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 پا برخیزه ب
 روح کیهانی و انۀ قلب ستبرــــــــــــــــــــگشا میخ     شراب عشق و پیمانی   نـــــــــک احیا  بیا ساقی تو

 کوبانی ردد همچون نسلـــمیهن گ مست عشق که      ی پر کن تو جام چشم یاران را ـــــــــــــــمی آزادگ

 افغانی  نسل بر  ی ـــــــــــــآزادگ چکمۀ   بپوشان     ایمانش  بر فانوس ذلت ریخت  مجا  زارانـــــــــه

 نادانی رگ ـــــسازد گ  مست خون انسان  شراب      بین آتشفشان خیزد   ر لحظهـــــــــهدرین ماتمسرا 

 کتمانی خفته  ی ائــــــــــــــو در پهنای گیتی اژده      مین گردیدزسراین   حاکم شت حو و سرا پا ننگ 

 پنهانی، پرورده در آستین به ضد عدل  ودــــه خک     کشان دین خنجر ن ازیان رزــل وجهان در وحشت 

 و پشیمانی بود" سیاه"ماسک این صورت  که متن     را " امیـــــح"قلب  د فشان  اژدرنشان  آتش کنون 

 یشیطانویر تزرد به این ــــــــــباید ک  چه نمیداند      مدغم   جنگ  م همه تخنیکـــــــپای جهان باهسرا

 افعی سان بنوشد شیرۀ جانی که   ،واهدـــــــــنمیخ     از جبر و ستم را حاکم دنیا   ارغـــــــــــــجهانی ف

 آگاهی  پایانی علم و دست و زم خلق ــــــــــــعبه       آساغول  فوالدین وبشکستن این سد  رـــــــــــــمگ

 کوهسار وجدانی رد درـــــــــــو مرد غیور ک   زن      زدند شمشیر آزادی   و با همت ائی ــــــــــــبه تنه

 ایمانی ون و رشادت ثبت کردند عشقـــــــه با خک     دل تاریخ  حک شد در وم ـــــــشکوه و همت این ق

 انیدر یم    آورد،رب  "آزادی  و مرگ "ار ـــــــشع     وی باید ــــــــــــایمان ق  به و ذلت  شکست ظلمت 

 اوج انسانی و ایثارش رسید تا ار ـــــــــــکه با پیک     سرفرازی زیب این ملت  ی وــــــــــــــکنون آزادگ

 ویم به نسل پاک قربانیـــــــــــــــــم عشق میگسال     ر و شرف نامش ــــــــــــفخ گوارایش بود آزادی و

 ریمنـــــــــــــاه  تاج  شکست مبارکباد ای انسان 

 کوبانی  دست خلقه واال ب ن همت ـــــــــــــــمه ی  ب
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