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  دا  م 
 ا  ردت د  وز  ده   

 ر ر  ری ان و  ازی
 

 م او ا و رگ
در  ا  ر دی دف ا  روز دت  ۲۷  ۲۰۱۴ی ۱۳۹۳   ان  ۵

 دو  ،رگ اد و   ی ان و ر ب و و ا ن  ازی    ر
  دت را  راه   و و  م وای ن را   د و  ی ر  دادن  ا و 

   .دم
  ا  ند ا رگ دت آن  وز  ده  ا  ردو  ن وا  ای

 ی    و د و و ره  و  ن د را ک و اس ده و    ا أ
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  ر و  ل  راده ا   ، و   دا  وزا آ  ص ،ر  ح و 
ن ان اات ی و ارات  دور ا دور  ا     داه ای دم

 تو   و -   ر را ی و ه  ا  از ون ر ا  ر و
 ان- دیو ا - ا ا،   دن ا ده وا ا آرزو ،  ام ا ر ودو

  د  راه  ما  را ده وآ  ا  اش ر و ادی و آ و  روح آن را
ارم.    و اده ام از   ی اوان از ره ا    و آرزوی ، و  و  ور

ان  و دو  ن دی  از دت  دور  ا و  ازی ا  و آرزو ی 
 دا ا و آا  ح  د  و اف اد ده ا اری     .  را ااز

  روان   هل ا او ک از ای را  و ا  ردو  آزادی و ، را  ه د و
 نو آر ه دای ا    ا رگ  دت و ات، و و   ،،  د ر   و 

  .آورده ز
رب ا  آ 

  ردو 


