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صفحه اول

 بجوشد گل اندر گل از گلشن منبه خون گر کشی خاک من،دشمن من

.ای دشمن اگر سرزمین مرا به خاک خون بکشی گلهای زیادی در سزمین من می روید

جداسازی ای خصم سر از تن منتنم گر بسوزی،به تیرم بدوزی

اگر مرا تیر باران کنی و بدنم را بسوزانی ای دشمن اگر سر از تن من جدا کنی

تو عشق میان من و میهن من؟کجا می توانی،ز قلبم ربایی

کی میتوانی عشقی را که میان من و میهن من است از وجودم جدا کنی؟



صفحه دوم

 تجلی هستی است جان کندن من من ایرانی ام آرمانم شهادت

من ایرانی مسلمانی هستم که آرزویم شهادت است و جان دادن من مظهر زندگی ست

که بعد از من افروزد از مدفن منپندار که این شعله افسرده گردد

تصور نکن این عشق من نسبت به میهنم کم رنگ شود،چرا که با مرگ من از آرامگاه من این عشق شعله ور 
.خواهد شد

بتازد به نیرنگ تو توسن مننه تسلیم و سازش،نه تکریم و خواهش

در برابر دشمن سازش نخواهیم کرد و تسلیم نمی شویم و هیچ خواسته ای از او نخواهیم داشت و در برابر 
.حیله و فریب او چون اسبی سرکش حمله ور خواهیم شد



صفحه سوم

 همه خوشه،خشم شد خرمن منکنون رودِ خلق است دریای جوشان

.مردمان سرزمین من مانند دریای جوشان در برابر زیاده خواهی های دشمن ایستاده اند

گل صبر می پرورد دامن منمن آزاده از خاک آزادگانم

من زاده ای از سرزمین انسان های آزاده هستم،سرزمین من صبر و زیبایی و شکیبایی را در خود پرورش 
.می دهد

زنی گر به تیغ ستم گردن منجز از جام توحید ،هرگز ننوشم

.اگر با ظلم و ستم گردن من را با شمشیر بزنی دست از یکتا پرستی برنخواهم داشت
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