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 تانايب
 اب راديد رد

 مدرم زا يعمج
يقرش ناجيابرذآ

يگژيو

اه سرد

درواتسد

تيمها

ينيعبرا ي هثداح كي

ندركن هظحالم و مادقا تأرج
اهرطخ و اه يتخس

روشك لك رد يراديب

هدننك نييعت ي هثداح كي
تازرابم نايرج رد

يراديب و يرايشوه

هدنيآ هب ديما

تلع

تلع

ترورض

لباقم ي هطقن

البرك ي هثداح رد نيعبرا هب تهابش

 تكرح ي هزيگنا لصا و هدش هتخير ياه نوخ ي هدننكءايحا
مق

 هيلع يا هدرتسگ ي ههبج دوجو
 يمالسا بالقنا

اه تيساسح عقوم هب مهف مدع

نيعبرا يگژيو

نيعبرا تيمها

هجيتن

قيداصم

يگژيو

ترورض

اه يرگاشفا و اه هبطخ
)ع( داجس ماما و )س( بنيز ترضح

تردقرپ ي هناسر كي نوچمه

  رد قياقح مهف  تئرج و تصرف مدع
قانتحا طيحم

 ي هدقع شياشگ و ششوج نيلوا
 زا نينمؤم يولگ رد هدمآ دوجو هب

البرك ي هثداح

دركلمع

تبقاع

 ندش لامدگل و ثداوح ندش راب
ثداوح لباقم رد

 يريگ لكش زا تعنامم رد يعس
بالقنا دولوم ناونع هب يمالسا يروهمج

ندرك طقاس رد يناوتان
يمالسا يروهمج ماظن

قيداصم

داعبا

تلع

  يگداتسيا رد املع اب مدرم يهارمه مدع
ناخاضر لباقم

 و اكيرمآ ياتدوك لباقم بسانم مادقا مدع
1332 لاس رد سيلگنا

يسايس مادقا

 زيهجت و يليمحت گنج نتخادنا هار هب
نمشد

يداصتقا هرصاحم

يگنهرف مجاهت

هجيتن

هجيتن

فده

رفن دنچ هب ماظن ندوبن مئاق

نمؤم مدرم تيامح و عافد

مدرم ناميا هب ماظن ياكتا

دهاش

  و يمالسا ياوتحم زا بالقنا ندرك يهت
دوخ يبالقنا حور

دش روشك دياع هك يياه تراسخ اه لاس

 نارود ياه تراسخ لاس هاجنپ لمحت
توغاط ميژر طاطحنا

نمهب22 يياميپهار

يملع ياه تفرشيپ

بالقنا ياهراعش ندش رت هدنز

فلتخم ياه هنحص رد ناناوج روضح

تلم فياظو

دهاش

يرايشوه ظفح

بالقنا شزرااب لوصا و اوتحم زا عافد

الاو ياه شزرا و شزرا اب ينابم ندش هتفرگ هديدان زا يريگولج

ادخ هب ناميا

"مكدهعب فوا ىدهعب اوفوا"هيآلاعتم يادخ ينابيتشپهجيتنفادها هب نديسر رد دوخ يورين لامعا و مادقا

بالقنا ياهراعش هب تبسن نيلوئسم يگدنمرش ساسحا مدع

يساسا نوناق هب و مالسا ،يدازآ ،لالقتسا هب ناگمه راختفا

زا دعب زاغآ و عورش كي
البرك ي هعقاو

تانايب روحم
هعومجمريز
هجيتن
هنومن ،لاثم
رگيد هحفص رد حرش

:امنهار

دوخ ناوت ي همه نتسب راك هبيگژيو

 يرابكتسا دض تيصاخ ندرب نيب زافده
بالقنا

تلع
 ،...ادبعابا ريظن يب يراكادف مايپ راشتنا

شا هداوناخ و باحصا

مدرم هب نداد تأرج و ركف نيا شرتسگفده

قادصم
 مشاه ينب زا يا هدع لابقتسا و عمجت

نيعبرا زور رد ادهشلاديس تبرت درگرب

لماع

دنس

فده

 رب رارصا رد يربك بنيز يئالو تسايس
البرك هب تعجارم

 ناگرزب و سوواط نبديس موحرم لوق لقن
رگيد

مدرم هب نداد تأرج و ركف نيا شرتسگ

...ادبع نب رباج بانج ،يفوع ي هيطعهنومن

جياتن

 نيباوت يارجام

ثيبخ و ملاظ ي هيما ينب نامدود ندش هديچيپ مهردهجيتنراتخم مايق يارجام

زيربت مدرم تينما و شياسآ ،اه ناجهنيزه

زيربت يادهش يارب نيعبرا نيدنچ يرازگربدهاش

 زيهجت و يليمحت گنج نتخادنا هار هب
نمشد


