ع .ﺑﺼﯿﺮ دھﺰاد

ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﯿﻢ "ﮐﻮهﯽ ﻟﺸﮑﺮی"
ﺑﮫ ﻋﻧوان اھدا ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺷﮭدای ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر اھداف ﭘﺎک و ﻣﻘدس وطﻧﯽ ﺷﺎن طﻌﻣﮫ ﺧﻔﺎﺷﺎن ﺷﺑﮕرد ﺷدﻧد .ﺑﮫ دھﮭﺎ
ھزار ﺷﮭﯾد ﺑﺎ ﻧﺎم و ﮔﻣﻧﺎم ﮐﮫ ﺑدون ﮐدام ﭘروﺳﮫ ﻋدﻟﯽ در زﻧدان ھﺎ و ﺻﺣرا ھﺎ ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﺷدﻧد.

روح اﯾن رﻓﺗﮫ ﮔﺎن ﺷﺎد و ﻗﻠب ھﺎی ﭘر درد ﻏم دﯾده ھﺎی ﺷﺎن در اﻟﺗﯾﺎم ﺑﺎد!

www.esalat.org

ﺧﻮاب ﺷﮕﻔﺖ
ﺷﺒﯽ درﭘﺮﺗﻮ ﻣﮭﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن
ﺷﺒﯽ ﭼﻮن ﻗﻠﺐ داﻧﺎ ﭘﺎک و ﭘﺮ ﻧﻮر

ﮐﮫ ﻧﻮرش ﺑﻮد ھﺮﺟﺎ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎن
ﺳﻔﯿﺪ و روﺷﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﻮر

ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮔﺬارم ﺷﯿﺮ ﻧﺎﻣﺶ

و ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ دھﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﺧﺎﻣﺶ

ﻣﮫ اﻧﺪر ﺟﺎده ﺑﻮد و آﺳﻤﺎن ﺻﺎف

ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻮر ﻣﮫ از ﻗﺎف ﺗﺎ ﻗﺎف

ﻓﺘﺎدم روی ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻮﺷﮫ ﺑﺎم

ﮐﮫ ﺗﺎ ﮔﯿﺮم دﻣﯽ از رﻧﺞ آرام

ﺧﯿﺎﻻﺗﻢ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮ داﺷﺖ ﭘﺮواز

ﺑﺪم ﺑﺎ ﺧﺎطﺮات ﺧﻮﯾﺶ دﻣﺴﺎز

ﺑﮫ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره

ﺑﺪم ﺑﺎ ھﺮ طﺮف ﮔﺮم ﻧﻈﺎره

دو ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﮫ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻮد

ﮔﮭﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﮫ ﮔﮫ ﮐﮭﮑﺸﺎن ﺑﻮد

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺷﺪ

ھﻮا و ھﻮش ﻣﻦ از ﺳﺮ ﺑﺮون ﺷﺪ

ﻧﺪاﻧﻢ ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم

و ﯾﺎ ﺑﯿﮭﻮش ﯾﺎ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﻮدم

ﮐﮫ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﻢ در ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻏﻠﻂ ﮔﻔﺘﻢ ،ﮐﮫ ﯾﮏ زﯾﺒﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ

ﻋﺠﺐ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﮐﯿﻒ و اﺳﺮار

ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اش ﻧﺪﯾﺪه ﮐﺲ در اﯾﻦ دار

ﻣﯿﺎن ﮔﻠﺸﻦ ﺷﺎداب و زﯾﺒﺎ

ﮐﮫ در ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮدش ﻣﺜﻞ و ھﻤﺘﺎ

ﻧﻤﻮدی ھﺮ ﮔﻠﺶ در ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺎ

ﺷﺮاب آﺗﺸﯿﻦ در ﺟﺎم ﻣﯿﻨﺎ

درﺧﺘﺎن ﺻﻒ ﺑﺼﻒ زﯾﺒﺎ و ﻣﻮزون

ﮐﺸﯿﺪه ﺳﺮ ﺑﺴﻮی طﺎق ﮔﺮدون

ﺑﮫ ھﺮ ﺷﺎﺧﯽ ،زھﺮ ﻣﯿﻮه ﻓﺮاوان

ﮐﮫ ﻣﯿﺸﺪ در ﻧﻈﺮ ھﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن

زﻣﯿﻦ اش آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺒﺎ و ﺷﺎداب
ﺑﮫ ھﺮ ﮔﻠﺒﻦ ھﺰاری در ﺗﺮاﻧﮫ

ﮐﮫ از ھﺮ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰه ﻣﯿﭽﮑﯿﺪ آب
ﮐﮫ ﺳﺮ داده ﻧﻮای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ
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ھﻮاﯾﺶ ﺟﺎﻧﻔﺰا و روح ﭘﺮور
ﻓﻀﺎﯾﺶ ﺧﻮﺷﮕﻮار و ﺻﺎف ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﺑﮫ ﺟﻮی اش آب ﺟﺎری ﺻﺎف و آرام

