
 !�� در ز�ن ����ش ا��زه ��پ �دا�ت؛؛ (?)��ر ���ر ��ده از ��ر��ر
���ن ��ل و روز �وم ا�ن د��ر، ھر ا�را�# را �� ���"�ه ا!�ل �ود ��ز  ����ری (��(+ و ����ب از ا(��د ��ر��ر )� ھر ��ت آن 

�"ردا�د... 
 

 /��ی آن دارد �� ر�زد؛ �ون ز ��م روز.�ر
 ___در 2زاِی ��وِر دارا و ��ک �ز��ر

 
��دُ67ِ 5��ِن َ�رز�ن و ��ِک َ�رَ6 و ُ/ 

 ___َ�(ب و (رز�ن ��ر��ر��ور آذر.ُ 
 

ِن آزاد.�نَ: /;��"�ه ;��د���ن، َ
 ___(رز�ن ر(�م و �و=�"ِ� ا(>�د��ر

 
(@ن ا�ن ?><، ���"�ه �و72+/ 

 ___;رور�"�ه (���+، �رAت را ;ود و ��ر
 

�ِد �و (7م، �� از ���ر و از �د��ر اوَ/ 
 ___در �ف 2��(��ن آد ِز�م ا����ر

 
���� /ھ�ی ��E ، آن ��ر �دانی ��?وب �Dث 

 ___آ�@� ��ش ھ(ت �� ;���ن D�2م ا(�وار
 

 /زاد.�ه (ر�داران؛ �ز ;ِِ+ �(ب �رف
 ___از وطن �رد�د ا5وام Fول را ��ر و �ر

 
 /�� رب ا�ن ا�راِن ن؛�� آ��� AَرH و ُ�@وه
 ___�� رب ا�ن ا�راِن ن؛�� آ��� 2ز و و�5ر

 
 /و �ژ�دا�����ن ;ر �(�� و دD�(�� و زار 

 ___ا�����ن اA(رده و ;ژرده و زار و �زار
 

 /ای ز���م =ل، .ردد ��م Aردو(+ �>�ف
 ___ای دو ��م �ور، A��ُ�د؛ ��م ��Aظ ِزا2�ِ��ر

 
 /��ه ردی رAت و در د���Dش آد ُ.�ِده دزد

� دار� ___���داری رAت و آد در ;َِ�ش 2
 

� ;و�+ رAت و آد ��د از آن ���7ن ;وش@�/ 
 ___��(واری رAت و آد در ;ِ+ او �ر (وار

 
+���+ ُرَ(ن ا�در ُرَ(ن ھر طرف د(��ر / 

�� ___ھ� ���+ 5ط�ر ا�در 5ط�ر ھر طرف 2
 

 /ِا�@َِم ا�ن =��ورھ�؛ ِ�+ ُ�َود (�ری ;ذ�ر
�َود در ��ر ا�ن َد(��ر ��دان ��د و ��رُ +�ِ___ 

 
��س د�ن؛وD+ ا�ن 2دهء د��� ;ر(ت/D در 

 ___ج 7ت؛�د�ر از 5وم ���ردر ;ِ+ ��را
 

��ر �?(�م O��Nم؛ �� ھم ا�در ِ��َ@ِش/ 
��ِر �وز�< َ��ِ!ب؛ �� ھم ا�در .�ر و دار___ 

 
� ی وا ���� .رد�ده از ھر (و �7�د/F� 

�� .وش آ�د؛ ز ھر ��ر و د��ر Pواو� ِE���___ 
 

 ��ر��را���ی داNم؛ �ر �Pف ُ�@م �رع/



ِر �رد.�رُ��ت و ُ����ِر داوم ؛2َ@ِس اَ ___ 
 

�ر 67 �وز(��ن َزَ�د د�وا�� وش/ +�7� ا
 ___ا�?+ در ��ک �رد(��ن ُ�َ�د د�وا�� وار

 
Rم ای در�P)م ا�� �� +�@ /ا���� آد

 ___ا���� �Oر�"ری �� ��م ا(Pم ای ھوار
 

 /��(��د ا�را�+ ا����؛از 2رب ھم �د�ر�د
 ___�ون 2رب را ���د از Aرھ�E ا�ران اA���ر

 
 /دو(�+ ھ���ن �ود �� �!م ا�را�+ ��2ن
 ___د��+ ھ���ن �ود �� �7ق ا�ران آ�@�ر

 
 AَرT �زدا�+ ِ�رد؛�ر Aر��5ن ���د ُ;�6/

 ___;ر�م ا�ران رود در ����ن ���د ��ر
 

�و2�ر و �وھ��+ و !دھ� َ.�د �و ���./ 
 ___�����ن �و�� و (��و�� و آل ز��ر

 
 /از �(�ب ارزش ر�ش ا�ن ز�ن در د�ده ��رون

�5ت ;�م ا�ن ز�ن در د�ده ��رون از ��ر___ 
 

/+��ُ P���م آن روزی �� آ�د �و�ت ُ 
�@�د آ�و�د �+ ���7ن از ھر (و Aرار___ 

 
 /ا���7ن را �>ل ا(ت ا�ن؛ �� �ود دارا��Dوخ

�ر�Dت ا���ر.�ن را �7س ا(ت ا�ن؛ �� �ود �___ 
 

�رای َ�>س �و�ش � /�(ب 5درت �@��د ا
 >V!�رو��رای ا� � ___�5�ون �@��د ا

 
 /�+ وطن در ��E ا�ن �ود��"�ن ���د (@ون

 ___�+ وطن در د(ت ا�ن ����ردان .�رد 5رار
 

 /ای �� ھ(�+ در د��ر � �?�?ت را (�ون
 ___ای �� ھ(�+ �و در ا�ن ��ور �ر��ت را دار

 
7ت ا�راِن � �ون .وش �ر Aر�ِن �و(ت/ 

 ___Aر��"زار�7ق آذر�����ن �ون ���دت 
 

 د���ن �7ق ا�ران را ز دور ھم �ران/
 ___دو(��ِن 67 ا�ران را �� ِ.رد ھم ���ر

 
 /��(ت ���+ .ر �� ���م را �"�ر�دا�ن �(�ن

 ___��(ت ;روا�+ �ود .ر ;�@رم ��=ی دار
 

 /زا�@� ن �ز ��م ا�را�+ ��Wرم �� Dب
 ...زا�@� ن �ز ��ر ا�را�+ ��"و�م ���ر

 
 #��ر��ر #
 


