
 

 

 

 

 

 سه رکن سعادت ملت

 تعلیم عمومی ،امور صحی ،اقتصاد

 زادهحسن تقیسیّد 

 

چون محفل امروزی مجمع ساکنین  ررقاع م ا  و مترواا و است اساا 

شکقد میکسب بکشد نه چید ن مه سر باکت واوس متاکرح تاحوا شاوس و چاون 

د جمتی برای بیده بغنر استحقکق متروا و بصنرتی سر اماور مکماه ئک ال و شاکق

روس تجربۀ قک ممر م  سر امور مم کتی امتقکسی سارند ممک  اسا انتظاکر نن باب

ۀ اتالح و تکمنل وسک ل متاکرح نناچ چیاد ن ماه ب.اوق   قنه سر وصوص ررق

 کر بناکنبیکبراق  ئسمتی از مراقض م  نه بک احتراز از اریکت وواهد بوس و بکوتص

رت نن بکت نتکقج تجاکروس مربوط به م   و است و متکرح اسا نه سر می ریکتا

جکه سکل به اق  ررح متران  شده و تجکرت سنکسی نه پی 63م می ووس را نه از 

 وواه  بنکن نی  میسکل بنشتر سوام ساشته  به رور والته 

                                                           
  رك: مقکالت  ن( حچت مکمنو 4 ۀسر سانش.که تورقچ اقراس شده اسا )نشرقه شمکر 1327اق  سخیرانی سر تکبستکن

  142تک  133، تص 4زاسه، ج تقی
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 وواه  به قکی سو اسکس ممده و ات یمیلک  ئول از وروس سر نن موحث 

ه سق.ری سر هر رشت نه مقدمۀ نشر وتتمن  و تکمنل متکرح و هر اتالح مط وت

ی س االساکس نکمناکباز  امور مکم ه اسا اشکره نی  نه شارط اسکسای و ب کاه اُ

 هستید 

 امروزه مهمترق  همه نکرهک م ی االرالق نه مقدمۀ هر امار سق.اری اساا

ی گرسایه هکاتالحکت ائتصکسی و ممرانی و پکسار نرسن مرسم و سنر نرسن شاک 

سانع رای بنککران و تولند ثروت ممومی و وقک نن  گرسیه و احداث شغل و نکر ب

ر هااسی اسا نه بدون ترئی و اتالح سر اق  رشته همۀ نکرهاکی سق.ار از نه اور

 ئونل لیگ اسا و به ئول متروح بی مکقه وطنر اسا نه شک  گرسیه اقماکن ها 

سر « بیادسمیشب چو مقاد نماکز »ندارس تک چه رسد به اسبنکت و سنکسا و حتی 

د و اگر نسی غنر از اقا  وناکل نیا« چه وورس بکمداس ورزندش»وکر نن اسا نه 

چیکنکاه هماکن حکان  « سنر از گرسیه ووار نادارس »مت وم اسا نه سنر اسا و 

 سربکرۀ مهمکن گرسیه و منچبکن سنر گفا:

 همه شاب نواوسش ئارار و هجاو 

 

 ز تساون  و ته ناال و مااک را زجااو  

 

اسا  از روزی ناه باه  جو  اولن  ئدم زندگی ورسی و اجتمکمی پس سدّ

وکك نذربکقجکن ئدم گذاشت  وقر ممومی و پرقشاکنی و استنصاکل و بای رونقای 

تجکرت و نسکس بکزار و بنککری نکرگران زحمتکش و بادبختی اهاکلی و مف اونی 

مرسم ن  مکقه قک بنککر ، مضطر بوسن بسنکری از ننهک و محرومنا رمکقک و برزگران 

زندگی انسکنی و حتی گکهی حنوانی نظر مرا ج ب و روستک نکن از هر نو  وسکقل 

و مرا متأثر نموس  بک اق  اوضک  وکر متکرح و م   سر حک  ورقدن لوحۀ نقکشای 
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 شوس میگرانوهک برای وکنۀ بی زغکل سر زمستکن 

