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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political  سياسی

 
  فرح نوتاش

  ٢٠١٨ فبروری ٢١
 

  ی ئمريکااغبار 
  

  می دانم ... می دانم...می دانم 

   استھمزاد زندگی و مرگ انسان ميرا

  ...ارولی کشت

   يک امر طبيعی نيستارکشت

  غبار ريز گرد ھا يک امر طبيعی نيست 

  ...ر زنجيرهد زلزله

  با نور و صدا زلزله 

  يک امر طبيعی نيست

  و تحمل سکوت و

   ھامقابل توھين به ذات انساند ر 

  و زيرو رو کردن بود و نبود انسان ھا 

  يک امر طبيعی نيست

  

  ی ستواکنش ھای ما بط

  کند است... زنگ زده واکنش ھای ما 

   است و کاھل و مفلوکواکنش ھای ما کودن

  

  سکۀ ما دير می افتد

  ما دير می جنبيم

  يمئما دير به فرياد در می آ

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

   زده و خرد کرده اند...نفس ما راه اعتماد ب

   بی ارزش و حرف ما

  .و گوھر است در... ھمواره حرف دگران 

   در رخوتما سست و

  ما از جنس توده ھای خام

  بلوغمايلی برای الش و تبی ھيچ تما 

  

  پھن است سفرۀ ما چه 

   فريب رنگا رنگ انواع پذيرشبرای

  تطبيق می دھيم خود را و مطيع   نرمهچو 

  با نيرنگ ھا و فريب

  

   شده است مشخصۀ ذاتی ما

  ير جنبيدند

  پير و کودن و کاھل... حرکت ما 

  زمان و ھمخوانی ما با سرعت 

  مدار صفر  نمی گذرد از ھرگز

  ارتباط و تماس... چه سخت است با ما و 

  کشنده ھای نينۀ أاين تم

  زھر مانده در جان ھامانرسوب اين 

  تحملتحميل وی ھزاره ھااز  

   سلطهاز ھزاره ھا

  که ما امروز 

  انو خانه خراب گان گم گشت ... منگوارثان

  

  ما نه روشنفکر 

  ما نه ھمگام با حرکت زمان 

  مانه سوار بر امواج پيشتاز

  نه امروز ما ... مانه ديروز 

   بی فرداۀماندمات ما 

  ... چاهکدام ...  راه کدام ... کدام انتخاب

  

  ما صدا را می شنويم

   ...سکوت را نه 
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  ما صدا را ارزش

  ولی سکوت را فاقد آن

  ... ولی

   خاموش ستفريادیسکوت 

   استفاصله...سکوت 

  ...و اين فاصله ھای کوتاه 

  ...و اين فاصله ھای بلند

   صداھانه کمتر ازبا ارزشی 

  و مکمل آنان                      ... در پيوندی تنگاتنگ 

  اندرسانای خبر

  ی ئخود به تنھا...و گاھی سکوت 

  خالق يک معنای معتبر است

  از نيمۀ خاموش ... ما وغيبت 

  بی خبری تامی کند ی مان ھمراھفقط 

  

  تناوب پی در پی خيزش مردم

  و زنجيرۀ زلزله ھا در سراسر ايران 

  تناوب تظاھرات مردم 

  غبارو افت وخيز اعجاب انگيز 

  گسست ناپذير ... اين پيوند 

  مجازاتت آن يا... انتخاب اين 

   ستمريکااھارپ غبار  سند

  مريکاا ھارپآوار زلزله و گواه 

  بی خانمانیفقر و  ...و ميرمرگ 

   مصيبت ...غرق در 

  و ھفت اقدام به خود کشی نود

  ھيچبه از سقوط در قعر 

  اين است 

  مريکاا  فتنه ھایذلت تحميلی

  

  ...سکوت مال از وحشت 

  از بر خاستن يک بارۀ مردم 

  ين کشيدن ئدر پا

  ...کريهزشت و اين نظام 
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  ...اين نظام نامأنوس

   تحميلی ستاين نظام

  

   حقيقت را بايد گفت

   بايد کرد ءافشا

   بار  ناي... زلزلۀ خيزش مردم 

  بايد از جا بکند

   بر روی زمينھای استبدایتمام کاخ 

  شايسته تر از قيام ... ھيچ قيامی 

  در دفاع از عزت انسانی نيست 

  

  مريکاا که  ...نه

   ملت مادر ادامۀ تحقير

  گينش پس ماندۀ کودتای نناز 

  ... از نولقمۀ گيرد 

  برای رھبری ملت ما

  

   غرق شدن در تکرار  نفرت از

  هايرۀ بست ددر... اسارت نفرت از 

  بيدار بايد سازد

   انسان را  ھردر ھستی... خشم خفته

    از بن و شعله ھايش بسوزاند

   ...مريکاارژيم 

  ش بر ماکودتاچيان عرضۀ

   راانگليسی مالنظام  کل و

  

  استاين يک خبر 

  ايران فردا  رھبری

  خواھد بودی ئشورا

  

  فرح نوتاش

  ٩کتاب شعر  -٢٠١٨ روریب ف١۴    وين

  

  


