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	د�ــ��ن  !                 

 �و��� ی �و 	�ر �رو��ن  ا�ت

����ن ا�ت��ض دا��ش 	رھ��    

� ھ�  �ـراوان ا�ت               ��رو�ش ��  

�� #"ب �� � ت ورا���ن ا�ت                

)"ورد و '&ل  ا�ن �رز��ن  

 ��#ران را ز�(ت د�وان ا�ت

1    ا�ن ھ� ھ�ــ�� در 	د���ن ا�ت          

 ر�, ���ی ا�ت آھوی *���ر

 ھ(���. (��ـش  در "-�ن ا�ت

ا�ن "و)(��ه ��ر�و*و'و را               

�-ره 	�م  د(�� (��(�ن ا�ت               

 #�1ب ��ز �(��ل و آزاده را

آ���ن ا�ت  3	ر2�� ھ�ی ���  

                                                                        2ا�ن ھ� ھ�ــ�� در	د���ن ا�ت           
"�دو ����ن �(�ر �ول  ��وه     

 2 ��&	�ن ا�توع  ا�طوره #-د �و�  

 �وا	��ه ��ر�وران دردا�ن (و��خ

 آرزوی ��7 	رای �وه (وردان ا�ت

���رغ و12(وس  ا��� (وی  را              

�-ره در:��ن ا�ت *�ی 	(دط��م               

3   ا�ن ھ� ھ�ــ�� در  	د�ــ��ن ا�ت          

*�; و��#دا��و(�رانرا	روی ��  
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 �د 	�=�واژدھ�ی  ��دان  ا�ت

(1ش ر�ش ر��م و �	د�ز ��رو           

ا�ت ، ا�*�ن ���ور(��ندردا<��ه           

 داغ ���ه )'� ھ�ی  (وروز

 ازر2ت �ون �-ـ�دان ا�ت

4ھ�ــ�� در 	د�ـ��ن ا�ت  ا�ن ھ�              

 ��  *ر��  ز  ا2�ــ�م  "� ( ـزا

  آرام 	���ی روح وروان ا�ت

	-�رش (��ن   �� ز(د  	ر  رگ :ل                

	ر:ر�زان (��B زا،از	رگ رزان ا�ت               

���ت �-��ر#�ق آ�ر�(شدر:  

 دل *�ی 	(د �-ر *ر�رو��ن ا�ت

             �                                                                     5  در	د���ن ا�تا�ن ھ� ھ�ـ�
                                                                                                                     3  

 ��وه ھ� ��  ��ذ ھـر  د��ر  او

د��ر�وان ا�ت��(م ز��ن راز�ب   

در "(ــ�ل  *��� زار  	� (��ری                 

�(دان 	�رون از:ر�	�ن ا�ت *��.                

 	(���ن در ���� 	�د و 'ب "وی

 دردھ�ی �-(� را ھ�� در��ن ا�ت

6 ا�ن ھ�ھ�ــ�� در 	د���ن ا�ت             

 ���� ز(� ��وز، در ا�ش �� ��وه

ا�ت،#�رت "�و�دان 	� �� و �&�وق  
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دا(� ھ�ی �وش آ	��ر ��ــ��ر                 

ز�رد *("��ر *���ن ا�ت ��((د                

 در�( E�E) ر(E �د(�ت آ���ر

 ��F راه ا	ر��م ، 	-�ر���ن ا�ت

7 ا�ن ھ� ھ�ـ�� در 	د���ن ا�ت              

 #(د'�ب و G&وه و �ر��ب  و��ر

را<���ن ا�ت�ن ھزارش در ا�ن ��ل  

�	,  دری  و    ��ھ��ن   ��'دار                

:و�� �ن و��وی ر���� ازآ���ن ا�ت               

�Gرۀ    �ــ(���;  �و���ی  (�ب  از  

 	� ر(E ��, از ��م (��� 2طران ا�ت

8    ا�ن ھ� ھ�ـــ��  در  	د�ـ��ن ا�ت               

 از 	رق  ���ــ�ر زھر آ:�(ش

ا�ت#دو �� 	� ���و:ر�زان   

(&رۀ �ــرد #�دی اش و2ت  "ــ-�د            

*(داری �� ر��م �� (ر���ن   ا�ت           

 ز(�ن ھم �(�ر �رد، ھ(ــ��م "ـ-�د

� آ(�� *�ل �(�ن ا�ت ھر (�زک 	د)  

