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 ۲۰۲۲  جون۰۴        میرعنایت هللا سادات

 

 جوانان هموطن
 

، شب منست گش ـچشم ساقی بریزباده که امشب  وبـی  بام-ه یـین کـا   نستـاران 

استـهـیـادگارمـف دل ، یـیاران صا  نستـامـیف بـا کـج ـبی یار وبی دیار، ک ن 

سزد مرا که یاران بامنست  مستی 

زدل چوبینم عزیز دل نهاد دل  گویم سخن   هرچند زخسته دل نخروشد 

به دل ، بجویم انیس دل  ناید به شعرآنچه براید زسوز دل  دارم سخن 

 حالی کنم از دل خسته ، مراد دل

ولی قرب دوستان به بوستان  مهجور میهنم   یاد آورد زشوروزمستی 

اند همه ، زفرهنگ ب   بینم درین میان ، صدها گل جوان  استانبشگفته 

به آن که پرورید ، اینچنان  تحسین 

 افسرده بود با دل نارام و ریش ریش  مام وطن زدوری فرزند خود پریش

 خوشنود گشت وبگفتا چنین به خویش  آمد بشارتی که فرزندش بود به پیش

همیش ز طعن حاسدان   راحت شدم 

به اف هـوانـارج ـخ ـتـامشب  ، زفــدارم ست نـم وطــان   ی وطنـد بـرزنــایشی 

فــدرع وغـراقــالم  از وطـربــت  کـدلش  نـت  هــاد  ش ــرد   ادر وطنـان مـمت 

 باید که سرکشید، می بخاطروطن

رهـکی سازوسوزعش  مـکـا میـق  نـقـی عـک راـند  شفـاتـل   ی کند مرا-ا مـوان 

مـکنـمی   اهـبـار تـای روزگـرنجه بـیـام راـد   یکند مراـاه مـه پـو، بـه نسل نـد 

 قلبم برای این نسل نداء مکند مرا

آراستــرفـن نسل س ـای بـراز،  به راه علمـیـه مـدش کـبای  دیرـقـت لمـه عـه   رود 

آورد عــو، بـپویان و کنجکا زراه عــیــی کشور، بـرقـت راز لمــدست   لمــآبد 

 با جهل در ستیزوبایستند کنارعلم

نس ـیـبرخیزد ازم ج ـلـل عـان همین  شناس وج ـانسان ح  وـم  رزمجوـواناـق   ن 

ج ـنـکی  کارـاف پایان دهند به حیله و  ریق تعالی مردم به جستجوـد طـابنـی وـه 

به جوانان صلح جو  باید سپرد وطن 

جو به مـر نسل عـگ ودــگر"عنایت"ی نصیب مابـیاران م  گشاه بودـا راهـلم 

،  ییض سحرصبح مابودیعنی که شب زف ودـا بـنـعارف فـم  ورـبه ن بنیاد جهل 

کام مابود به چمن   برگشت مرغکان 
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