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بند یکم

...................................

:

 Aبه شهر خاک مادري فرزندم

بیاد مهر مردمم دلبندم

 Bمیخوام بازم به شهرمون برگردم

میخوام به ایران بزرگ
برگردم

 Cبرم به شیراز قشنگ ,برم به کوههاي بلند

بازم میخوام به شهرمون
به کوهسار ,برگردم
سبزمون برگردم

 CDمیام خونتون مهموني ,کردستوني و کرموني

مهر و صفا رو میتوني از
تو نگاشون بخوني

گبریاس خلج :سراینده

مدت بیست 1993در پاییز
روزی که در اردوگاه و شهر
رماده بودم با خانواده کردی
سخت شیفته دختر .آشنا شدم
بعدها که در .آن خانواده شدم
زندان های اطالعات و
شهرهای گوناگون زندانی
بودم با تاریخ ایرانیان بیشتر
.آشنا شدم
انگار کمی لمس کرده بودم
که بر ایرانیانی که در حمله
اعراب محبوس و تحقیر

بند دوم

.میشدند چه میگذشت

دل داده ام بهر تو
A
ایران قشنگ

اي شاپرکهاي قشنگ چرخي به کوههاي بلند

,مهرت فزون شد
E
غم سرنگون شد

با من بیا ,دیگر چه ماند بامن بیا ,در سرزمین آریا

اي سرزمین
 Cاز ,خسروان
تیسفون تا خاوران

آه بامن بمان بامن بمان ,بامن بمان با من بمان

یاد آن نگهبان بعثی میافتادم
:که به من میگفت
شما مجاهدین هر چقدر به ما
خدمت کنید

بند سوم
C
CD
CD

نیلگون خلیج فارس باد

خاکم همیشه پارس باد

از آریانا ماد و جم

گسترده ایران خاک من

چون الله رویم بر زمین ,امشب بیادت نازنین

بر ,گلزار دشتم را ببین
دامن گلها نشین

پس ترانه
C

خرم همه گلزار تو ,گسترده بادا خاک تو

 CDآن سرزمین خاوري ,آن روزگاران زنده باد

F

نفرین ,نابود بادا دشمنت
به بدخواهان تو
خرم ,آتشسرای آذری
سرا و یاد تو

ایران بلندا نام تو
ایران بلندا نام تو

دست آخر باز مجوس
و ما و شما ایرانیان .هستید
مجوس مانند آب و آتشیم و
پس .از دو جنس گوناگون
دوستی ما و شما ایرانیان
هیچگاه ثابت نخواهد بود