نخسا بکقد همۀ وکرهک متطوح ثروتمید نرسن مارسم و ناکن رساکندن باه 

ت و هماا و غنارت سر بهواوس اقا  هکی گرسیه بوسه نوس سرتد ئوا و اوئکشک 

وس، ناه توان بیک نرس، نه مت   اجنر نمامیو ل متمرنچ شوس نه بی پول نه مدرسه 

 شکگرس جمع نورس 

چه سقروز سر حک  نبکس سر بکغکت سوچی نکری پسری بک هوش و سکل  و پکنن

نارس   ولی پک برهیه به س  ئرقب سوازسه سکل سقدم نه مک را باه بکغاکت راهیماکقی

روی اقا  ناکر ون ای واجاب میروی گفا نه  گفت  چرا نمیسندم به مدرسه پر

سات   وواه  ولی ئاکسر ننمیسان  و میاسا  متأثر شد و گفا ون ی منل سارم و 

وواهید  گفا تاحوا مکهکناه ننساا میگفت  چرا م.ر سر مکتب چقدر اجرت 

ه  هوش بوس ناسل  به نن رفل بسنکر سووا نه اق  ئدر بک«  وواهدمیشک  نکن »

شد مقصوس چنسا و بک ب ی قاک میحتی تحوا وکرسی را ه   ن  و بنش م تفا 

ر اقا  سساس اگر چه سطری نخوانده بوس  هچاران ارفکل از اوالس وکك مینه جوات 

که مثل لس طیه نه پکقتخا سوم اقران اسا وقالن و سرگرسان هستید نه نه اقیاسار

 ۀ زنادگینید، ب که بسنکر ه  مکق ید ولی وسان اقکم ئدق  سرس وواندن را گیکه بدا

 ندارند و به پدران و مکسران ووس برای نسب متکش از شش و هفا سکل.ی نمک

 نیید می

اتالح نکر ائتصکسی اق  والقا بک توستۀ تیکقع مکشانیی و غنرمکشانیی و 

ی جدقد مادنی زراماا و نبناکری و هکاقجکس نت زقکس و سدبیدی و تروقج ررققه

اجتمکمی حکل برزگران و بر پک نرسن نکروکنجکت و غنره منسر وواهد شد اتالح 

ی بچرگ و نوچک وارسی هکو برای حصول نن مقصوس ننچ به نکر انداوت  سرمکقه
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و جمتی الزمسا و مطا  هماا بکبتکاکر وارسی و ائادامکت م ای )ناه توجاه 

انحصکری به نمک سولا(، و جکی تأس  اساا ناه سارمکقه ساران نذربکقجاکنی 

مهکجر به والقا ووس برن.شته اقجکس نکر برای مرسم بنککر و میفتا مماده بارای 

نیید و مذرشکن بنشتر بر حسب ظکهر و لفظ اندقشۀ نک امیای اساا میووسشکن ن

قتیی نووسن امینا و ارمنیکن از سوام و ثوکت و استقرار وضع مم کاا  ولای اقا  

 متقول و شکقد موجه باه مذر ه  اگر چه به ائتضکی رونتا بشری اسا و ظکهراً

نظر نقد نکمالً مقوول ننسا و بکقد بنش از اق  بچاس بوم واوس سلساوزی و توجاه 

 نمکقید 

پس از امور ائتصکسی بکقد سرجۀ سوم را به امور تاحی ساس  قتیای بتاد از 

بدن سکل  و چش  بی تراو  الزمسا و  برای اق  نکر ناه اهمناا نن  ،شک  سنر

مکت ورسی و ونرقه به منچان الوه بر ائدامکت سولتی تورّمحتکج بشرح ننسا بکز م

هار تاکحب حسای و هار تاکحب اقماکنی ن ی و وراوان  ضرور اسا نه بکقد 

ئسمتی از مکل ووس را به امور ونر و ماداوای مرضای و ج اوگنری از امارا  و 

ی سکبقکً نشر متروا الزم برای نن ترح نمکقد  بکرهک گفته ام نه پنشنینکن مک و حتّ

ی بک تقوی سکلی از مکل ووس مقدار ن سر اوان جوانی و رفولنا مک مرسم متدق  و 

مو غای ن ای سق.ار ماکت ونرقاه ساسه و ومس و مکل اماکم و تورّ ةزنوبه میوان 

ترح حج و زقکرت مشکهد مشروه نموسه ئسمی از ساراقی ووس را وئ  مساکجد 

تنا منکرسند نه بتاد قک نستکنۀ رضوی قک مشکهد سق.ر نرسه، ث ث مکل ووس را و

مساتحوکت  ،از ووکتشکن ترح امور ونر بشوس  سر زندگی ه  مالوه بار واجواکت

کس و وقارا و سراوقاش و زقکسی از ئونل امکنا بر وقراء  سسات.نری از م ماک و زهّا

ن ای  لغنورسند و الوته موکمیسک  هک، بیکی مسکجد و نت انوکر ممومی و پ هک به جک 
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ووانی و احسکن و نش اربتن  و ح اوای رغکقاب و  ه  ترح مچاساری و روضه