ز ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﺸﮏ و ﻋﻨﺒﺮ
ﻧﮫ ﮔﺮﻣﯽ و ﻧﮫ ﺳﺮدی ﺑﻮد در او
ﺳﻔﯿﺪ و ﭘﺎک ھﻤﭽﻮن ﻧﻘﺮه ﻓﺎم

ﻗﺼﺮ ھﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﺳﺮ ﺑﮫ ﮐﯿﮭﺎن

ھﻤﮫ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﭼﻮن ﯾﺎﻗﻮت و ﻣﺮﺟﺎن

ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه آﻧﺠﺎ آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد

ﮐﮫ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در روی ﺟﮭﺎن ﺑﻮد

ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ﻓﺮدوس ﺑﺮﯾﻦ ﺑﻮد

و ﯾﺎ او ﺟﻨﺖ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮد

ﻧﮕﻨﺠﺪ ﺷﺮح آن اﻧﺪر ﺑﯿﺎﻧﻢ

ﺑﻮد ﻋﺎﺟﺰ ز وﺻﻒ آن زﺑﺎﻧﻢ

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﮭﺖ اﯾﺴﺘﺎدم و ﺣﯿﺮان
ھﻤﮫ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎداب

ﮔﺮوھﯽ ﮔﺸﺖ در ﭼﺸﻤﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ھﻤﮫ ﺧﻮش ﻣﺸﺮب و ﺧﻮش ﺧﻮ و ﺧﻨﺪان

ﺑﺴﯽ ﺧﻮش ﺻﻮرت و زﯾﺒﺎ و ﺧﻮﺷﮕﻞ ھﻤﮫ ﺧﻮش طﻠﻌﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﯾﻞ
ھﻤﮫ در ﺗﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ در ﺑﺮ
ﺷﺪم در ﺟﺎﻧﺐ آﻧﺎن رواﻧﮫ

ﭼﻮ ﮔﻞ رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺒﺎ از ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ
ﻣﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻠﻘﮫ در ﻣﯿﺎﻧﮫ

ﻣﺮا ﭼﻮن آﻧﭽﻨﺎن ﺣﯿﺮان ﺑﺪﯾﺪﻧﺪ

ﭼﻮ ﺳﻠﮏ ﺳﭽﮫ دورم ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ

زﻣﻦ اﺣﻮال ﺑﺮﺳﯽ ھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﺑﮫ ﻟﻄﻒ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻟﺐ ﮔﺸﻮدﻧﺪ

ﻣﺮا در ﻣﺤﻔﻞ ﺧﻮد ﺑﺎر دادﻧﺪ

ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺮا ٌت ﮔﻔﺘﺎر دادﻧﺪ

دھﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﮐﺮدم

ﺑﮫ اول از ﺳﻼم آﻏﺎز ﮐﺮدم

ﺟﻮاب ﺧﻮش ﺑﺪادﻧﺪ از ﺳﻼﻣﻢ

ﺷﺪﻧﺪ آﻣﺎده از ﺑﮭﺮ ﮐﻼﻣﻢ

ﺑﭙﺮﺳﯿﺪم ﺷﻤﺎﯾﺎن از ﮐﺠﺎﺋﯿﺪ
ﭼﺮا ھﺮ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺎن ﻻﻟﮫ ﮔﻮن اﺳﺖ

ﮐﮫ ﭼﻮن ﮔﻞ ﺟﻤﻠﮫ ﮔﯽ رﻧﮕﯿﻦ ﻗﺒﺎﺋﯿﺪ
ھﻤﮫ اﻧﺪر ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ
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ﯾﮑﯽ از آن ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺎش و ﺧﻨﺪان

ﺟﻮان ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺨﻨﺪان

ﺗﺒﺴﻢ در ﻟﺒﺶ ﭼﻮن ﻏﻨﭽﮫ ﺑﺸﮕﻔﺖ

ﺑﮫ ﺧﻨﺪه در ﺟﻮاب ام اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ

ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ھﻤﮫ اﻓﻐﺎﻧﯿﺎﻧﯿﻢ
زﺧﺎک آرﯾﺎﻧﺎی ﮐﺒﯿﺮﯾﻢ

ھﻤﮫ از اﯾﻦ دﯾﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯿﻢ
ﮐﮫ در ﻣﺮدی و ﻏﯿﺮت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯾﻢ
ھﻤﮫ زﯾﻦ ﻣﯿﮭﻦ ﺟﻨﺖ ﻧﺸﺎﻧﯿﻢ

