
  يبسمه تعال

  ک مهندس هستميمن 

  

  ر خود درآوردميعت را فرموله کرده و در تسخين طبيمن يک مهندس هستم چون قوان
  کردم، از آنان خسته نشدم و با آنها دوست شدم يک مهندس هستم چون با اعداد و ارقام و فرمولها زندگيمن 
  و در کهکشان قدم بزنم فرمولها توانستم قلب اتم را بشکافتم ک مهندس هستم چون از دلِيمن 

  

  کشف نمودم يکي يکينش را يآفر صندوقن گفت چراکه رمز يو خداوند به من آفر
  شتر خم شدميک درجه در برابر عظمت خداوند بيشف نمودم که ک يهر رمز

  ست در برابر هزاران يکيدم که يهر آنچه دانستم د
  ل يزور ف نه ا من نه عمر نوح دارم ويپس خداوند را گفتم خدا

  ستين يازيل نيتو را عمر نوح و زور ف گفتخداوند 
  .از قدرت پروردگارت را يديد و يديآنچه فهم يدهبه خالئق نشان  يدادم تا بتوان يقدرتمغز تو را 
   شتنددا لهيدر مخنه  ده بودند وينه شن ده بودند ويش از تو نه ديآنچه را پ
  يعت را به کرنش واداريو لجاجت طب يسخت يتوانياکنون م

  تر را بدهراحت يايد زندگيو از هم اکنون به مردمانت نو
  ه خداوند به همنوعان خود هستميک مهندس هستم چون هديمن 

 

:ک مهندس هستم چونيمن  بدانند و همگان  

  درمان رايدادم که عالج کنند درد ب يبه پزشکان ابزار
   فراوان رامحصول درو کنند دادم تا  يکشاورزان ابزار به

  انوس راينه اقيبشکافند سدادم تا  يانوردان ابزاريبه در
  پرواز کردن را  يآرزوتجربه کند دادم تا  يبه انسان ابزار
  را  انوسياقند عمق يببدادم تا  يبه انسان ابزار

  



  من يک مهندس هستم  استمداران و حاکمان کشورم بدانند؛يسو 

  ه دادميرا هد يحس غرور و برتر شمابه چون 
  ننديبه مقابل نشقه با شما يک دقي يحتنشاندم که حاضر نبودند  ييسال در مقابل ابرقدرتها ۱۲شما را چون 
  ر شونديدادم تا مستحکم و نفوذناپذ يبه سربازان کشورت ابزارچون 

 يتو باشند در مذاکرات و معامالت جهان يتا دلگرم  
 گانهيک اخم بيلرزد به شتت نَتا پ  
  يکج نکن يبه ناتوانتا گردن  

 يدراز نکن ييدست به گدا تا  
 ياد کنيبلند فر و حرفت را يفشارن يبر زم ي، پايريتا سرت را باال بگ 

  تان يبتوانتاحق مردم کشورت را يبِس  

  يحرمت نداشتعزت و سائو و ساحل عاج هم ينه بيو بدان که اگر من نبودم، تو به اندازه گ

  ينمود منکه هرگاه فراموشي، چه انکن مپس فراموش

 نمودگانه بر خاک و ناموس کشورت طمع يب  
 نمودقطعه و کشورت را قطعه  زيش تيخو يچاقو  
 نمودخ، بدنامت يدار و در تارغرور تو را لکه  

  است خاک پاک وطن يفدا ن سرباز،ياو جان  هرگز فراموش نکن که من سرباز وطنم

  ريگم سخرهبه  هرگز مرا
     چه آنکه به وقت اضطرار، بازوان توامند تو ام

  لقب داد" !زباشبآش "ک يآشپز  که مهندسک ياست آنکه مرا نه  جاهل و فيو چقدر سخ
  ؛ينه ياگر مرا وقع
 سودمندتر يتو از هر ارتش يبرا  
 ترفاتح ياز هر ژنرال  

 ترنيآهن ياز هر مشت 

 يرياز هر شمش تررندهب  
 مک مهندسيترم چون من شجاع يو از هر سرباز   



کنميمردمانت را محقق م ينت و آرزويسرزم يهاافسانهمن   
کنميمن غرور زخم خورده جوانانت را مداوا م  

کنميآباء و اجدادت را زنده م يمن آوازه باستان  
دارما يپو يو فکربر آسمان  يشه در خاک و دستانيمن ر  

ک مهندس هستميکه من  ن و بفهميپس مرا بب  
   

  ؛يآنگاه که به من اعتماد کرداور ياد بيبه 

 شکافتمبت يقلب اتم را برا  
 ات را به فضا فرستادمنهيسف  
 رساندمانوس يات را به عمق اقييايردريز  
 نمودم نت را بازيسرزم يراهها  
 به عظمت کوهها ساختم ييسدها  
  دادم يحس غرور و برتر تک کالم به مردم کشوريو در  

  

   يکنيه نميپس از چه رو به من تکک مهندس هستم يمن 

 س نداندرا چنان به حرکت وادارم که کَ تمردم يتا چرخ زندگ  
  س باور نداردنم که کَروان کچنان تا غلطکهاي زنگار گرفته اقتصادت را  

  اردياد نيس به چنان بکاهم که کَرا  تمردمقت مشتا  

  

  ک سربازميک مهندس، که ينه  تودر برابر  بدان که ؛اما وطنمو 

  افتخارم، خدمت به تو و آرمانم، استقالل توست

 .کنديغ نميکه اگر بگذارند، جان در يسرباز


