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 ويت. هيف        ميجيع  شخي ب يمرين   نيي  اوي ت       يا  كتنبخناليه  کي يهن            بخش نيدي               مها اكي
بخيش ميجيع                . ويت  مينن   نيديي             عيمي جعينن يا ويي   يهين             بيه ويويش   يابخش ونوخاد ني  ليدشك
 صييفمنت نيدييي            ا صيي  جييزن ميجييع صييفمنت نكيينابي ن بيين كتنبييف ا ن   دعنمييلمامييل  نيدييي            مهييا

ي اي.  ابه بخش صيفمنت ميجيع ب يتا    ينيي  ز نيم به كتنبخناله هي تيمدگب ني. همچ هنوت            كتنبخناله
 ويت.   ميجيع  صيفمنت  بهييدي  ييم ي  ياكدچيک   اسنم ميجع صفمنت  صدل  د ن  بنبنقي  كتنه
 كيييِ يانهين   آن شتييب يا انل  وتد تفه فيدأل ي ا تم ف م نبعك دن  دنن صفمنت آن  ميجع ةيابنا
كيه   ام يعي  الاينا ِ  ان نيهم    . وت بديه ميجع صفمنت اك   صدل ني او ت ميجع صفمنت غنلبد
 يقيينا تفه بنتفد  ويي صته زيالميجع  اتنليرين ي نيالد صفمنت بهن صفمنت   صدلآن  رنه بي  يا
  يا   ةاتيت  ننيي الشرد هني ويوش به كتنه مطنلب ي االف كه في م   فسننيالد ونيد  ني  بي. المنيف ما

:  ويت تيفه   نيديفن هشت گصيل   يا كتنه مينبثيهف.  ونو   هي م ني  يا ات نو            ي الش طر نت ن 
 گصيل  مدقدا.  وت تفهويي صته  آن ةخچيدنا ن ميجع صفمنت س تي  ن شيف يو به  نل گصل يا
 صيفمنت .  ويت  ات نوي             ي اليش  ن  طر نت   ا يا ميجع صفمنت  صدل آمد   يهن            قينات ين 
بف ن ويي صته تفه  وت. گصيل چهينا  بيه كتنبيف ا ميجيع ن       ود  گصل يا كه  وت امدقد  ميجع
 نميجيع   ةمصينبي  دكينابي ن  ين هين ين ال ميجيع   يف يگي  متبنبل ييدأر وت.  نگتهي  صتصنص ين فينظن

.  ويت  كتينه  هفيتا  ن تشيا  و راد يهن            گصلمدقدا  بيديد به ميجع صفمنت ن هن            كتنبخناله  م كيي
  وت.   تفه ابياو هن            كتنبخناله  الد ا يا ميجعصفمنت  هشتا گصل يا

ت نويا              سفت ا  وت كه  ين كتنه به وفنا  سيينه دخصصيا   يا  طر ينت ن ي اليش     
هن )ومت( دأليف تفه  وت ن الدي  فسنن بي صيدي              كتب   د   ال نالا ي الشانه دفنين ن مطنلعه ون منن

 نيژه ج نه آ ني يكتي  يف ليقين اليدان ي چينك اد     ال ف كه    م ئدپن ماتي  ون منند بهي            گيض ما
ت نواد كه  مي ة الانا   ين كتنه ا  گيي ها المدياليفد               مفيي ماتي  سينه   ا  طر نت ن ي الش

 صميمناله  فاي الا ك  ف.  
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