
  

  پاينده ايران

  ه همهب  در خوزستانستيراني آزاد پان ابونيتر تارنماي  پيشكشِچند شعر ميهني از زنده يا رهي معيري

   ميهن پرستان

   باشتايران پرس                                             
  

   جامي بنوش وبي خبرازهرچه هست باش          ش والله مست با به پاي گل دست اردهد

  در جنگ دشمنان وطن،چيره دست باش              بر فرق دوستانِ دورو،پشت پاي زن     

   اي مردزندگي درپي فتح و شكست باش                   فتح و شكست،الزمهءزندگي بود  

  كجا كه زاده اي ايران پرست باش هرتركي و پارسي نكند فرق پيش ما                     از

  

  بدخواه ِوطن                                   
  

    وآن لطمه كدام است كه جبران شدني نيست   آن درد كدام است كه درمان شدني نيست

     دردي به جهان نيست كه درمان شدني نيست       بيمارِِوطن، اين همه از دردچه نالد؟    

   نيست  پريشان شدني جمع  اين     برگوي كه          در صدد تفرقهءما      آن را كه بود 

   آن جنس گران چيست كه ارزان شدني نيست     هرچند كه امروزخوشي،جنس گران است 

   آن مشكل مرگ است،كه آسان شدني نيست           كم گوي كه آسان نشود مشكل مّلت

               بهر تو دلسوز نگردد ، وطنهِبدخوا                              

   بينديش كه درمان شدني نيست،گ  زين گر                       
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  نگهبان  وطن                                              
  

  افتادست  بوم زبام  خصم تورا سنگ به جان افتاده است       تشتِ رسوايي اين،اي وطن

  آتش كينه برافروز،كه در خانهء ما                    هر دغل پيشه در انديشهء خام افتادست

   افتادست   بند نيام درتو چه شمشير  از          روزخون ريختن ازخاين ملك است امروز

  جانِِ اين گرگ برآوركه به دام افتادست           ريشهءخصم برافكن كه زبون گشت وضعيف



   افتادست   تو كدام  دام سرِ بيگانه پرستان به كمند است بيا                    تاببيني كه به

  ي جام افتادست  بس كه نوباوهءجم،در پ    خون ماخورد بدانديش وكسي آگه نيست      

  افتادست پرده ي شام  سيه  يوسف ملك به زندان بال گشته اسير                 بر رخ مهر،

  هبان وطن نوبت جانبازي توست           گاي ن                               

  سرفدا ساز كه هنگام سرافرازي توست                              
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  آزربايجان ي فتنه                                     

  

   به غير ناله نخيزد نوايي از دهني        تش كين آشيان ما را سوختآفغان كه 

    به بلبالن نگذارند گوشهءچمني         زاغ و زغن بين كه از سياه دليجفاي

  به هر كجا كه حريفان كنند انجمني           ع انجمن سوزد    مبه تيره بختي ماش

   پيرزني زني يا به آهِ به دست تير            بيداد واژگون گردد     ي بناي خانه

   بي وطني ي       كه بر وطن  نزند طعنه    كسي كه بدبه وطن گفت بي وطن بادا

  و اردبيل  افتاد                 به دست غير،چوگنجي به دست راهزني  ميانه وتبريز اگر
      به صبركوش تواي دل كه حق رها نكند                             

  »چنين عزيز نگيني به دست اهرمني «                         

  
 مجله تهران مصور چاپ 134در هنگام نابساماني كشورو اشغال آزربايجان توسط ارتش سرخ شوروي سروده شد ودر شماره اين قطعه .1

  مصرع پاياني از حافظ.2      ..گرديد
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  پندپيرايه                                      

  

  غافل از خويشتن چو دوش مباش         دوش چشمت به خواب غفلت بود   

  خموش مباش كم زمرغ ار نه اي،             چون شغاالن به النه ات تازند   

  مي شوي صيد گربه موش مباش               مي شوي سهم شعله خارمشو  



  اهل هوش مباش غافل از پند ِ            پند همي         ل هوشت دهنداه

  روزوشب،گرم عيش ونوش مباش                     هستي    حامي رنجبر اگر

  هرچه گردي دشمن پرست نگرد                                  

  هر چه هستي وطن فروش مباش                          

  
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

  