ھﻤﮫ زﯾﻦ ﮐﺸﻮر آزاده ﮔﺎﻧﯿﻢ
ﭘﯽ ﺣﻔﻆ وطﻦ از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ
ﺷﮭﯿﺪان ﺟﻔﺎ ھﺎی ﻓﺮﻧﮕﯿﻢ

ھﻤﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ راه ﮔﺸﺘﯿﻢ
ﺑﮫ ﺧﻮن ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن ﮔﻞ ﺳﺮخ رﻧﮕﯿﻢ
ﺷﮭﯿﺪ ﺟﻨﺠﺮ ﺑﯿﺪاد ھﺴﺘﯿﻢ

ھﻤﮫ ﻧﺎ ﺑﻮد اﺳﺘﺒﺪاد ھﺴﺘﯿﻢ
ﭼﻮ ﺧﻮن ﻣﺎ ﻓﺪای اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ
ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻨﻮن ﺑﮭﺮ اﺑﺪ ﻣﺎ زﻧﺪه ﮔﺎﻧﯿﻢ

ھﻤﺎﻧﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ

ھﻤﺶ ﺳﻤﺒﻮل رﻧﮓ ﺧﻮن ﻣﺎ اﺳﺖ
از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎت و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯿﻢ

ھﻤﮫ ﺷﺎدﯾﻢ از اﯾﻦ زﻧﺪه ﮔﺎﻧﯽ

ھﻤﮫ دارﯾﻢ ﻋﯿﺶ ﺟﺎوداﻧﯽ

در اﯾﻨﺠﺎ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ را ﻧﺪارﯾﻢ

ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﺎدﮐﺎم و ﺑﺎ ﻧﺸﺎطﯿﻢ

ھﻤﯿﺸﮫ راﺣﺖ و آﺳﻮده ﺣﺎﻟﯿﻢ

ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯽ ﮔﺰﻧﺪ و ﺑﯽ ﻣﻼﻟﯿﻢ

ﻧﮫ از ﻣﺮگ و ﻧﮫ از ﻏﻢ در ھﺮاﺳﯿﻢ

ز ﻟﻄﻒ ﺣﻖ ھﻤﯿﺸﮫ در ﺳﭙﺎﺳﯿﻢ

ﭼﻮ دﯾﺪی اﻧﺪر اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺎل ﻣﺎ را

ﺷﻨﯿﺪی ﻗﺼﮫ و اﺣﻮال ﻣﺎ را

ﮐﻨﻮن ﺑﺸﻨﻮ ﺗﻮ از ﺑﮕﺬﺷﺘﮫ ﻣﺎ

ز ﺣﺎل و روز ﮔﺎر رﻓﺘﮫ ﻣﺎ

در آن دم ﮐﺎن ﺳﭙﺎه ﺧﺼﻢ ﺑﯿﺒﺎک

ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ ﺑﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺎ ﺑﺎک

ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻏﺎرت ﻣﯿﮭﻦ ﻓﺘﺎدﻧﺪ

ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎک ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻧﮭﺎدﻧﺪ
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ﺑﮫ ﻣﻠﺖ ظﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺘﻨﮫ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﮫ ﻧﯿﺮﻧﮓ اﯾﻦ وطﻦ اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ

ھﻤﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﭘﺎ ﻣﺎل ﮐﺮدﻧﺪ

از اﯾﻦ رو دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن

زﻧﺎن و ﺑﯿﺮ ﻣﺮدان و ﺟﻮاﻧﺎن

ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﮭﺎد آﻣﺎده ﮔﺸﺘﻨﺪ

ﺑﺮوی دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﮔﺸﺘﻨﺪ

ﺑﮫ ھﻤﺮای ﺗﻔﻨﮓ و داس و ﺗﻠﻮار

ﺑﮫ دﺷﻤﻦ ﺣﻠﻤﮫ آوردﻧﺪ ﯾﮑﺒﺎر

ﭼﻨﺎن ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫ ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﮫ دﺷﻤﻦ ﺗﯿﺖ و ﭘﺎش و داﻧﮫ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮار و زﺑﻮن ﺷﺪ

ھﻤﮫ ﻏﺮق در ﻣﯿﺎن ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺷﺪ

ﭼﻨﺎن دادﻧﺪ درس ﺑﺲ ز ﻋﺒﺮت
ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ

ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﺑﯽ ﻣﺮوت
اﮔﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ھﻤﭽﻮ ﺳﮓ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ
وطﻦ ﺑﺎری دﮔﺮ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ

ﭼﻮ دﺷﻤﻦ ﺧﺴﺘﮫ و ﺑﺮﺑﺎد ﮔﺮدﯾﺪ

ﭼﻮ آﻧﮭﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻮار و زﺑﻮن ﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﻗﺪرت ﺷﺎن ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪ
ﭘﯽ ﺑﺮﺑﺎدی ﮐﺸﻮر ﻓﺘﺎدﻧﺪ

