
  بسوي آزادي

روزديگري آمداي خداپناهم باش                          

  هركجاي اين دنيا ياروتكيه گاهم باش   

دانش وهنر بي تو ارزشي نخواهد داشت                         

  آن هم لغزشي نخواهد داشت   در كنار تو

هم كالسي خوبم ما همه يكي هستيم                                     

  با اميد آينده دل به روشني بستيم  

اين شروع يك راه است با نشاط وبا شادي                              

   )2 ( رو به سوي استقالل رو به سوي آزادي

مي توانيم از آسمان فرا باشيم               كه ما 

  با عقاب انديشه روي قله ها باشيم 

                                        سربلند ميسازيم خطه دليران را 

  2عاشقانه مي خواهيم آب وخاك ايران را 

  آب وخاك ايران را
  

  بسوي آزادي

روزديگري آمداي خداپناهم باش                          

  هركجاي اين دنيا ياروتكيه گاهم باش   

دانش وهنر بي تو ارزشي نخواهد داشت                         

  آن هم لغزشي نخواهد داشت   در كنار تو

هم كالسي خوبم ما همه يكي هستيم                                     

  ميد آينده دل به روشني بستيم  با ا
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   )2 ( رو به سوي استقالل رو به سوي آزادي

مي توانيم از آسمان فرا باشيم                                    كه ما 

  با عقاب انديشه روي قله ها باشيم 

                                        ه دليران را سربلند ميسازيم خط

  2عاشقانه مي خواهيم آب وخاك ايران را 

  آب وخاك ايران را                        

  بسوي آزادي
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  با اميد آينده دل به روشني بستيم  
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   )2 ( و به سوي آزاديرو به سوي استقالل ر

مي توانيم از آسمان فرا باشيم                                    كه ما 

  با عقاب انديشه روي قله ها باشيم 

                                        سربلند ميسازيم خطه دليران را 

  2عاشقانه مي خواهيم آب وخاك ايران را 

  وخاك ايران را آب                        
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  هركجاي اين دنيا ياروتكيه گاهم باش   
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مي توانيم از آسمان فرا باشيم                                    كه ما 

  ها باشيم با عقاب انديشه روي قله 

                                        سربلند ميسازيم خطه دليران را 

  2عاشقانه مي خواهيم آب وخاك ايران را 

  آب وخاك ايران را
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  بسوي آزادي

روزديگري آمداي خداپناهم باش                          

  هركجاي اين دنيا ياروتكيه گاهم باش   
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