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  بخشيده به فرزندانم
  

                                                                                        ميھن من
                                              

   گردون  ردندهـــگ   اين زيِر    در  بَُود           : چشمان نورِ   ای   ، بشنويد  دقت  به

  وده  در خونـشو  بنم و رر شست ـمک            ايران   نامش    دياری   مسکين غنی

  مفتون رده ــ ک ردیــم   به را  جھانی            است  ناپدير  زل ــزلــحش  تو ر  ولی

  شانــ درخ  شــنام  ر ـبش   اريخِ ـت  به             پير است  دنيای    اين رزندِ ــ ف نــکھ

  انــ شاھ  تاجِ  زــ ن  او  امـن  شد ـــدرخ           کبير است   وردمندــخ رور ،ــر پـــھن

   انسان   رنجِ   بخشِ    ارج  زدکـــز م            انیـــ کاوي   شِ ـــ درف   از  شدـــدرخ

  وانمردـ ج رـــ ھ  وجودِ   در   رستم  ز           اودانی ــ ج دـــ تاب   که شــآت   آن  از

  ونسردــ خ رِ ــ شي   ارانی از   دشـدرخ            بانیــــاسـ پ ودهــــ نم  را  نــ ميھ که

  ردــدا کـف آزادی      راهِ   در    جان که           وزــــآم  دانش   او تبِ  مک  در درَ ـــخِ 

  قــلـ خ یِ ـامـن     پيشوایِ    ، درــحي ز             روزـــــاف دل    ِ  ايرانِ  نامِ   دشـــدرخ

  قــلـخ  امیِ ـح،      محمـد  ارـي    نامِ ز            المانسوزظ   و وازـ ن،ا ـــکش ھــستم

  قــلـ خ وشکامیِ ــ خ     رهِ   در  مبارز            ردمـ م ادیِ ـــھ مھين   آن  ،   ستار ز

  رانــــ اي  خِ ــاريـت     در    راوانندـــــف            ردمـــ م   آزادیِ  ِرــــ بھ  اينان  و ــچ

   آنسان پھناور ،     سر زمين   آن  د وَ بُ             ردمـــــ م شادیِ    رهِ    در   دانــشھي

  دازد  انسانـ ان می وست ـپ  جا  رـــدگ            دمـآن  و وشندــ پ  وستينــ پ  يکجا  که

   دارد  وهـکشُ  بِ     ریــــمنظ   و   صفا             رمـــ خ  دشتِ    و زاــانفــ ج  فضای

   دارد   وهـــ انب   نگلِ ـــ ج     راوانــــف            آدم روحِ    رددـــگ   تازه   ويشــب ز

   دارد وهـک   و نھر و  رــ شھ و  حصار            ديگر  ز رـــ بھت   ی   يک زيبائی  هـب

  ل ھرساکه  ،   خاک آن  ز  بخشی مگر           ادرـــم زايد  ھيچ ــن سالی    ره  سه

  الـــامث  ادابش ـــــش    وۀــ مي   داردـن           ر ره  نکوترـ ھ ره  سه  حاصل د ـدھ
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  لخا و  خط  رـ پُ   رياحين   از  زمينش             پُر طنين است رغانــز م  آن  ھوای

   آندر  را ھستـ صح ،  آب  بی بسی             ولی ، افسوس ، ھر جا نی چنين است

  انــانس  عی ــ س   کاِم   تشنه   ميشهــھ           بادش آتشين است و خاکش سخت   که

  انــد جــ دم ر جسمشـز بـانگي شگفت             ِم نوـالـ ، چون در خاِک شورا ، ع که

   رايند  زهــاکيـ پ   و  ادهـــس  و ر ـــدلي            بشنو  وـــت لقش ـ خ ارۀـ ب  در ون ـکن

  می گشايند  در  انـربـــ مھ ان ــبه مھم            رو انـــ جھ اتِ ـ رواي دـويـــ گ نينـچ

  دــاينــ ست   می    را  نـ سخ  داوندِ ـــخ            بُت پَرستان  ونــ ، ھمچ  و انندـمسلم

  نـ دشم نيست ر ـديگ  ای ــ ھ ملت  به           دان ـــ وج  تَرکِ  رانـ ايلقِ ـ خ ردهــنک

   منولی    دارد  مــــھ  ارــم   گلستان            حيوان نه مردم بلکه ،  بعضی  رــمگ

   ميھن اکِ ــ خ  ان ــاحبـ ص   یـــقيقـح             کار ودۀـــ ت  از نم ــی کـ م تـکايــح

  ادـــ ش  َدمِ  آن    زودی   هـ ب  دـ آي ولی           وارـخ  و بنده  زند  وـاجـ گر ع نونـک

   آزاد  رددــ گ  انــ اعي دادِ ــ بي  از مـــھ           پيکار به روزی ــ پي  قــلـ خ  يابد که

  الدـ ج رانِ ـــ جھانگي  چنگِ   از  م ـــھ           سخت دارم ـ  اعتمادی   من  اين ـ در

  ادرــم   زائيده   زمين   آن   در  راـــم            ارمــ افتخـُــــر پ ِشورــک  آن    از من

  !  فزونتر اين  از وشبختی  بَُودــخ چه             بارمــــ کِ   قِ ـلــ خ   آن  رزندانِ ــــز ف
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