ﺑﮫ ﻓﮑﺮ و ﭼﺎره دﯾﮕﺮ ﻓﺘﺎدﻧﺪ
ز روی دﺷﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻨﮫ ﺗﻮزی
ﺑﮫ ﺧﺎک اﻗﺪس ﻣﺎ ﭘﺎ ﻧﮭﺎدﻧﺪ

ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم آن ﺗﺒﺎھﯽ
ﺑﺪل اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﯿﺠﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ز راه ﺧﺪﻋﮫ و ﻣﮑﺮ و ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ وطﻦ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ

وطﻦ ﭼﻨﺪی دﮔﺮ زﯾﺮ اﺛﺮ ﺑﻮد

ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺼﻢ ﺣﯿﻠﮫ ﮔﺮ ﺑﻮد

ﭼﻮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ھﻤﮫ آزاده ﮔﺎن اﻧﺪ
ﺑﮭﻢ ﯾﮑﺒﺎره ﮔﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
طﺮﯾﻖ ﭼﺎره ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺒﺴﺘﻨﺪ

ﺑﮫ ﯾﻮغ ﺑﻨﺪه ﮔﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺑﮫ دﺷﻤﻦ ﺣﻠﻤﮫ ﭼﻮن ﺗﻮﻓﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮ ﻗﺪرت آﻧﺮا ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ
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ﺑﮫ آزادی ﻣﺎ ﮐﺮدﻧﺪ اﻗﺮار

ﭼﻮ ﭘﺎﯾﺶ در ﺗﻠﮏ آﻣﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر

ھﻤﮫ اھﻞ وطﻦ دﻟﺸﺎد ﮔﺮدﯾﺪ

وطﻦ ﺑﺎری دﮔﺮ آزاد ﮔﺮدﯾﺪ

زﺑﻮن و ﺧﻮار و ﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﯾﺪ

ﭼﻮ دﺷﻤﻦ ﺑﺎز ﺗﺎ و ﻣﺎر ﮔﺮدﯾﺪ

ﻋﻨﺎد و ﮐﯿﻨﮫ دﯾﺮﯾﻨﮫ دارﻧﺪ

از اﯾﻦ رو در دل ﺧﻮد ﮐﯿﻨﮫ دارﻧﺪ
ھﻤﯿﺸﮫ در ﺑﯽ آزار ﻣﺎﯾﻨﺪ

ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﻣﺎﯾﻨﺪ

ھﻤﯿﺸﮫ ﻓﺘﻨﮫ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻧﺪ

ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺑﺮﺑﺎد ﺳﺎزﻧﺪ
ﮐﮫ ﺗﺎ ھﺴﺘﯽ ﻣﺎ وﯾﺮان ﺳﺎزﻧﺪ

ﮔﮭﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﮭﯽ ﺑﺎ آن ﺑﺴﺎزﻧﺪ

ز ﻓﮑﺮ دﺷﻤﻨﺎن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﭘﺲ ای اھﻞ وطﻦ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﮫ دﺷﻤﻦ ﻓﺘﻨﮫ روی ﺟﮭﺎن اﺳﺖ

ﺑﮫ ﭼﺎل و ﻓﻦ اﺑﻠﯿﺲ زﻣﺎن اﺳﺖ

ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادر وار ﺑﺎﺷﯿﺪ

ز ﮐﯿﻦ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯿﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮔﮭﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم اﯾﻦ و ﮔﮫ ﺑﺎ آن

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﭘﺮﯾﺸﺎن

ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر

ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ داﯾﻢ ﯾﺎر و ﯾﺎور

ﺑﺠﺎ آرﯾﺪ ﺣﻖ اﯾﻦ وطﻦ را

ﮐﻨﯿﺪ آﺑﺎد اﯾﻦ دﺷﺖ و دﻣﻦ را
ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﺻﺎف و ﭘﺎ ک و ﺑﯽ ﮐﺪورﯾﺖ

ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ
ﻧﻔﺎق و ﮐﯿﻨﮫ را ﯾﮑﺴﻮ ﮔﺬارﯾﺪ

ﺑﺮادر وار دﺳﺖ ھﻢ ﻓﺸﺎرﯾﺪ

ﺑﺮای ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

وطﻦ را ھﻤﺴﺮ ﺟﻨﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

***
در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮﯾﺪ م

ﺑﮫ دور ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﺲ را ﻧﺪﯾﺪم
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ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺟﻧون ﭘروردهً ﻋﺷﻘم ﺳر از ﭘﺎﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺳراﭘﺎ ﻏرق ﺳوداﯾم ز ﺳوداﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺑﻔرﯾﺎد دل ﻣن ﮔوﺷﮭﺎ ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷد
ﺻدای دﺳت ﻣﻐروﻗم ز آواﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺑﺟز از ﺑﯾﺧودی دﯾواﻧﮫ را ﺟﺎﺋﯽ ﮐﺟﺎ ﺑﺎﺷد
ﺟﮭﺎﻧﯽ دﯾﮕری دارم ز ﻣﺎواﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﻣن از دﯾرﯾﺳت ﭘﯾﻣﺎن ﻣﺣﺑت ﺑﺳﺗﮫ ام ﺑﺎ او
ز اﻣروزم ﭼﮫ ﻣﯾداﻧﯽ ز ﻓرداﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺑﯾﺎد دﯾدن روﯾش ﺑرﻗص اﻓﺗﺎد ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﮐﺟﺎ در ﭼﺷم ﻣن ﺗﺎب و ﺗوان دﯾدﻧش ﺑﺎﺷد
ﺑﮕو ﺑﺎ ﻣردم ﭼﺷم از ﺗﻣﺎﺷﺎﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺑود ﻋﻣرﯾﮑﮫ ﻣن ﺑﺎ دﺧﺗری از ﻋﺷق ﻣﯾﺑﺎزم
ﺑﮫ ﻧزد از ﺧود و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ رﺳواﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﮐﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﻣن از ﻣﯽ ﭘرﺳﺗﯽ ﺗوﺑﮫ ﺧواھم ﮐرد
ﻣرا ﻣﯽ زﻧده ﮔﯽ ،ﻣﯾﺧﺎﻧﮫ ﺷد ﺟﺎﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺣرﯾف ھﯾﭼﮑس از ﻣﯽ ﮐﺷﺎن ﺑﺎ ﺧود ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑم
ﮐﻧون ﻣن دﺳت در ﮔردن ﺑﮫ ﻣﯾﻧﺎﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﻣﺳﯾﺣﺎ را ﺑﮕو ﺑر درد ﻣن درﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ
ﭼو از دردم ﻧﻣﯾداﻧﯽ ﻣداواﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﺑﮫ ﻟوح ﺗرﺑت ﻣﺟﻧون ﺑﺧون اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺑﻧوﺷﺗﻧد
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ﺷﮭﯾد ﺧﻧﺟر ﻋﺷﻘم ز ﻟﯾﻼﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ
ﮐﺟﺎ " ﮐوھﯽ" ﺗﺳﻠﯽ ﻣﯾﺷود ﻗﻠب ﭘر از دردت
ﮐﮫ ﻣن ﻣﻌﻠول درد ﺑﯽ ﺗﺳﻼﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﭘرﺳﯽ

ﻧﻔرﯾن
ﺑﺷﮑﻧد دﺳﺗﯾﮑﮫ ﺑﮭر ظﻠم ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺷود
ﻗطﻊ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎد ﮐز وی ﻓﺗﻧﮫ ﺑرﭘﺎ ﻣﯾﺷود
ﺗﺎ اﺑد ﺧﺎﻣوش آن ﻗﻠﺑﯾﮑﮫ در وی رﺣم ﻧﯾﺳت
ﺧﺎک آن ﻣﻐزﯾﮑﮫ در وی طرح رﯾزا ﻣﯾﺷود
ﺑﺎد ﻧﻔرﯾن ﭘﻧﺟﮫً ﮐز ﺧون ﻧﺎ ﺣق رﻧﮓ ﺷد
ﻓﻠﺞ آن ﺑﺎزو ﮐﮫ ﺑر ﻧﺎ ﺣق ﺗواﻧﺎ ﻣﯾﺷود
ﻧﺎ ﺳزا ﺣرﻓﯾﮑﮫ روی ﻓﺗﻧﮫ اﻧﮕﯾزی ﺑود
آن زﺑﺎن ﮐوﺗﺎه ﮐز او آزار دﻟﮭﺎ ﻣﯾﺷود
ﮔم ﺷود ﯾﺎرب ﺟﻔﺎﮐﺎران از روی زﻣﯾن
ﺑﺎد ﻧﺎﺑود آﻧﮑﮫ در ﻏﺎرﺗﮕر ﯾﮭﺎ ﻣﯾﺷود
از دروغ و ﮐذب ﺳودی ﻧﯾﺳت ﺟز رﺳوا ﺷدن
اﯾن ﻣﺗﺎع ﻧﻧﮓ ﮐﻣﺗر از ﺻﻔر ﺳودا ﻣﯾﺷود
ﮐﯾﻧﮫ و ﺑﻐض و ﻋداوت ھﺳت ﮐﺎﻧون ﻧﻔﺎق
آﺗش ﺑﯾداد زﯾن ﻣﺣراق ﭘﯾدا ﻣﯾﺷود
در ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﯽ ﻋﻣل ﺷرط اﺳت در ﮔﻔﺗﺎر ﻧﯾﺳت
ﮔر ﺛﺑوﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﺎطل ،ﺣل دﻋوا ﻣﯾﺷود
ﺑﺎده را ﻧﺑود ﻧزد اھل ﺧﺑرت اﻋﺗﺑﺎر
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آدﻣﯽ ﺑودن ﺗﻌﯾن از روی ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾﺷود
اﺗﺣﺎد و ھﻣدﻟﯽ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ و آﺷﺗﯽ
ای ﻋزﯾزان از ﺷﻣﺎ داﯾم ﺗﻣﻧﺎ ﻣﯾﺷود
ھر ﻗدر ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ و آﺷﺗﯽ ﮔردد ﻓزون
زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘرﻧﺷﺎط و راﺣت اﻓزا ﻣﯾﺷود
زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ﺷﯾرﯾن و ﭘر از ﻟذت اﺳت
ﮔرﻣن و ﺗو ،ﻧﯾﺳت آﻧﺟﺎ ﺳﺧت زﯾﺑﺎ ﻣﯾﺷود
ﺷر ﭘﺳﻧدی و زﯾﺎن ﻋﯾب ﺟوﯾﯽ ﮔﻧده اﺳت
ﮔر دھﺎن ﭘﺎک اﺳت دور از ﮔﻧدﮔﯽ ھﺎ ﻣﯾﺷود
ﻋﻘدهً دل ﻣﺎﻧد " ﮐوھﯽ" ﺑﺳﺗﮫ از ﺑﯾداﻧﺷﯽ
ﻋﻠم و ﻓن ﻣﻔﺗﺎح ﺣل اﯾن ﻣﻌﻣﺎ ﻣﯾﺷود

