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شهدای مدافع حرم | دلتنگݡی
بهنامخدا ،عزیزم سالم
من از زندگݡی خوشـی ُݡت مݡیخوام
سالم مهربون ،سالم همزبون
ماه زیبای توو آسمون
سالم ِ
به اونا که مݡیگن ُ
من رفیقام
اومدیم اینطرف واسه تجارت
بگو من با تو بودن ُر یه لحظه
نمݡیدم پای چیزی جز شهادت
َ
دلم برا ُت تنگ شده ،برای بچهها
ببخش اگه نشد که زودبهزود پیشت بیام
بدون اگه هزار دفه بیام به زندگݡی
شریک برای زندگݡی فقط تو ُر مݡیخوام

دارم مݡیشنوم صدام مـݡیکنی
بجای گله دعام مـݡیکنی
َ
نگاه ت ِرت
الهـ ــݡی فدای ِ
دوری شوهرت
گریون از
که
ِ
ِ
یه روزی بچهمون وقتـݡی بزرگ شد
قول من بابات گفته
بگواز ِ
بگو من خون دادم تا که یه وقتـݡی
نگاه چپ به ناموسم نیفته
ِ
ُ
بگو اگه عروسیش نمـݡیتونم بیام
من از همین االن ازش حاللیت مـݡیخوام
حجاب زینبه
وصیتم حمایت از
ِ
ّ
بهش بگو چقدر مهمه چادرش برام
بجا خدافظی بازم میگم دوست دارم
االن كه نامه ُم میخونی من باید برم
طاقت بیار اگه خبر برای ُت رسید
منم شهید شدم تووی دفاع از حرم
ِ
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شهدای مقاومت | همنفس
چندین سالـݡی هست ،حماسه مـݡیسازیم
با ظلم مـݡیجنگیم ،به ظالم نمـݡیبازیم
با مردم مظلوم ،همیشه همدردیم
هر طوری تونستیم ،فقط کمک کردیم
ُ
عراق سوریه ،یمن ،فلسطین ،لبنان
ُ
اسمشٔ ،
پاره ِتن ایران
مـݡیذارم
ُ
جنگ معرکه ،ماها توی یه سنگریم
میون
ٔ
تو جبهه مقاومت ،تمام ما برادریم

ُ
صداشون
بغض
تا مـݡیشنویم هرجا،
ِ
تنها نمـݡیذاریم ،همسایههامونُ
ظالم خودکامه
زنده نمـݡیمونهِ ،
سپاه اسالمه
منطقه توو
مشت ِ
ِ
ّ
علیه کفاری ،با اطاعت از قرآن
کنار هم باهم ،ایرانی ،عرب ،افغان
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شهید چمران | چ مثل چمران
ّ
تعصب توو خو ِنت باشه ،توی هر زمونــــݡی
مـݡیجنگـݡی تا پای جونت ،با عشقت بمونــــݡی
شیدای خا ِک مادریتـــݡی
وقتــݡی عاشق و
ِ
ُ
هر کجای دنیا باشـݡی ،خودت مـݡیرسونــــݡی
پرست ایران ــݡی ،نگه دار ُ
این توو یادت
وطن
ِ
خالصه مـݡیگم پس با من ،بخون با اوج فریادت
میم ،مثل میهن
آ ،مثل ایران
ُ
جنگ
جیم ،مثل
چ ،مثل چمران

ُ
مغرب مشرق ،میان مثل طوفان
میان از
ُ َ
تبار سلمان
پیر جوونای باغیرت ،از ِ
وقتـݡی حرف ایران باشه ،بـ ـ ـݡیخیال دنیان
مثل مصطفای چمران
دل توو دل ندارن ِ
ُ
بجنگیم باهم باشیم
مهم اینه توو سختـݡیها،
تا وقتـݡی که باهم هستیم محاله که ما تنها شیم
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دفاع از وطن | تبار سلمان
عشق من از بچهگـݡیم
عشق ،عاشقشدنِ ،
ُ ْ
ٔ
این ،میهن شد شد همه زندگـݡیم
ما ،آمادهایم ،چه پیرمون یا َجوون
عزت ایرانمون
خون ،مـݡیدیم واسهِ ،
هر ،وقت الزمه ،ماها کنار همیم
ما ،ایرانیا ،همیشه یار همیم
توو ،هر مشکلـݡی ،به قیمت ُج ُ
وون تن
ِ
پا ،مـݡیذاریم جا پا ،مدافعان وطن
جایـ ـ ــݡی توو دنیا واسم ایران نمـݡیشه
عطر گالی الله داره همیشه
ُجوونم فدای دفاع از خا ِک پا کم
هرجا که الزم باشه من سینهچا کم

