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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

  ٢٠١٩ اپريل ١٧
  

  دھالويۀ اھوازروستای قھرمانان 
  بيست و دوم فروردين

   با تأثر واشک  ...لرزيد قلب زمين

  ۀ اھواز دھالويبه احترام سد انسانیو 

  سر فرود آورد    

  ش به تنگ آمد نفس  ...زمان

   گذشتاوج   وتھوراين  یئزيبااز 

  ... کوبيدو 

  مھر افتخار اين قھرمانان جوان

   جھانخريتا حيرتدر بر پيشانی 

  دھالويۀ اھوازروستای زنده باد جوانان                                          

   فروردينروز يندر بيست ودوم

  وچمنزاران سبز دامن  بر... بنفشه و  شکوفهجای ه ب

    بنيان کن و گندابب سيال...  کرد دشمن باز روان

  ۀ  جا گشته و جاب بارور مداماز ابرھای 

    شرشر آب پيوسته... باران نه

  پلمی کوبد خانه وبش و سيال  ...می ريزدھنوز که 

  و می آاليد ھمه چيز در گل وشل

   روان سيلتا کمر در  دارو ندار مردممی روبد

    می ماند در پی اشو 

  فقر بی پايان ... رنج

  ويران ...و زيروری جاده ھا...ھزار کيلومتر ھزارانو 

  يک شھر و دو شھر  نه
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 در سراسر ايران

  فاصله است  ...سلطه مريکا برایااھرم 

  راندنو فالکت   فقراعماقبه  راملل ... نيازش و 

   دھالويۀ اھوازروستای قھرمان زنده باد جوانان                                                            

  دالوران جوان دھالويۀ اھواز

  بند وسيلۀ سدگونه ھر   بی...در ھوای سرد

   سيالبدرون يورش... با رشادتپريدند 

  پشت ھم... شانه بر شانه

  در برابر سيالب ...کردند سدی تپندهبر پا 

  ازعشق انسانیمملوو ... ينه ھای لخت س

  سيالبمھاجم  سرد و شالقدر برابر 

  ويرانی  در بستن راه سالح ... ن فرساجا یتالش

  دھالويۀ اھوازروستای  نجواقھرمانان زنده باد                                                       

  ... با تحسين و احترام 

  ثبت شد در تاريخ

   جھان و انعکاس گسترده يافت به

   ...مقاومت راستينساتيد ين اا رپر افتخا تالش

  شخصيتناب خورشيد  طلوع

  تسليم ناپذيری انسان یئزيبااوج و 

  دھالويۀ اھوازروستای قھرمان زنده باد جوانان                                                 

  

  فرح نوتاش

       ]حمل[ فروردين٢٧ = ٢٠١٩ پريلا ١۶وين 

  ٩کتاب شعر 

www.farah-notash.com   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