ﻧﻔرﯾن ﺑﺟﻧﮓ
اﯾن ﺟﻧﮓ ﻟﻌﻧﺗﯽ ﺗو ﭼﮫ ﺑﯾداد ﻣﯾﮑﻧﯽ
وﺣﺷت ﺑﻘﻠب ﺧﻠق ﺗو اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
اﯾن ﻗﺗل و ﻏﺎرت و ھﻣﮫ وﯾران ﮔری ﺗوﺳت
ھرﺟﺎﮐﮫ ﻣﯾرﺳﯽ ھﻣﮫ ﺑرﺑﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
در ﺳﯾﻧﮫ ھر دﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﻣﯾد ﻣﯾطﭘد
ﺷﺎدش ﻧﻣﯾﮕذاری و ﻧﺎﺷﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
ھرﺟﺎ اﻣﯾد راﺣت آﺳودﮔﯽ ﺑود
آﻧﺟﺎ ھراس و واھﻣﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
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آﻧﺟﺎ ﮐﮫ آرزوی ﺧوﺷﯽ و ﺳﻌﺎدت اﺳت
آﻧﺟﺎ ﺑﻧﺎی درد و ﻏم آﺑﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
ﻧﻔرﯾن ﺑﺗو و ﺳﺎﯾﮫ ﻧﺣس ﺗو ﺗﺎ اﺑد
ﺟز ﻣرگ و ﻏم ﺑﺧﻠق ﭼﮫ اﻣداد ﻣﯾﮑﻧﯽ
از وﺣﺷﺗت اﻣﯾد طرب ﻣﯾرود ز دل
ﺷﺎدی ﺑدل ﺑﻧﺎﻟﮫ و ﻓرﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
ای ھﻣوطن ﭼرا ﻧﮑﻧﯽ ﺻﻠﺢ و آﺷﺗﯽ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﮕﻔت دﺷﻣن ﺷﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
وﯾراﻧﯽ و ﮐﺷﺎﮐش ﻏﺎرت دﯾﮕر ﺑس اﺳت
ﺗﺎ ﭼﻧد ﺧﺎک ﺑر ﺳر ﺧود ﺑﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
آﺧر ﺑﮑﯾﻔر ﻋﻣل ﺧوﯾش ﻣﯾرﺳﯽ
آﻧوﻗت ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣرا ﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
ﺧﺎک وطن ﺑرای ﺗو ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎدر اﺳت
ﺑﺎ ﻣﺎدر وطن زﭼﮫ ﺑﯾداد ﻣﯾﮑﻧﯽ
ﺟﻧﮓ از ﺑرای ﮐﯽ و ﺑرای ﭼﮫ ﺑﯾﺧﺑر
ﮐﺎھﯾﮑﮫ داﻧﮫ ﻧﯾﺳت درو و ﺑﺎد ﻣﯾﮑﻧﯽ
اﯾن ﺧﺎک ﭼون ودﯾﻌﮫ اﺟداد ﻣﺎ ﺑود
ﻧﺎﺑود اﯾن اﻣﺎﻧت اﺟداد ﻣﯾﮑﻧﯽ
" ﮐوھﯽ" ﺑﮕو ﺑﺟﻧﮓ طﻠﺑﺎن اﯾن ﺳﺧن ز ﻣن
ﺗﺎ ﭼﻧد درد و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺗو اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑن
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ﻣﯾﺧواھم
ﻧﮫ ﺳﺎزش از ﻓﻠﮏ ﻧﮫ ﻟطف از اﯾﺎم ﻣﯾﺧواھم
ﺟدا از ﻓﺗﻧﮫ ھﺎ ﯾﮏ ﮔوﺷﮫً آرام ﻣﯾﺧواھم
اﮔر از ﺷوﮐت ﺟم ﻧﺎم ﮔﯾری ،ﻧﺎم ﻣن ﮔل ﺑﺎد
ﻣن از ﭘﯾر ﻣﻐﺎن ودوﻟﺗش ﯾﮏ ﺟﺎم ﻣﯾﺧواھم
ﺑﮫ وﺻل ﮔل ،ﺑﭘﺎی ﺳﺎﯾﮫ ﮔل ﻣن ز ﺷوق ﮔل
ز دﺳت ﺳﺎﻗﯽ ﮔﻠرخ ﻣﯽ ﮔﻠﻔﺎم ﻣﯾﺧواھم
رﻗﯾب اﯾﻧﺟﺎ ھوس از آب ﺳﺎﻟم ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد
ﻓرو اﻓﺗﺎدن طﺷت ﺗرا از ﺑﺎم ﻣﯾﺧواھم
ﻧدارد دﺷﻣﻧﯽ ﺣﺎﺻل ﺑﺟز از ﺗﻠﺧﮑﺎﻣﯾﮭﺎ
ﺗرا ای ﺧﺻم در اﯾن آرزو ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯾﺧواھم
ﺑﺟز از ﺧدﻣت ﺧﻠق ﺧدا ﺑﮭﺗر ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود
در اﯾن ﮐﺎر ﻧﮑو ﺗوﻓﯾق ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﯾﺧواھم
ﺑرای ﮐﺳب ﺷﮭرت ﻏرق در ﺧود ﮔﺷﺗﮫ ای زاھد
ﺗرا اﻓﺳﺎﻧﮫ و ﺗﺷﮭﯾر در اوھﺎم ﻣﯾﺧواھم
ﮔﮭﯽ ﮐم ﻣﯾﻔروﺷﯽ ﮔﺎه اﻓزون ﻣﯾﮑﻧﯽ ﻧرﺧش
ﺧودت را ﺳرﻧﮕون و ﻣﺎل ﺗو ﻟﯾﻼم ﻣﯾﺧواھم
اﮔر ﮔردون ﺑﺗو " ﮐوھﯽ" ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد ﭼﮫ ﺑﺎک از وی
ﻧﮫ از وی ﭘﺧﺗﮫ دارم آرزو ﻧﮫ ﺧﺎم ﻣﯾﺧواھم

