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تقدیم هب 
مقدس رتین واژه رد لغت انهم دلم، مارد مهربانم هک زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم.

پدر، مهربانی مشفق و ربدبار. 
همسرم، هک نشاهن لطف الهی رد زندگی من است.

نم، همرااهن همیشگی و پشتواهن اهی زندگیم. فرزندا
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