بنین  ناه نن مایشد  حکال میونرات و ارتکم مسکنن  )و اغ ب غنر مسکنن  ه ( 

حس سقیی ئدق  تک حدی ووابنده و حس سق.ری ه  به جکی او برای امور ونرقۀ 

و ساسن سوای مجاکنی و ساراالقتاکم و غناره  هکجدقد از بیکی مدارس و مرقضاخکنه

 سل مشر نن حس ئدق  بندار نشده اسا متک

پس از تحا ممومی سر مدارج اهمنا، تت ن  ممومی را بکقد شمرس  لک  

وواه  مر  نی  نه از قک لحکظ متکرح ممومی همدوش تاحا مماومی می

روس و ب که مکمل تحا اسا  سکلنکن سراز اسا ناه اقا  مقناده را ساشاته و می

شتۀ م می بکقد بنش از حد متمول سر مادارس تکرار نرسه ام نه به نظر بیده سو ر

وواه  مر  نی  نه بکقد اقا  سو میابتداقی تت ن  شوس و حتی اگر موکلغه نشوس 

م   به رور غنر متیکسب بک مدارس ابتداقی به سرجکت مکلی تری نه شکقد از سه  

مدارس متوسطه ه  بنشتر بکشد به ارفکل ورسسکل از پسر و سوتر قکس ساسه شاوس  

سر مدارس ابتداقی قک م   یی اگر از حسکت و جغراوی و تکرقخ و م   االشنکءقت

وروار به ننهاک مرضاه شاوس و نن سو م ا   شکگرس ساسه شوس از نن سو م   قکه ب

موکرت اسا از م   حفظ الصحه و موکسی م   رب و م   میطع  الوته اگر مک همه 

رسندق  میاتفکق نراء ه تر بساز مکمی و مکرح ئدری بهره از م   میطع ساشتن  زو

ی سور و سراز هااکشاادق  و سر بنکنااکت وااوس راهمیو مطکلااب را زوس حااکلی 

پنموسق  و مخصوتکً از مغکلطه و جدل پرهنچ نموسه و بصراط مستقن  برهاکن مین

اوتکسق  و اق  وقره سر منچان محکنمۀ مق ی مک سر اماور سنکسای بسانکر میو ئنکس 

توان شرح بنشتری ساس و سالقال واوای ذنار میاق  مقوله شد  سر میمفند و مؤثر 

گاذرم و ساخیی چیاد از مینرس  ولی چون سر اقیجک مقصوس بکلذات ننسا از نن 
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تحنی و روی نه حتی تک حدی مکلی و وکرج از تیکساب باک مدرساۀ وواقد تت ن  

