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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

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 .Iran’s M آئينۀ ايران

 
  فرح نوتاش

  ٢٠١٧ می ٠٩

 

  آوائی از يورت 
  

  ... آی آدمھا 

  که در روی زمين

  در تالش و زندگی ھستيد

  ...ن ئيما اين پا

  در دو کيلومتری عمق زمين 

  در ظلمتی بی روزنه 

  و تنگ ... در داالن ھای تودر تو 

  زير آوار کلوخ وسنگ 

  زنده مدفونيم... گرفتار و

  

  مسدود است... گر چه تنھا راه 

  و در اين فاصله

  گر چه خاموش است... صدا ھامان 

  بشنويد فرياد ھامان 

  بدانيد دردھا مان

  

  گزارش کرده بوديم... مدت ھا قبل ... ما 

  مصايب را... مسائل را

  فاقد حفاظ و ايمنی... اين معدن 

  ...دن اين مع
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  ... فاقد تھويۀ ھوا 

   متری زير زمين١٨٠٠در اعماق 

  ...اين معدن 

  فاقد بيمه ھای کارگری

  ...اين معدن 

  ...به پرداخت ماھانه ... فاقد تعھد 

  با تعويق ھشت تا ھفده ماه حقوق کارگران

    ساعت کار سخت روزانه    ١۶برای 

   ھزارتومان٩۶٠فقط  

  ستثمارنه ا... شاخص مالکان اين معدن 

  ...که 

  اعمال منسوخ  و ننگين سيستم برده داری 

  رژيم کاخی مال... با حمايت 

  که جز شالق و زندان 

  ... و نيستش متاع ديگری ... نبوده

 ... برای کارگران 

  اين کوخ نشينان ايران

  

  ... باالخره رسيد از راه 

  فاجعه... مصيبت 

  آوار...انفجار

  و شد تنھا خروجی بسته و مسدود

  

  ...فرياد و ھمھمه

  صدای ريزش سنگ و کلوخ

  آخ دستم... سرم ... سوختم... کمک 

  ...و فاصله

  ندای تسلی بخشی از اميد 

  نترسيد... ھمقطاران 

  بزودی می رسد از راه 

  امدادانسانی ھموطنان

   ...ئیو صدا

   که با نام عزيزانش 

  خاموش شد... کم کم 
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  ...در اين جا 

  ...نور نيست

  ...ھوا نيست

  ...آب نيست

  ... نان نيست

  راه ھا بسته

  غبار تيره در حلقوم

  در دق بنشسته... عاجز از يافتن راه نجات 

  داالن ھای تودر توی تنگ 

  در جا ايستاده... بی حرکت... زمان عقربه 

  تنيده در ھم و ... روز و شب 

  ر و پيوستهييئبی تغ

  سياه و يک سره ... حجم زمانی 

  يکه يک ب... ن اميد ھاما

  در ھم بشکسته... خرد گشته 

  ... در کنار من... آه 

  آرام بی کالمی مرد...با تنگ نفس ... محسن 

  نمی دانم روز بود يا که شب

  سياھی و زغال و دود و ظلمت بود

  

  اين ظلمت ...  ای عزيزان ھم وطن 

  يک ما راه دارد می بلعد يک ب

  

  ... اين صدا 

  ه می گويدک... آه  او مجتبی ست 

...  

  بعد از کار ... ھر غروب 

  در خانه... به ھنگام ورودم 

  بغل می کرد زانوانم را... مليحه می دويد

  بابا می گفت و... بابا 

  بر پاھای خسته ام... و می فشرد سر 

 ً    بی قراری می کندحال حتما

   گر چه گذشته از نيمه]ثور[ارديبھشت
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 شرمگين کفش ھای عيد...ليک من ھنوز 

  ...شرمنده ... جان بابا ... ليحه م

  برايت کفش عيدی می خره بابا ... ديگر کی 

  ديگر کی؟

  

  حقوق ھای معوقۀ اربابان

  در کف جان...  کار کارگر نقد و 

  ھمسان با رنج است... کجا و کی معنای کار

  کار ما معدنچيان يورت 

  .. با طعم تلخ 

  چون اين غبار تيره در حلقم

  استبا مرگ ... ھمسان 

  در استان گلستان است... نه که معدن يورت 

  ... با وجود رژيم نحس و جنايتکارماليان

  !استان گلستان است... سرتا سر ايران 

  

  فرح نوتاش 

  ٢٠١٧ می ٧/ ]ثور[ ارديبھشت١٧وين 

  

  

  

  

  

 