آرزو
www.esalat.org

ﯾﺎرب ﺑوطن ھﯾﭻ دﮔر ﺟﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
از راﮐت ﻣرﻣﯽ دﮔر آھﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
از ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺎرود دﮔر دود ﻧﺧﯾزد
ﺧورﺷﯾد وطن ﺧﯾره و ﮐم رﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
دﻟﮭﺎی ھﻣﮫ ﺻﺎف ﭼو آﺋﯾﻧﮫ ﻣﺻﻔﺎ
ﯾﺎرب ﮐﮫ ﺑﺂﺋﯾﻧﮫ دل زﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
ﭘرﮐﯾﻧﮫ و ﭘر ﻋﻘده ﻧﺑﺎﺷد دل ﻓردی
در ﺧﺎطره ھﺎ ﺧدﻋﮫ و ﻧﯾرﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
ﻗﻠﺑﯽ زﻏم و درد دﮔر ﻧﺷﮑﻧد ھرﮔز
در ﺷﯾﺷﮫً ﻧﺎﻣوس وطن ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
از وﺣﺷت و دھﺷت ﻧﺑود ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺧﻠٌق ﮐس از اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺎ ﺗﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
ﯾﺎرب رﺳد اﯾن ﻗﺎﻓﻠﮫ در ﻣﻧزل ﻣﻘﺻود
ﭘﺎﺋﯾﮑﮫ ﮐﺷد ﺑﺎر وطن ﻟﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
ھر ﻗﻠب طرب ﺧﯾز و ﭘر از ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﺎد
در ﻧﺎﺻﯾﮫً ھﯾﭼﮑس آژﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
از ﻋﻠم و ھﻧر ﺑﺎز ﺷود راه ﺗرﻗﯽ
ﺑﯽ ﺑﮭره ﮐس از داﻧش و ﻓرھﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
ﺑﯾﮭوده ﻗﺑﺎ و ﺑدن ﺗﺎزه ﺟواﻧﯽ
در ﺧون ﺧود آﻏﺷﺗﮫ و ﮔﻠرﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
از ﺟور و ﺟﻔﺎی ﻓﻠﮏ ﮔردش اﯾﺎم
از درد و ﻏم و ﺟور و ﺟﻔﺎ ﻣﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
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ﮔرﯾﺎن ﻧﺷود ﺗﺎزه ﻋروس از ﻏم ﺷوھر
وزﻏم ﭘدری را ﮐﻣرش ﭼﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد
ﮐوھﯽ ﺑﺧداوﻧد ﺗوﺑﺑر دﺳت دﻋﺎ را
زﯾن ﭘس ﺑوطن ﺷور و ﺷر و ﺟﻧﮓ ﻧﺑﺎﺷد

