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کودک تنها مانده ويتيم اين سروده را برای محمود جان 

بدخشان فرياد ( ارگو ) فاجعه المناک باريک آب ولسوالی 

 . ميکنم 

  

 ! حمود جان م
 خرد ترين قربانی فاجعۀ ارگو 

 آن دل کوچک تو 

 کجا گنجايش اين غم بزرگ را دارد 

 وقتی خانواده ات زنده بگور می شدند 

 تو کجا بودی ؟

 کاش با آنها بودی

 اين به هيچوجه تمنای بدی نيست 

 زيرا ميدانم 

 تو درتمام عمر داغ يتيم شدنت را 

 مانند مليون کودک اين ديار 

 تا قربانگاه دگر زمانه 

 يا ستم فرعون های زمان 

 هی داشت برجگرت خوا

 ! محمود جان 

 تو معنای رانش زمين 

 و عظمت فاجعه را چه ميدانی 

 تو از تاريکی و گرسنگی گريه ميکنی 

  تيا از دوری آغوش مادر

 ! محمود جان 

 لب های تشنه ات را 

 به بوتل های خالی از آب پالستيکی 

 به اميد آب مه چسپان 

 و ِگل گور سه صد خانه را 



 به خيال نان 

 گرسنه ات فرو مبر به شکم

 محمود جان منتظر باش 

 ميرسد ( ولسمشر ) 

 !! با انباری از نان ، آب و روشنايی 

 منتظر باش 

 ولسمشر فرمان خواهد داد 

 تا پدر و مادر زنده بگور

 (2  ) 

  

 شايد هم خواهر و برادر 

 يا اقارب نزديک تو را 

 با نيروی چهل گروه و چهل کشور 

 لر مليون ها دابا هزينه 

 پول ترياک و چور و چپاول 

 از زير آوار برون خواهد کرد 

 ! محمود جان 

 ميدانم اگر چنين نشد 

 وقتی کالن شدی 

 درباره خطا و خيانت دولتمردان 

 در باره اين مصيبت کالن 

 و بدبختی های قوم خويش

 دهها کتاب ، مرثيه و غمنامه 

 خواهی نوشت 

 اگر برادران ناراضی ولسمشر 

 مدرسه و معلم برايت بگذارد مکتب و 

 تا تو چيزفهم و با سواد شوی 

 ! محمود جان 

 منتظر باش 

 گذشت زمان بر زخم های دلت 

 مرهم خواهد گذاشت 

 ولی ، نامردمی و نامردی جنايکاران دوران 

 عاشقان چوکی و جهان 

 بردلت زخم ناسور خواهد شد 

  محمود جان باورکن



 وقتی تو را در گذارش رسانه ديدم  

 که با آن سروصورت خاک آلود

 برای تنها شدنت 

 برای يتيم شدنت  

 زار زار گريه ميکنی

  

 منم زار زار برای تو بينوا 

  ... .گريه کردم 

  

 ۴۱۰۲ هشتم می  -(ناتور رحمانی )  
 

 