9   ا�ن ھ� ھ�ـــ�� در 	د���ن ا�ت            

ز��ن  از  �ون  	را�د  :ــرد  (	رد  

ا�تز��ن 	رآ���ن آ���ن در ز��ن ،  

در د��ع  از (��و س  *�ک  وطن            

"و)ن ا�ت�, ،����رھ�در	�*("��ر           
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 ��ر ��ر	�, و ��ه ���د و'� ��ن

 در ����ت �ردی ھ�را (��ن ا�ت

10   ا�ن ھ� ھ�ــ�� در 	د�ــ��ن ا�ت            

 ��ر��ـش *ر ز <�رت و ھــ(ر

 در ادب ھزارش ��#ران ا�ت

*�ر �"ت  ، ن ��(ور(�Gر ��روآ            

ر:ز�د 	د�ـ��ن،� �� در����ن ا�ت	            

� آن ا��ر زاده *�ک �ر�ت �� 

ادب در ��1.  ز(�ن  ا�ت ا'�وی  

11    ا�ن ھ� ھ�ــ�� در  	د�ــ��ن ا�ت             

 : ت رود�� ، او �&ر *�ر�� را *در

 در���  ر�E آ�و �ون *ر(��ن ا�ت

           ��-ـد ��ر�3  را�ت 	� 	��را  	���  

� در�ود��ن ا�ت           ��،F�" طرت د�ن�  

2(دھ�ر  و  ��	ل  ھری و 	� 	�3 و  

ا�ت �را��نا(���رِ  ،در �, (��ن  

12  ا�ن ھ� ھ�ــ�� در 	د�ــ��ن ا�ت               

 	د���ن ! 	ودی *-(�ور از ا�روز

 ا�ن �1�1ت از #ـ-د ا��ران ا�ت

�ورا �رد �1��م �-نا��&��ر '�,               

  ���1�1�ت �� ��ر�3 را  #��ن ا�ت            

*�ره �د 	�ز 	� ھــم آ�(��ت" Gد"آب ا:ر  

��ھ�و) را در *� روان  ا�ت ھر��  
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13    ا�ن ھ� ھ�ــ�� در 	د���ن ا�ت             

�ل  ��#ران  از (�م   :ر 	��ر�م  

در(�G1ن ا�تَود،و2ت ��<ذ ��	ود 	ُ   

           � Gران �ون �ــروغ و واG�&�  

���م ��ن  را �����ن  ا�ت             

 از 	زر:�ِن  2ــد�م  Gد #�'� "(�ب

 (�م ��ن ھر	د��� را وردز	�ن ا�ت

14   ا�ن ھ� ھ�ــ�� در 	د���ن ا�ت              

 (	وغ  آن  (و"وان   �-��رش

 ھ��و�روار�د درGدف *(-�ن ا�ت

د�ت 	� �	&�ض :ر	����د Gدف           

�وۀ Gد :(O د��ر (����ن ا�ت        "  

� را  راه 	��(د 	� �(زل��' .2�) 

