
 "ابونزار " قصيدة للشاعر الشعبي المناضل سيد امين وهب 
 بمناسبة اعالن جمهوریة األحواز الدیموقراطية

 
 من بحر الشعب المتالطم
 نأخذآل قوة نهضتنا

 وتصبح روئية بوجه الطامع
 

 ونجرف آل قوته بلمتنا
 یاحيل احزام النخوتنا

 
 یاخيل التصهل بالنيبة
 یاهلهولة إبحي دیرتنا

 اضل بكرابهیاسيف الم
 

 یا هوسة إبلمة وحدتنا
 ومنكم آل ثائر یتقدم

 ومنكم یأخذ همته و زوده
 

 منكم آل شاب إل بيه هيبة
 واآف ظل ابحد احدوده
 یاشعب احواز المعمورة

 
 منكم آل ثائر یتعلم
 لدروب الثورة ویتفّهم
 یاناقوس الثورة الخالد

 
 بصوتك للمحتل أتصده

 ّرن ابصوت الشعب الواحد
  آيف انقاتلمنك نعرف

 
 والثوري اليتّسلق صاعد
 القمة مجده و أصبح رائد
 بهمته و زوده وما یتراجع

 
 و زود الشعب األصبح فخره
 من زود الشعب اصبح صامد

 
 یازلزال الثورة المرعب
 زلزل أرض الطامع بينا
 وسيدآل ثوري وآل ماجد

 
 یاشعب أحواز المعمورة
 إقذف من برآان الثورة



 اردحمم على المحتل الم
 

 وصنع من همة ثوارك
 سور النخوة إل بيه نتحزم
 وحزام الكل ذیج احرارك

 
 یاشعب أحواز المعمورة
 صوتك هز أرآان الغاصب
 من آل شارع صوتك صادر
 من آل جامع صوتك هادر

 
 من القس ومن الراهب

 صوتك هز أرآان الغاصب
 من آارون وطين الكرخة

 
 هزت آل اعداك الصرخة
 من الجراحي والعبّودي
 نهضت آالف من جنودي

 
 من سعف النخلة من الكربة

 وآل تمرة ارصاصة وآل رطبة
 وصوت الحّرة الهز الغيرة

 
 من اهتزت آل الدیرة
 من هلهولة ذیج ام شيلة
 الهلهولتها حزام النخوة

 
 الماتقبل تنذل من عيلة

 وآصب الهور وذاك البردي
 صار ارماح بصدر الطامع

 
 اصبح متصديوللقاصب 

 یاشعب أحواز المعمورة
 منكم عزمي وأنهض وحدي

 
 ومن نخوتكم قوة عزمي
 وحزام الكل ثائر نشمي
 انتم رشاشات الثورة

 
 ولمتكم رایاتي و زلمي
 بيكم ارفع رأس الرایة
 رغما علمحتل وفلوله

 



 بيكم یرمي سالحي وقلمي
 یاتاج الرأس ویا عكالي

 همتكم للعالم آیة
 

 معبهمتكم مهزوم الطا
 ویاغایة اآبر من هل غایة
 یاشعب أحواز المعمورة

 
 تبقون انتم سور بالدي
 بلمتكم نتحدى الغاصب
 یجنود أحواز المنصورة

 
 بهمتكم نتحدى ونعلن
 ثورتنا الثورة العربية
 بهمة آل صادق نعلنها

 
 ثورة ونعلن جمهوریة
 ونعلن للدنيا بثورتنا
 :ونعلن لالمة العربية 

  ""لحواز أصبح جمهوریة""
 لحواز اصبح جمهوریة
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