نی   اگر سر همۀ مدارس ابتداقی و حتی نوسنستکنهک ستی میابتداقی بکشد مر  

ب نغ به ممل نقد نه همۀ ارفکل بادون اساتثیکء و بکلیتنجاه هماه اواراس م اا )سر 

( باه منکاروت متتقاد شاوند تورتنکه همه تت ن  ابتداقی اجوکری بونیید انشکء اهلل

همکنطور نه  مک و همۀ اواراس م ال متمادن از تاغنر و نونار و اناکث و ذناور و 

مضرات و وطرات منکروبهک  روستکقی و شهری متتقد هستن  و هستید و وواقد و

منکروبهاک و محال نموشاکن و سر چاه  أو سراقا امرا  به وسان ۀ ننهاک و میشا

شوند را ووت بدانید و هماکنطور میمکنید و به چه وسن ه ت   میاوضکمی زنده 

مکن اندازه ها  ه قدند بهتنه امروز بقوۀ و ل نکپذقر نت نر و جکری سر تطهنر مت

ون ی ون ی رقچ و ناکمر ی ناه هماه جاک هساتید اقماکن و حنوانکت  هکبه بکنتری

بنین  مثل مورچه و م.س وجوس سارس و  ننچاه را میبنکورند و ن.وقید نه ننچه را 

بنید ننسا، مکنید حک  نوری سر روشیک ی و بنیک ی سر تکرقکی نه مینه چش  مک ن

ی نید نه اگر وکك زمن  را به شدت جکروت نرسه باه هاوا بدهاد منوامیگمکن 

 تکبندمیۀ او گرسی سر ظ ما وجوس  ندارس، ولی اگر نوتکت دندارس زقرا نه به مقن

نرس  اگر اق  امتقاکس و مترواا سر مناکن میسقد و اق  نکر را نمید را مگرس متصک

تمکم اوراس م ا مکنید م ل ورنگ ممومی شوس شکی ننسا نه از اق  راه سو ث اث 

شوس و همچین  بک امتقکس به وکقدۀ ئطتی نب اه میقک تدی هفتکس امرا  ج وگنری 

نوبی و ت قن  مکقۀ امرا  سق.ر انثر مارسم از نب اه و ویاکق )قتیای سقفتاری( و 

مکنید، برمکس حکال نه ظکهراَ تدی هشتکس ارفاکل میحصوه و وبک و  غنره مصون 

و پیج شش ی اقران بنش از هکمنرند بک ننکه اغ ب وکنواسهمیمتولد سر اواقل ممر 

باک  هکشوس و نفوس ورن.یمیگکهی سه و سوازسه اوالس سارند و نمی از ننهک بچرگ 
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گنرس  ولی بک رمکقا اق  اتول نفوس اقران میساشت  قکی سو اوالس من نونهک تچاقد 

 شوس میسر اندنی زمکنی مضکم  

گاذرم باه اهمناا مظان  انتشاکر میپس از ذنر اق  جم ۀ متترضه حاکال 

م ستکست م ا اسا  از وئتنکه وارس نذربکقجکن شده ام ننچاه متکرح نه رن  سو

شینده ام غکلب شککقا مرسم از وضع ائتصکسی و نقصکن وسکقل تاحی و تی.ای 

سو ه متولناکن اماور مکماه  نساوا باساقرۀ متکرح اسا و همچین  وساکس اواالق 

وواه  مر  نی  ناه میموضو  اولی چید ن مه مر  نرسم و سر بکت متکرح 

ۀ متکرح ننچ نقص مظنمی سارق  نه تیهک سر نمنا و ب که سر ننفنا ها   سر زمنی

الوته سر تورت امککن تخصنصکت متکرح نذربکقجکن از ررح سولا )نه بوسجاه 

شوس( بکقد ننچه مقادور اساا بنشاتر شاوس و نمتار از نن اساا ناه میووانده 

تقصانر و نقنصه نکشی از ئصور قاک استحقکق سارس  لک  ئسما بچرگی ه  از اق  

غف ا از حس  استتمکل مکقۀ موجوس اسا  اوراط سر مدۀ مستخدمن  اساری پشا 

شاوس میبار ننچاه سر تهاران سقاده  منچنشن  و ن  نکری بتضی از مت من  نه بیک

نیید، و مخکرج گونکگون ن  اهمناا و میوئا نمی برای تت ن  ترح  هکبتضی

کوه و تخصانص مواکلغی از ترح وجوه زقکس و غنر متیکسب به بیکی ممکرت بکش

بوسجه به تت نمکت مکلنتر قتیی مدارس متوسطه و مکلی نه باه تیکساب نن وجاوه 

شاوس  و اشاککالت رارز تت ان  سای.ن  و میمخصوص مدارس ابتاداقی نمتار 

ی م می ن  لچوم بضرر وساتا انتشاکر تت نماکت هکپرشکوه و شکقد بتضی رشته

دور اسا بکمال سرجاۀ حادوس امکاکن ننچه مق نید میاجوکری ممومی مجکنی نکر 

بکقد مدارس ابتداقی و بیکهکی نن و تت نمکت نن و ررز تت ن  را ون ی ساکسه نارس 

نه اوالس م ا اقران از ذنور و انکث سواس پندا نیید و نوشت  و وواندن قکس ب.نرند 
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ای ه  شاکقد جغراوای و تاکرقخ اقاران بنشاتر و تاکرقخ ماکل  نمتار و و تک اندازه