راز ﻧﮭﺎن
آرزو در ﻗﻠب زارم ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
آﺗﺷﯽ دارم ﮐﮫ در روح و روان ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ﻧﺎﻟﮫ و ﻓرﯾﺎد در ﯾﮏ ﻗﻠب ﺗﺎﺛﯾری ﻧﮑرد
ﮔرﭼﮫ اﯾن ﻓرﯾﺎد ﻣن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
اﺑر رﺣﻣت دور رﻓت از زﺷﺗﯽ اﻋﻣﺎل ﻣﺎ
ﭘردهً دودی ﺑزﯾر ﮐﮭﮑﺷﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ﺗﯾرﮔﯽ ﺳﯾﺎرهً ﻣﺎ را ﻓرا ﺑﮕرﻓﺗﮫ اﺳت
ﯾﮏ ﻏﺑﺎر ﺗﯾره در اﯾن ﺧﺎﮐدان ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
آرزوی ﺑر ﻣﺟو از اﯾن درﺧت دﺷﻣﻧﯽ
رﯾﺷﮫ ٌ آن در دل آﺗﺷﻔﺷﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
از ﺑم و راﮐت ﭼﮫ اﻣﯾدی ﺗوان از ﺻﻠﺢ داﺷت
ﮐز وﺟودش اﯾﻧﭼﻧﯾن وﺿﻊ زﻣﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ﮐوﺳﮭﺎ ﻓرﯾﺎد ﻣردم را ﭼرا ﻧﺷﻧﯾده ﻣﺎﻧد
اﯾن ﻧدای ﺻﻠﺢ در روی ﺟﮭﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
وﻗت ﭼون ﻋﻣر ﻋزﯾز از ھر ﻧﻔس ﺧواھد ﮔذﺷت
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در رﮐود ﻣطﻠق اﮐﻧون اﯾن و آن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
آرزوی ﺣق طﻠب ﮐردن ﺑﯾﺎﯾد ﯾﮏ ﺗﻼش
ﺑﻧد ﻏﻔﻠت دﺳت و ﭘﺎی ﻧﺎ ﺗوان ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
زﻧده ﮔﯽ از ﺟﻧﮓ ﺳوم ﺑﻌد ﻓﮑری ھﺳت ﺧﺎم
اﯾن ﺧﯾﺎل اﻧدﯾﺷﮫ دﯾواﻧﮕﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
از ﻋﻣل ﮔوﺋﯾد ای ﯾﺎران ﮐﮫ ﮔﻔﺗﺎر اﺳت ﺳﮭل
ﻗوت ﻣﺿﻣون در طرز ﺑﯾﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ﮔردن از ﯾوغ اﺳﺎرت ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎﯾد ﮐﺷﯾد
اﯾن ﺷرف در ﮔردن آزادﮔﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ھﯾﭼﮑس از دوغ ﺗرش ﺧوﯾش ﻋﯾﺑش ﺑر ﻧﮕﻔت
ھرﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾﻧد در ﻧﺎم و ﻧﺷﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ﮐﺎروان آﺧر ﺑﭘﺎی ﻣﻧزل ﺧود ﻣﯾرﺳد
در ﺻدای اﯾن ﺟرس راز ﻧﮭﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ﻋﻠم و داﻧش ارﺗﻘﺎی ﻣﻠﮏ و ﺟﺎن ﻣﻠت اﺳت
اﯾن ﻗﺑﺎ در ﻗﺎﻣت داﻧﺷوران ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
ﺗﺧم ﻋﺷق اﯾن وطن " ﮐوھﯽ" ﺑﻘﻠﺑم ﺑذر ﯾﺎﻓت
ﺳر ﺑر آورد از دل و اﮐﻧون ﺑﺟﺎن ﭘﯾﭼﯾده اﺳت
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ﻧوت :ﺑرﮔرﻓﺗن ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺎﯾر ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺗوﺳط ﺳﺎﯾت ھﺎی دﯾﮕر اﻧﺗرﻧﺗﯽ در ﺻورت آﮔﺎھﯽ ﻗﺑﻠﯽ
ﻣﺟﺎز اﺳت.

www.esalat.org