  عشق وطن                                      
  

  سوخت از آتش بيدادگري خانه ما      سيل آشوب روان گشت به كاشانه ما   

   ز ويرانه ما نمايندج گن طلب       آه از آن سودپرستان كه زبي انصافي   

  گشت زبار رفقا شانه ما گرچه خم نارفيقان عوض مزد به ما زجر دهند          

   در عوض زهربالريخت به پيمانه ما       دوست خون دل ماخوردبه جاي مي ناب

  تا درين ره چه كند همت مردانه ما  درره عشق وطن ازسروجان خاسته ايم     

   شرف خانه ما  بيگانه نشود خانه   شرف خانه خود گرتو ومن حفظ كنيم     
  قدعلم كن به سرافرازي ومردي چون شير                          

         ورنه عشرتكده خرس شود النه ما                        
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  رنج بيهوده                                    
  

    جمله همچون خارگل باشند و خار بسترند        ، اهل وطن را مايه دردسرندخائنين

   چشم ها را در مقام راه ديدن نشترند گوش ها را در زمان حق شنيدن پنبه اند  

    ازتنش سرمي برند،ازكيسه اش زرمي برند ابند دور از قافله  همچو رهزن،هركه را ي

  ساده لوحاني كه هم خوش بين و هم خوش باورند   بي جهت بازيچه اغراض اينان گشته اند 

   دشمنان ما عموماً دوست با يكديگرند     تا كهدفع شرشان از بهرمامشكل شود  

  اعت حامي هر دزدو هر غارتگر است اين جم   تا كه هي گردد،دل دزدان غارتگر قوي  

  محو استقالل اين كشوربود امري محال                           

  دشمنان ما درين ره رنج بي خود مي برند                          



                                              
  

  وطن                                              
  

   باد آن كس كه هست از جان هوادار وطن    هم وطن غمخوار او هم اوست دلدار وطنزنده

  دست در درمان زند            تازنو بهبود يابد حال بيمار وطن دكتري فهميده بايد،

  هركه دور ازميهن خود،درديار غربت است          ازبرايش سرمه چشم است ديداروطن

  شه كن          كي مصفا مي شود بهر و گلزار  وطنتا خس و خارخيانت را، نسازي ري

  پيكر مام وطن داني چرا خم گشته است زان        كه مشتي اجنبي خواهند سربار وطن 

  به كه در فكروطن باشيم و فكر كار او                              

  پيش ازآن كزدست ها بيرون رودكاروطن                            
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  شور وطن                                           
  

  بود  اهل وطن را سر، وطن افسر بود            هركجا باشد تنيهر كه را بر سرزسوداي

  نغمه هاي بلبل اين باغ رنگين تر بود مش دلرباست     هركه از ميهن سخن گويد كال

  هر كه از نام وطن دارد كالم او نشان              نامش آخر زينت اوراق هر دفتر بود

  مام وطن را زينت و زيور بود هركه بهر زيب و زيور رونتابد از وطن           چهرهء

  آن ارباب رانوكربود ارباب كه بودآنكه از راه خيانت سرورجمعي شده است         زان 

  آنكه در هر كار مي رقصد به ساز اجنبي          تازه گر شيرين برقصد لنگهء عنتر بود

   عزمي قوي،پرتو مردانگي                                مهرميهن،

                             اين سه تا تنها دواي درد اين كشور بود
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  ن زمينايرا                        
  تو اي پرگهر خاك ايران زمين

  كه واالتري از سپهر برين

  هنر زنده از پرتو نام توست

  جهان سرخوش از جرعهءجام توست

  مينو سرشتبمان خرم اي خاك 

  كه در چشم ما خوشتري از بهشت

  ترا از دل و جان پرستنده ايم

  روان را به مهر تو آكنده ايم

  مد بهار اميدآمخور غم كه 

  زشام سيه زاد صبح سپيد

  هء راستانقبه تدبير سرحل

  لك جم غيرت باستانمشده 

  بر و بوم اين ملك پاينده باد
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