وان ا�تروا��(دۀ اھداف دل ا�ن ��  

15    ا�ن ھ� ھ�ـــ�� در 	د���ن ا�ت                

	د����ت ھر��راث  درک درد #�م  

E)� E)�ت از"ر2. در�ا(د���(دان ا  

را 	� دل ی "وھر�(��ن(��ت ز(��ر                

از G �ء ھر �"� آ�B(�  	(دان  ا�ت                 

 �وش 	��� ھ� ��Gل �, ر(�� ا�ت

 �ور 	��� از دو ر(�� �رد��ن  ا�ت

16    ا�ن ھ� ھ�ـــ�� در 	د���ن ا�ت      

ص در 	دا�ت، از ر�ــل �ر2. ر�ول  
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 (ور#�ق از"	�ن �-ر �روزان ا�ت

��ض آ	�د ه"وزون از ��ض او �د           

ا�ن �ـــ��(د �&�وم *�رو"وان ا�ت           

زور�(د  ��ر�3 ی'�, ���S :ری   

 زورو=رب و	ردن رادر�ظ�ن ا�ت

17ا�ن ھ� ھ��� در 	د���ن ا�ت                

          

       

 ا(��1 'ش ظ�م  را �� آرد 	�  ��د

����ل دردل �����ن ا�ت ا�ن درد  

	��2�ت از #روج ھ��ط�� � �ل ،         

	1&� و�ران �(��ز، ����ن ا�ت         

 ظ�'����  داد �د(�ت را 	�  	�د

 :ر�ود ز(ده 	� ��1ن *����ن ا�ت

18   ا�ن ھ� ھ���  در 	د�ـ��ن ا�ت         

 �و	�ن  	د���ن  در #�'م  ��

 ھم طراز�ور درا'ر���ن ا�ت

      ��ت ��رو#ش در ز(د:�(Gو  

روز"-�ن ا�ت �	� 	-�رازGد        

�  	ر ��(� ای (1د "�ن داده �ر-)  

 ا:ر��م (� :�ری، �ودا درز��ن ا�ت

(1د "�ن (�وان �ـ�دن ��م دل 	�  

� و��و#1د��رج ازا���ن ا�ت	 
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19    ا�ن ھ� ھ�ـ�� در 	د���ن ا�ت          

�S(�ن وَ	َرک،���ن و��.ُ�رک   

 در�ردی دی 	-�راز*ر(��ن ا�ت

:ر*ر�� وGف �و	�ن ا�ن د��ر          

(�زک و د'ر	� و دل ���ن ا�ت          

 ��� ��م، 	�(د 	�) و   #�وه :ر

 �ر��� �وی،*ر�-رو�-ر	�ن ا�ت

ر��ت زاد�ــروغ در��ر�, ��ر           

ا�ت  ا(��ی دو ��(دان ا�ن ���ط           

  

20   ا�ن ھ� ھ�ــ��  در 	د���ن ا�ت       

13/11/2014'(دن    م.ش. �ـــروغ                  

 

��ددا�ت :          

وا�"�ر د��ر �و��� : از در�� ھ�ی ��-ــور  .  �روت را���ن : زر �و�� و ر�و	� در�� ، ا���راج <�ر�"�ز و 	� �2(ون )"ورد  

و ز�	�	� ���-�ی �دور و ����ف ا'��لآھوی E)�2  	(� 	ر =&ف دو'ت ھ� ��ص �ورد ا�� �ده زور�(دان 	وده و ا�ت . ��ر�و*و'و :  

�� �ول : "-�ل  .  �&	�ن :اژدھ� . ����� �ده و��-ور "-�ن ا�ت .  ��13 	� (�م ���ح ا���'وی 2رن ��ر�ور "�F آن ��ر�وران : (�  

��ر   7492 از آھوان ز�	� دارای ���-�ی 	�(د ��ر*���  . (و��خ : ��� از 2�� ھ�ی 	�(د *���ر 	� ار� �ع   

و�ف  �د 	�=�ء: 	�زو در 	د���ن ھــم . ا�ت و ����رغ و 12ـ(وس : دو �رغ �� د�ده (� �ده و �-رت و"ود ا���(وی ��ن در ھ�� "  

