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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

 
  )ادامه دھندگان(ساما : ارسالی 

  )نيزک(شھيد داکترايوب  :از 

 ٢٠١٢ جون ٠٨

  

   خون                               ۀياد وار
                                                   

      پويش بخوان ترانه بخوان ۀنام واژه ب

  سرود سرخ شھيدان جاودانه بخوان 

  اخون خفتگان ميھن ره به ھرکجا که ب

  زشورعشق وطن ھست آشيانه بخوان

  "رستاخيز" نبرد  عشق وۀبخوان چکام

   فسانه بخوانا تاريخ تۀزعرش خط

  ی بنای رزم نھادئکه بھر رھا به آن

  اعزم رستمانه بخوانب زاوج ھمت و

  به الله زار خون "  خونين ۀالل"به پای 

  که شد روانه بخوان" عزيزان"کنار خون 

  "گالب" درشميم" ميرويس"و " تأجر"شراب 

  بخوان" ردالنهپُ "شام وگونه بيا "شريف"

 دل" آذر " زنوربزم فروزندگان 

  ی اين زمانه بخوان"پويا "و" سرمد"برای 

  د گلخونزخون عھد وضو کن به معب

  مخلصانه بخوان " قدوس " ۀنماز قبل

   اوۀپرتو حماس چو ره فروزشد از

  را دالورانه بخوان" اسد"نويد فتح 

  "ماما "به موج خون چوشناکرد قھرمان 
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  پيام سرخ نبردش به ھر ترانه بخوان

  "بھرنگی"به اوکه داد صميمانه نقش 

  به تيره روزی دوران مدبرانه بخوان

  "ظفر" خصمت به بانگ صبح ۀبه زيرچکم

  بخوان" آصفانه" "طغيان"و" واجد"خروش 

  "دوداو"و  "محمد" و "حکيم"به يادوار

  انه بخوان" سرور" "مختار"به رھسپاری 

  پايا شد" کريم"و " حبيب " ز فسانه ھا 

  ھر شبانه بخوان ين فسانه به ھر صبح وااز

 سازيم" عطا "جان"جاويد"به زندگانی 

   به بيکرانه بخوانسرود ھستی ما تا

  باشد" پھلوان"سنگر رزمت چو " حفيظ"

  فاتحانه بخوان شاد و خود" کامرانی"به 

  شد به خون شناور" گالبی" کنون که تازه 

  انه بخوان" ناصر" خون عشق ۀطره قطرقز

  "یئشھيدان پاک ساما"سرود رزم 

  رای و سخنورانه بخوانسدل ب زجان و

  کنبه گلزارشور وھلھله" خون الله"ز 

  ر جوانه بخوانھبه شوق رويش فردای 

  "ست اعدامش ازندگی ديگر"که  به آن

    زمانه بخواننام  نامی  فرماندهِ ه ب

  به اوکه بود بھين ناخدای کشتی ما

   ماھرانه بخوان،سوی ساحل آزاده ب

  که روح ستبرش به پايمردی ھا به او

    بابا  گرفت النه  بخوانۀفراز قل

  ر رھنمونی مابه اوکه نيست کنون بھ

  ه بخوان ن تو غمگنایزعمق درد چنين

 فراز دورانھا  خون تاۀين کرانااز

 است، عاشقانه بخوان" مجيد"نام ه سخن ب

                 

***              
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