمن
بزرگ در این دهکده مشارک ما نجاو دهند ،این فداییاه کارمنداه بهداشای اند که جبهته مادتد
فراقومی و فرا ملای را در سراسر جهاه تشکیل داده اند بخا ر نجاو هتم نوعتاه ختود بختا ر
نجاو ما ،پس بیایید تا جایی که اب اب دست ما پوره است تا جایی کته متا تتواه داریتم و امکتاه،
به گتاه های هنها گوا دهیم ،نشود که اب بی پروایی و بی اعانایی به توهیه های ماخصصتین
و کارشناساه بی ما هم در جبهه این ویروس کشنده علیه این فتداییاه قترار گیتریم ،واقعتأ اگتر
ما مواظب هدت خود و هتدت ا رافیتاه ختود باشتیم در واقت یتک بختش اب مشتکدو را اب
شانه کارمنداه بی کم کرده ایم.
عزیزاه! در هر گوشه دنیا که هسایم بیایید مواظب هدت خود و هدت ا رافیاه ختود باشتیم
و به توهیه های پزشکاه و کارمنداه بهداشای گوا فرا داده و عمل کنیم.
پزشکاه ورجاوند ،سروراه ،کارمنداه مدارم بی ،بخصوص شتما هه داکاتراه و نترس هتای
کتته در جبهتتاو دا در چ تین و تتتایواه در ایاالی تا در استتپانیا در امریکتتا در انگل تیس همچنتتاه در
هلماه در روسیه در کوریا در ناروی در ستویده در فرانسته در امریکتای التتین در هستارلیا در
افریقا در سراسر جهاه ،بویژه در افغانسااه هفتت بده متا علیته ایتن ویتروس کشتنده شتبانه روب
در ربم و پیکارید اینجانتب مندیتث یتک شتهروند جهتانی مندیتث یتک انستاه هگتاه و دلستوب بته
همنوعاه خود اب هدرس خود و خانواده خود اب تک تک شما عزیز بخا ر بحمتت کشتی هتای
تاه بخا ر جاه فدایی های تاه ابراب تشکری و سپاسگزاری می کنم.
موفق و پیروب باشید با پترچم پیتروبی کامتل بته هغتوا ختانواده هتای ختود بتر گردیتد ،خداونتد
همه ی شما را در پناه خود داشاه باشد.

روح هه عده اب پزشکاه و کارکناه بی که در مباربه علیه ویتروس کشتنده کرونتا جتاه هتای
شتیرین ختتود را فتتدا نمتتوده انتتد شتتاد و یتاد و ختتا ره هتتای فرامتتوا ناشتتدنی شتتاه گرام تی بتتاد و
جاویداه!
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