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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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 .Iran's M  آئينۀ ايران

 
  فرح نوتاش

   ٢٠١٨ جنوری ١٠
  

  پايان خرده دکه ھای رھبری
  

  ...آی انسان ھا 

  که در ساحل نشسته شاد و خندانيد

  فارغ از درد نجات مردم ايران 

  و... رھا

   گريزانيداز وحدت

  

  ...يک نفر نه 

  ھزاران بسته دست 

  ...در زندان مال 

  ...گرفتار و اسير

  شکنجه... تحت تجاوز

  به انسان بودن ... و توھين 

  ...دارند 

  می شوند مفقود 

  دست ... و می شويند

  از جان جوان خويش

  ...يکه يک ب

   در وداع از زندگی 

  

  ديروز ناله ھای مادراشکان آبسواران

  داز در ايرانطنين ان
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  امروز ضجه ھای مادر سينا قنبری

                             

  ...  آی فرياد 

  پا بر جا ... مال با ھزاران پا 

  پاه باز کھريزک ب

  ...کشتار و تجاوز

  سوله ھا جاری... در زندان ھا و

  

  با وقاحت ... امريکاو

  ... در انواع دخالت 

  ی ملت أبه دو دوره ر... در توھين دوباره 

  در تحميل دردانۀ شاه 

  وغالب کردن مھرۀ تازه

  در عرصۀ تبليغ... به وسعت 

  

  ... و ملت ايران 

  یئبا احزاب و سازمان ھا

  خرد و کوچک... پراکنده 

  نيم قرن در بازی 

  خود مرکز... ملوک والطوايفی

  پس ماندۀ عھد حجر

  ...در غفلت دائم از حکم وظيفه 

  واحد رھبری

  ھای برتریياؤدر ر... غرق 

  

  اتحاد احزاب وسازمان ھا 

   خيالی پوچًصرفا

  يای بی ارزشؤيک ر... نجات ملت و ميھن 

   جان ارزان

  راه نجاتی خوش   ... و مرگ 

...  

  

  کافی ست اين بازيھای  مالل آور و تکراری

  ...برخيزيم 
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  راه نجات ملت ايران 

  پايان اين خرده دکه ھای رھبری ست

  ...ھم امروز 

   بايد بست 

  اين دکه ھای خرده فروشی را

  

  در شاھراه...  ھمه در تشکلی واحد

  مال و ... امريکاضد 

  و در خدمت به مردم

  مردم مظلوم و بی حامی 

  يک جبھه ... در يک واحد 

  به پا خيزيم

  

  بر کنيم از ريشه 

  زندان و رژيم فاسد مال

  ... و براندازيم 

  امريکاامپرياليسم 

  

   

  فرح نوتاش

  ٢٠١٨ یجنور ٨وين  

  ٩کتاب شعر 

 

  