ت  �ــ-ن .  ���ور: �(و�(د و2وی .�رو�ن و �&"زه .  ر�ش ر��م و �	د�ز ��رو : ا�پ ھ�ی دا���(� �-(��� و اد	�  

ر2ت : (وروز �وام 	� 	�ر(د:� ھ��ت و �و�م رو�ش ��  �Gل و ��وا(�ت �-م و "�ی آن .دا<��ه : (��ن و #��Y :ذاری ا�پ ھ�ی ا  

	رگ ا(�ور �(��� از �� و ���ر . ��وز : ��	���ن �ون �-�دان �دا�F (��وس وطن 	� آب آ����� و ر�2ق �ده . 	رگ رزان :  

2� ��-ور از"��� *�ر�-�ی ��&دد ا�ش  و ��وه : دو *�رکY�� و �)���	�� �	 �د'�ش و :وارا در �و2&�ت "دا از ھم. آب وھوا ط	�&  

�ر : *ر(ده :�ن �و�, و �وش آواز و�وش ُ:ل .ھم دارد . G&وه و �ر��ب و � �&(�ی ا�� �ده (��2(ون  *���(� ز�رد *("��ر :  
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)   9م 	�ت اول 	(د (    ھزار :�(��� از 	�	ل ھزار دا���ن 	طور ��ص و د��ر �ر<�ن .   �ن و ��وی : ���ده آ���(� . �Gرع دو  

�وء . � Gورت #�م ھ�� �"�وز:ران 	� (��ت�(��� و ا��ره 	� ���ت و �روج ا���د �وروی ��"�وز و 	  

� و	�ر �(ط1� دارد 	(� 	ر :زاره ھ�ی�&	�ر  G�13رع دوم 	�ت �وم 	(د   ����ن : و'�وا'� ����ن . �����Sر و ا����'� �  

 �� ز��ن ھم د��'ت دارد .

� �	�رز�ن راه �&	�ر ����� دارد �� 15	(د  	�ت �وم	�� و �(ط�1 �د �رده و �� �(د.را  "وان ��روان #دا'ت ط�ار�"�ع دا�  

� دارد . 16	(د ���� �ھـــم �&	�ر ا"���#  

در ��	ق  �&�ور و �ر�ز 	د�ـــ��ن . ی��ـ��ن :�-ر ظن و :��ن (�ظ�ن ا�-�م )  . �ظ�ن :    

���ـن : "��. ����� از *�م 	ر(E ھ�ی ��(وع –: ��2ش *���(�  َرک�ر :و(� .   	َ رک : ��2ش *��� (رم و:رم �ر�ُ   

�  *�ول   ��� :�Yه  	���� از *�م (رم  ��رک در :و�ش ��ل  *ت ھم : �� ���ود.  - 	� ز	�ن ��  

� 	-�رک و �(�طق و��F  ��ر���	-�ر���ن : �&� �ا�ت  .  را<���ن  : در 	ر :�ر(دۀ  ن : و'�وا'��S(�.   ���ل و'�وا'  

رادر (ظر دارد و �ل 	د���ن �� ھ�� اش راغ   �(�طق و��F �(د از �ل �(ط�1  و ا�� در�ن �&ر :و�(ده ا��&�ره �Gر��  

���Yت �(د ��ل 2	ل �(�ط1�در � �� واژه راغ در 'Sت ھ��ن �&(� را �� 	��د . و ��ن و �ر<زار  ا�ت و  �	ز �رم  

�, وا�د اداری ا#Yم �ده .       �ــ(���; : #�2Y �ر�دی ا�ت �ر	وط  و'�وا'� ز�	�ک در اGل 	� (�م را<���ن  

(�ز ��دھ(د و #ز�ز ��دار(د 	Gورت ��SGر ��دز�	�  ا�ت  	� �SG� .S�Gر ز�	�ک �وا(ده �ده در 	د���ن ھر �� را   

� �(ــ(د و Gدا �� ز((د.� 
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