 وکرسی و مربی سر مدارس شهری ورا گنرند و هار ئادر ممکا  اساا مخصوتکً

تحا امالء و اتطالحکت و الفکظ نتکبی را بنکموزند و بس  الوته سر بیکی مدارس 

هر چه سکسه تر بکشد بهتر اسا، امک پکننچه و نظن  و تحی و هواسار بکقد بکشد و 

و ئساما ممادۀ  مندانی بکقاد ساشاته بکشاد  مادارس متوساطه ناالً ،برای بکزی

سهید اساره شاوس ناه باک میی مدارس مکلی بکقد بک اجرتی نه اولنکی ارفکل هکرشته

پول وچانۀ مم کا و ظکهراً اقران سر روی زمن  تیهک مم کتی اساا ناه مادارس 

متوسطه ه  مجکنی اسا قک ئسما نمی از مخکرج نن باک مکهکناۀ محادوس ارفاکل 

   بنکقد نه از سولا قد از اهل ونر و تورّگرسس  سر اق  نکر هر نمک وکرجی بکمی

 سر مدارس ابتداقی شهری ئسمتی ممده بکقد شتوۀ تیتتی و حروتی ساشاته

بکشد و سر مدارس سهکت نمی از رارز زراماا و ن.کهاداری حنواناکت بطرقاع 

 م می قکس ساسه شوس  مر  نرسم ترح پول ممده برای بیکهکی مکلی مادارس سر

تت ن   ضرر وستا سا ره و انتشکر نکمل ووسه پکبرهیه بسم رمم کا وقنر و منکن م

وط ابتداقی اسا  ژاپینهک نه وقنر بوسند وئتی نه وواستید سر مم کاا واوس وطا

ت بچرگ ی مج ل و ممکراهکزقکس راه نه  بیک نیید مالحظه نرسند نه بیکی اقست.که

ها  اه نبک تکالرهکی انتظکر و محل ووراك و غنره ئسما هی.فتای را از بوسجاۀ ر

ک قاو بیکبراق  مصم  شدند از بیکی اقست.که ترح نظر نیید و به جاچ وورس می

را  بکن برای توئ  و اندنی غذا اقست.کهی سرسا نکیید و همه پاولنع سکقهچنال

 ترح امتداس وطوط راه بکیید  و بدق  ررقع سر اندك زماکنی تماکم مم کاا باک

 وطوط راه نه  به ه  وتل شد 

و بسنکر واجب برای تت ن  سر مدارس ننچ نه از نن ون ی  قکی از مواس مه 
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شوس تکرقخ اسالم اساا ناه بکقاد سر مادارس ابتاداقی تاک حادی و سر میغف ا 

مدارس متوسطه ون ی بنشتر و نکم تر تت ن  شوس و همچیان  زباکن مربای قتیای 

اتول نن و ترح مربی نه نحو قک متون مربی  ترح مربی برای تس ط سر زباکن 

 -اسکس بتضی ورن.یضروری اولی اسا و ووشوختکنه بروالح توه  بی وکرسی

مآبهکی مک قکس گروت  ترح مربی از تنغ اسمی مجرس و مچقد ونه و ابوات مچقاد 

 ونه و تفا مشوهه و تنغ موکلغه و تنغ جمع مکسر و اوزان مصدر بسنکر ساهل

هک را نکمالً قاکس توان نن میاسا و بیده مدمی نن هست  نه سر سو  الی چهکر هفته 

شاکگرس واوراً لغاکت ماکل  و « م  »روری نه پس از قکس گروت  ن مۀ مجرس هساس ب

مت وم و مالمه و م ن  و تت ن  و مت ا  و ماتت   و اساتتالم و م ماکء و م اوم و 

م می و ام   و غنره را ووس به ووس بداند  سر مدارس متوسطه سه  زبکن مربای 

بکقد بکشد  زقرا نه مکقاۀ اتا ی و باچرگ زباکن  ون ی ون ی بنشتر از ننچه هسا

وکرسی اسبای وکرسی وت ی مربی اسا و هر تکحب سواس بکقد نتب متتور و مفند 

نتب نالسنک مک را بتواند به سهولا بخواند مکنیاد  هکو تکرقخی و به ئول ورن.ی

ی مروضی و مرزبکن نکمه و تکرقخ مستوسی بنهقی و سنکسا نکمۀ مچهکر مقکلۀ نظک

خای و جهکن.شاکی جاوقیی و  کم الم ک و ئکبوس نکمه و واکرس نکماۀ ابا  الونظ

وااکت سااتدی و غچلنااکت حااکوظ و حتاای ن ن ااه و سمیااۀ گ ساتکن و بوسااتکن و رنّ

هی و ئصکقد میصری و وروای و میاوچهری و اناوری و متاچی و الوتاه کشبهرام

 شکهیکمۀ ورسوسی را ه   هوس جدقدی نه به شکل بنرون نارسن الفاکظ وکرسای

سری پنادا شاده و  مربی االتل از زبکن وصن  سخیوران نکمی اقران قتیی وکرسای

اوترا  ن مکت مجنوی میکوی ذوق و م   م ی مک رخ نورسه بطاوری ناه اساتنالی 

 ای به بینکن زبکن  مک نچس مغول به اقران چیکن تدمه
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قکی از ونکالت بسنکر مجنوی نه از چیدی به اق  ررح سر منکن ئسمتی از 

