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 عنتیهدی امشتم نمی   ،هفته گذشتته امعهته ودیاوتمی اویا ت     
 یهتم  تنو فهملاه عصدر خدعمت  عیای  نکنمم بم همت  بلند را

 . بیا از است اااای    و فیهنگ  ارز دهااتممع
بیای تجتمرت بته اوتملنتم     9191عنیهدی امشم نمی ار سمل  

 تنت امه شوبه واسطه افتاا .  الی شدسفی ایا و سمان شدی عن
امعهته   ،روز افتاوی ن تمی   یمزهتم نو   الینار ع یدیاو مینیا وا
 یمرنت بتم هم  یالانع 9111ار سمل  الینار ع یعشدد میودیاو

«  تیع   »بته  تمم     ا جمن لناقدام به تشک ، نکیامرایاز   امه
  . میا

ا تخمبتمت   ینرا نوشتتی نبمرهم بم اسب ب عنیهدی  امشم نمی
ختدعمت ارزشتمند و    و دشت  نننته یع   ا جمن مستوعقمم ربه 

اعضتم    یهمکتمر  بتم  را به ا جمم رسم د، از املته  یا قمبل تیاه
 ننهتم، اولت   یامعهه عشدد  بم نا جمن  یع  و پشت یهوعد أتنه

 یعیاتا  یستم نعشتتمل بتی ان   ، یا وا میودیاو  عجتمع فیهنگ
، « تیع  » از افتختمرات ا جمتن    کو .بنم  میا الین یع  را ار ع
 .بیا منار شدی هیتصل یخم ه سملمندای عشدد جماواامک ار 

بتم   ختیا،   بمزرگتم   یهتم  تنت ضتمن فهمل  عنیهدی امشم نمی
 هوت ینعؤسسمت خ ، و ااتممع  مسنس یهم تناز شخص یمرنبس

نشتتنم شتتد و بتتم نی هتتم روابتت    منتتتملوار ا یااار التنو تشتتک
 یانستیلگی  :نی عبمرتنتد از  نوبیقیار  میا، عد  تی یاوستم ه ا

 میوت دیاو  رهبتی عتذهب   م،نتملوا میودیاوا جمن  کم،وو نعی یایوا
بنته  )و ( انمتت اِتینی  )، (ستیا نایی ه) هوینعؤسسمت خ الی،نع

 . به اتبمع خمرا  دگناااره رس انو  ( توبی
 نوختدعمت ختیا بتم هنتد     یپنجمه ستمل ار راستتم    ط وی
 گتتیواعتتیر خمراتته و ا ی، وزرایوتت خستتت وز ،امدتتیر سنرئتت
بیقتیار  متیا ضتمن ن کته بتم       مم هنصم یا رابطه منتملوعمت اعقم

 .اشتتیرهم ار ارتبتتمد بتتیا گتتیوا  و عتتذهب  فیهنگتت رهبتتیای
، (ختم   پمتیستیی  ) منت تملوار ا کتم وانستیل نعی او بم سی و نشنم

گتیفتن   یبتیا   التنفتیاه  نورای تستد   بتیای  بتیا    قطه عطف
 .کموبه نعی  یا وا نوعدمای یااوو

 غوت ار  و سپمس از زحممت ب  قدراا  یبیا 7002ار سمل 
قتیی، از طتیس ستمزعمی      ناز  ت  شنبت   طت  مینامشتم   عنیهدی

 و دوت بیگتاار گیا    تک عجلتس بارگداشتت    توت گی( جولیبمو)
 شتمی نبه امعهته، از طتیس همک   ستهوشم  معبیاه بدلنل خدعمت
 .قیار گیفت  عیرا تیاه و قدراا 

* * * 
فتداامر    مم عنیهدی امشم نمی را به همسی  ارگذشت ز ده
و  و اوستتمی  و اعضتمی ختم یااه  ( حیوتیی )بم ی عدنن امشم نمی 

 پیثمتی  عمتی  النه اسم   اه از خدعمت ارز ده وی ار طیل 
گیون  و بتیای همگت  ستالعت  و عمتی      ا د تسلنت ع  بدیه بیاه

 .طیال   بم عات و سهمات نرزو اارو 
 ...و راهش پی رهیو ا  گیاع   خمطیه ،روا ش شما

 
 بدنمز اولمم نمی                                                         