ُ
ُ
َ
اسالم دین
عشق
رفت ،کلی جوون ،به ِ
ُجوون ،دادن واسه ،دفاع از این سرزمین
ُ
ُ
کشور وجدانمون
موندیم این،
ما،
وای ،اگه بد کنین ،در حق ایرانمون
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شهدای هستهای | صبح روشن
مجاهد فقط اون نیست ،که داره جنگ مـݡیکنه
کار تفنگ مـݡیکنه
یه وقتایـ ـ ــݡی قلم همِ ،
یه وقتا ُ
میز نیمکت ،سنگر ما مـݡیشه
پشت نیمکته ،توو موج آتیشه
او نکه ِ
چه فرمانده توو میدون ،چه دانشمند توو تهرون
هر دوتا خطر کردن ،به قیمت ُجوو نشون
شهدای هستهای ،از یادمون نمـݡیرن
رفتن برای اینکهّ ،
حق ما ُر پس بگیرن

واسه عزت ایران ،کلـݡی َجوون دادیم
ٔ
جبهه دانش ،خودی نشون دادیم
تا توو
َ
مرد روزای سختن ،مردم این کشور
علم هرکجا که باشه ،ما مـݡیرسیم آخر
مـݡیجنگیم برا میهن ،مـݡیجنگیم با اهریمن
روشن بـ ـ ـݡیدشمن
به امید یه صبح
ِ
ِ
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شهید رجایی | مثبت سادگی
الگو شدن چشمای ُت چونکه
اونا روو غیر خدا بستـݡی
بخوای نخوای االن چهل ساله
ٔ
اسطوره مردم ما هستـݡی
بخواد نخواد مقایسه مـݡیشه
هرکـ ــݡی میادش بعد تو با تو
توو دیگران خیلــݡی ندیدیم ،اون
ُ
چشمات
میون
ِ
صداقت ِ
خدا ُر شاد کردی ،شهادت قسمتت شد
نصیب دولتت شد
حیات جاودانه،
ِ
ِ
رجایـ ــــݡی ،کجایــــــݡی؟
که دلتنگ شده ایرانت،
واسه پاکی ایمانت،
ٔ
واسه تو ُو وجدانت

بجای مردمـݡی ،باید اسم
تو ُر توو فرهنگ لغت آورد
ُ
اون صاف سادگ ِـݡی ُت خیلــݡی
توقع ُ
مردم باال برد
ّ
مردم تنفر دارن از اونکه
ٔ
وعده پوشالـݡی توو حرفاشه
منطق خیلیا هنوز اینه
اون که شبیه ُت باشه
خوب ِ
اصن فرقـ ــݡی نمـݡیکرد ،با ملت خونوادهت
شلوار سادهت
تووی دال نشستـݡی ،با کت
ِ
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شهید زینالدین | شوق پرواز
لبخندهات آرامشـݡی دارن که ّ
حتـݡی
از تووی عکساتم رو من تأثیر داره
شوق شهادت تووی چشمات عاشقم کرد
احساسات ُت واگیر داره
از بسکه
ِ
ُت که توو آسمون ـ ــݡی ،بگو االن کجایــــــݡی؟
ُت زندهای هنوزم ،اون ـ ــݡی که مرده ،ماییم
ُ
رفتـݡی تا دیدی کل دنیا همش ُد روزه
دعا بکن شهید شیمَ ،جوونیمون نسوزه
فکر پریدنم ،خستهم از این زمین
ِ
دست ُ
من بگیر ،مهدی زینالدین
ِ

میهنپرستـݡی معنـݡی مـݡیشه با نگاهت
َ
رفتـݡی به میدون پشت این میزا ن ِشستـݡی
مردم قضاوت مـݡیکنن ،امروز فهمیدن
دلسوز وطن بوده ُت هستـݡی
اونـ ـ ـݡیکه
ِ
قلب دشمن ،حاضر شدی بمیری
زدی به ِ
ُ
رفتـݡی که خونههای ،مردم پس بگیری
ما عاشق نبردیم ،دنیا به ما نساخته
اونـ ـ ـݡیکه رفته ُبرده ،اونـ ـ ـݡیکه مونده باخته
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شهدای منا | طواف سرخ
از کجای قصه بگم؟ این داغ سنگینه
ً
پشت ماجرا قطعا دست شیاطینه
َ
چشمای منتظرا ،به خون ِنشسته شده
حرمت مهمون خدا شکسته شده
پرستوهای عاشق ،سمت منا پریدن
توو خاک مکه بودن ،به کربال رسیدن
سالم بر حسین ،شهید کر ُ
ببال
به کشتههای عطش ،به شهدای منا

ّ
یه روزی پایان ،کل فتنههاشونه
این جسارت دشمن ،بـ ـ ـݡیجواب نمـݡیمونه
انتقام در راهه ،بین سینهها غوغاست
گردن سعودیهاست
خون این همه مظلومِ ،
بد تا نکرده بودیم ،قرارمون این نبود
میاد بزودی روز ،سقوط آلسعود
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