نکن ن  سواس و بنمکقه و هوسیکك ورنگ مآت مک ظهور نرسه و ظکهراً م تی جچ جوا

تیو ی جسمکنی و روحکنی  و تق ند جکهالنه ندارس نن اسا نه زبکنهکی ورن.ای را 

نیید به اقا  ماذر  ناه میگنرند و زبکن ووس را اهمکل میاز مدارس متوسطه قکس 

سر اقا  »هساتید ناه  تاتوبا سارس و مادمی یوکرسی مشکل اسا و وط وکرس

مصر تمدن مرسم وئا نکوی ندارند نه ه  م وم ورن.ی را قکس ب.نرند و ه  زباکن 

حتای سلشاکن  انن و اماالی ن ماکت ر نکمل و مقداری مربای الزم بارای یوکرس

و « پاونر»، جهاا باکزی وواهد برای وکرر تروۀ وئا نکوی برای اق  نئکقکنمی

شکل و ثکء و سن  و تکس ه  بنک شاکل  گیجفه، ضکس و ظکء و زاء و ذال به قک

نوشته شوس و ابداً توجهی به اق  نکته ندارند نه سر منکن م ل ورن.ستکن قاک نفار 

االر   تایسان قک مایج  قاک رقکضای قاک ماکل  مترومیه  مهیدس قک رونب قک شن

نه زبکن ووس را بر وجه انمل و ات  بک اسبنکت نن مثل قک اسقوای توان پندا نرس مین

شوس ناه ئسامتهکی اول ممار واوس را تارح مید و قک نفر سهکتی ه  پندا نندان

تکمنل متروا زبکن ووس نکرسه بکشد سر تورتی نه زبکنهکی ورانساوی و ان. نسای 

سر ان. نسی اماالی هار ن ماه را  ه  سر امالء، مشک تر از زبکن وکرسی اسا و حتی

ان. ساتکن روات  شایندم ناه م سر اولن  بکر ناه باه رجداگکنه بکقد قکس گروا  قکس سا

نوقساند و میپرسد چ.ونه میگفتید اگر به قک ان. نسی اس  ووستکن را ب.وقند می

نیناد  قتیای سر میپرسد چطور ت فظ میرا نشکن بدهند  اگر نکرت وقچقا ووستکن

وائع منکن لفظ و نتکبا ارتوکط زقکسی ننسا  سر ژاپون وط مشک تر از واط مربای 

ساکل  50شوس  ولای سر نمتار از مینسا و پیجهچار شکل نوشته اسا و ظکهراً بک ب

همه اهکلی ژاپون بکسواس شدند و وواندن و نوشت  ب دناد  پاس بکقاد باک ساتی سر 
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بار وساتا  هپرمکقه نرسن و تکمنل ننفنا تت ن  مقدمکت و شراقط را سکسه تر نموس

 ا تت ن  ابتداقی اوچوس و نمنّ

ی اوالق اسا نه بکقد به هر نحو اساا وکار موحث ون ی مه  سق.ر سر اق  زمنیه

وقع تهذقب اوالق متت من  و بکلیتنجه اوالق م ا نرس و مخصوتکً بکقاد تشا یارب

« سنحقاه باو»به متیی متمول بن  مک قتیای بکتاطالح موامکناه « زرن.ی»جوانکن به 

وح موئوح شوس و از اوراط سر توجه به مکسقکت و میفتا پرستی احتاراز شاوس و ر

ی و حمنا و جوانمرسی و وضاک ل اواالق و راساا گاوقی باکم ی سرجاه ودانکر

 تشوقع شوس  

یاوی سخ  زقکس سارم و سامیه اش سراز تواناد نشاند و مث هکم  سر اق  مقوله

و  هاکترس  ه  وئا وطکبه و ها  حوتا ۀ وکن میشوس، لک   میتکس م  نکغذ فه

حتارم ماز برسبکری حضاکر  نئکقکن تمکم شده بکشد و بکقد سخ  را بک تشکر وکلصکنه

 وت  نمکق  
  


