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  يک ھوادار: فرستنده

١٢.٠٨.١٠  

  

فت ازار آش ارتگر، وحشی، آدمخوار وه ایدرھياھوی ب اليزم غ ه امپري ه ...  ک ی ھم روش وب شتی وطنف ه ھمدستی م ب

ه ... ه ودرآن نه تنھا منابع، معادن وچيزدر کشورما به وجود آورد ته وب داشته ھای مادی ومعنوی مارا به حراج گذاش

را  ۀ آن ه و زوزۀ تجزي ز دوخت ا ني ائی م اريخی وآب ن، ت اره کردن سرزمين کھ ه تکه وپ ی چشم ب ه حت يغما ميبرند؛ ک

مين راستا به شعری برخوردم اينک درھ. اقدام وطنپرستانۀ شما در دفاع ازمام ميھن امريست قابل ستايش. سرميدھند

د سته ان اموس وطن دلب ه ن ه ب ه . که به نظر من زبان حال ھمۀ فرزندان با وجدان وعاشق اين سرزمين است ک را ب آن

   .                      شما تحفه ميدھم تا با خوانندگان تان ازآن لذت ببريد

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

  

  آھنگر. ش: ز ا

  

   ميھن                    
  

  ميپرستم ميھنم را 

  ميپرستم ميھنم را 

  ميھن آزادگان را 

  زادگاه قھرمانان غيور آريا را

  آريانای کھن را

  ھر وجب از خاک او را

   مردم بيباک او را

  ميپرستم ميھنم را 

  ميپرستم ميھنم را

       



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

*****          

  ای دريغا وای برمن

  بد ومعبود من اين ميھن شيران خاورمع

  ُرفته در بند خسان سست پيمان  ستمگر

  اھرمن درجازده در گوشه وکنج کنارش

َجغد وکرگس پرکشيده بر فراز مرغزارش ُ  

  بلبل خوشخوان و مرغان چمن آرام و خاموش

  ُباغ و بستان سرد وخفته درگلو صوت ھزارش

  !حاليا 

   حاليا آنجا نگه کن

  و را بنگر آنجا ابر ا

  ھای وھوی باد او را

   رعد ونھيب  سھمگين توفان او رارشُغ

  کز بھاران مژده دارد

  از بھار آرزو ھا

  از بھار عشق و مستی 

   فارغ از اندوه و محنت ھای ھستی 

  ميپرستم اين بھار شور زا را

  ميپرستم ميھنم را 

  .ميپرستم ميھنم را

                                         

  

  

                                      وزيری، جالل آباد   

   ش ١٣۵۶                                       جوزای 

  

 
 


