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تقدیم هب آسمانی رتین  رفد زندگی ام

استاد اخالق و معرفت 

حضرت آیت اهلل شیخ عبدالمجید بارقی        بنابی

و تقدیم هب دو آسمان وجودم

    پدرو ماردی هک  با زحمات و دعااهی

 مستمر خود، رد همه احوال رما یاری رکدند.
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