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 ��ر ر�ز ا�ت ��ر�ن ز��ر ���م

�ـد� � �#"زه ا�ت �ز"!وه �ر�� �

 &ور%���ت،�ور �$�ر،  ���م

 ��طر �� $�ل �ن ازو "�ن �ر'ت

��*�� �ر،���م�ور ����ا�ت �� +��  

�ب آ�ش � "�ن ھ� زده ازر�- �رخ  

 آ�ش '��ن دل ا�ت �� �"�ر،���م

 � ا��ت در$�رت ا'��د��%�����  

 ا��ب �ور�� ا'0�د در ��/ر،���م

 %دح درد�ت،����ن د�ر آ�د � ر%ص

 زد در ���3 ���ل �ر،���م��� �� 

 &�$دم �ر ��ر ����د در آ/وش و&ل

 از ���م �� �� 'روزد �رر ، ���م

 ���0�ھ�� �5ق از��ده دا�ن ��ود

ر ���م�ون �ور��د را داده ھـد  

ر ا�ت آ��ج ��ر،&�از ��وک �0�ه  

�ب ��ر را �� ��زد �$ر  ���م   

���ا'0�د � ����ر دل د+�وه و ��ز   

 �ور �ر ���ت �� ����د ا�ن �زر���م
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���ل  ز�ـ�ن � از�و'�ن �رخ ���و�

 �ور ا'��د در 7ھوت و %�ـر، ���م

���ت ��� �!�وت آ���ن �ر ز" و 

 �� از �ون آز�ن ��ت در ���ر ���م

�ــ�د  ��ز�  ��3 �!و�ش  را آھ��� 

 ����ده �ون �ر ���ـم� ھ�وز 

 از �!وی �ر�ده �ر رگ �ل در �8ن

 %�ری و %��ری ���ت �و$ �ر ���م

 "=د را �&!ت اژدر ا�ت در �;�د

���ت ���ش �ر ���ب �ود&د "0ر،���م 

 �����ن ��ر ���ردان  �ود��� 

 ��ش  ا�ز��ن �دارد  ��ـر ���ـــم

 از�ون ��ز�ت $��� ھ� �د �د�د

��خ ��م ر��ت از �رزو�طر ���م 

 ���ون،��"�<،ھزاره "�! ا%وام وطن

 ا�5�ق �� �?�ل را ��ت �$ور  ���ـم

 �رج +Aرب را  20 �د  " روز ا�5�ق"

 +دو را ز�ــم ��ری �ورد در"0ر،���م

� و ��;ـــور  +��م�   ھـدھـد  �!���

  %�ل �و �5ر����ت �ر ���ــ0ر ���م

��ھ��ت ای 'ر�� ای %د س� � ات ��� 

 �ر ��;ـــد ت  "�ر��ت �ور�Aدر،���م

 'ـروغ ا��ـ��ر  دل  داده  �  ���ـــ�د



  &د �م ر��ت در ��/ر،���مDـ�� 
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� �ران ا'زوده �د �ذا ��   در��ش دوم) ��ت د�0ر  8�د"روز ا�5�ق " ����ده ام  (    A'ت �ط ا�=+��
 %��ب /زل دارد  �$�وا ���وع ا�ت.�� دوم و ��� از  -- �#ر�ف و �&!ت   �#� ��ر ا��ره �  

���ــم ��&و&Q در ��ش دوم +��رت ا�ت  ار (��ر� ���م ) �;�د ��P ا�ت . ��ؤل ا���ص   
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