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���ب ��ق             

 در���ب ��ق �وش �ود��ط ان ���رت  

 از�ن �دھ� ا����س وازوی � ا��رت

� �ب �$���# در"� ل � ر  ــرم 

داؤدی "ر�'ــم در�وج )"�رت '&�%  

 آن '&�% و�ل )�'�ن ا"ت در'ور�$��ب

 ��-'م از���ن دا,ش �طش و  رارت

 ای �و�� ��ق ازدواج در �ور )وا'#

�$ره ��# در�ن �-�رت زاد �� �ر'.  

دارم در�ش ادب از,رب '�'�ن "وال  

���ع 1��# دار'د ���ر 'ط�رت 0ون از  

�$ر ر�ت دزدا'3 روم �0ل در��رزار  

 �# �رم ��زی ,م '"ت از 4�ده و "وارت

� 'وش �6ل �ب �-5ر �# �وم�� �3 از  

 روزه �وردن �7 را '"ت �5رو��5رت

�-�4و ، آ���ب 4روز�'دی ��-ن دارد  

��5ش �# ���رت # ��ر از رو�'�#9 �  

"ت ر'. ھ�، 'ر'. ھ�ا ان :'�د :رد'ده را  

)�6# ����ق وزارت �>ق �راِب آ�وب ،  

:زر �ن از��ک �د���ن و�&داد ��وش  

و,�رت د��ن  ��ک '3 دارد از"ر�ردن  

 در ا1>م ا"<م از )و�ش �ون ا'"�ن

ط$�رت�">��ن را"ت �3 �ون ا ��ب  �>ق  

1درت '?�ه �3 د��ن ��دت از"-وی  

 �@رع ا'درن �6ر�3 �# ��م �رارت
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�% �وھ-ن :رد"�3 ��د از0وب ,ر� 

 و�ل �رن ���# '"ت از�>�# و�رارت

وزخ  آزاد:#  ،  �$�ت �زت  �ودد  

درد و ,ـــم ا"ت �ردوس  ا"�رت �د آ�ش  

 "ر �3 زا'و آوردن 'زد 1در��'د '"ت "ود

وز�رت'"ت ��� �6�B  #'،3 ، ��ره   

#�"ت 1�ول  ق  '��زو "� % ر'  

�'د ط$�رت :رم �3 �ون 0ون �>ق روزو�ب  

"�م ا�>$"تزوزه ��دن 'زد �� ب   

�3 ان ظ>م و,�رت ان �رک ��زان ��دت دار'د  

 

,'# ,'�ی ط�D دارم ،ا"�&'�ی �زاجِ   

 �� ان �وۀ �و �>E �ود ��3 ا"�رت

ء<'3 �ردن ا"ت �ط�در 4ری ��رھ�# ط5  

�� ط5># ر"د �3 ���رت �-�ری  �$�ر ،  

 )و$�)�ری ا"ت از�ون ھرروز در دارو د�ر

�ود 1�@3 ای ��ر و "ر ز'د از �زارت   

:5ت �5روش �3 '"و�ت �زرع ا'?ور�-ر   

#-�>� در زد و دادش ان  ���رت از   

�@�ون �# "�زد �دل �3 د�م �6ذور دارد  

دارد �$�رت 0ون �ر �@�ون زدای �ن  

ری ��ده �$'3 ��ور، �3 ا"ت :'�ه�و:ر�  

 �� د��ر رز �وا�دن در "ن �&�رت

 از'�م دن ا"ت �روغ د��'# �� دن �ن

 درھر :و�3 آ�ش ا"ت از ��'3 و �رارت
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�23/04/2015'دن: م.ش.�ــروغ       

 


