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آنچه شـما را ناراحت میکند 

اینســـــت که وقتی به یک 

کشـور دیگر میروید متاسفانه 

آنوقت پی میبرید که چقدر 

کشــــور ما عقب افتاده، ما 

چقدر چیز هاي اســـت که 

آنرا نداریم. ما چـرا بخاطـر 

تداوي برویم به کشــــــور 

هندوستان، پاکستان، ایران یا جاهاي دیگر؟ مثال ما چه کم داریم از پاکسـتان؟ یا از ایران؟ یا از 

هندوستان؟

شما وقتی امکانات آنها را میبیند و با کشور خود مقایسـه میکنید مثال امنیتی را که در هندوستان 

است با نا امنی که اینجا در افغانستان است، جداً انسان را رنج میدهد که چرا ما در این وضعیت 

در قرن 21 باشیم. انسانهاي این سرزمین چه کمبودي دارند از انسانهاي سرزمین هاي دیگر که 

آنها در شرایط بهتر و ما در شرایط متأسفانه بسیار بد قرار داریم.

میلیونها هموطن ما معتاد در زیر پل ها است و هیچکس غم آنها را نمیخورد. هزاران انســــان 

بدون سرپناه در شرایط دشوار زندگی میکنند و هیچکس نیســـت حال آنها را نپرسید که چه 

حال دارند. این چیز ها جداً آدم را رنج میدهد. وقتی شــــما از فرودگاه کابل پرواز میکنید 

میفهمید که ما چقدر در حالت بد هســــــتیم و هر لحظه که در جاي دیگر باشید و خوبی آن 

کشـورها را ببینید ناراحت تر میشـوید البته این به آن معنا نیسـت که ما بخواهیم کشــور هاي 

همسـایه ما عقب مانده باشند و یا آنها پیشـرفت نکنند بلکه ما به حال خود تأسف میکنیم که چرا 

نمیتوانیم با کاروان جهانی بسوي پیشرفت همپا شویم. 

  یما سیاووش شهید در برنامه قاب گفتگو تلویزیون طلوع 

به جاي مقدمه:به جاي مقدمه:
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یاد یما زنده دارید اي عزیزان
به گلباران فردا!

یاد یما، زنده دارید اي عزیزان،

که او در زیر بال وحشی غنی خون آشام

زبان آتشین و منطق کوبنده از بهر ضعیفان داشت،

و تخم منطق و فرهنگ  نه گفتن

 به بحث گرم آزادي بیان میکاشت،

یما از خایینان همواره میپرسید:

چرا این ملک ویرانست؟

چرا مردم هراسانست؟

چرا قتل و قتال و جنگ به جریانست؟

چرا خون هزاران هموطن چون سیل به فورانست؟

چرا این خلق بیکارند؟

چرا این توده بیمارند؟

چرا مردم به کشور هاي دنیا زار و ویالنند؟

چرا در انتخابات اینقدر غبن و تقلب ها فراوانست؟

چرا از حلقه محدود غارتگر همه مردم به گریانست؟

چرا اندر ادارات رشوه مثل آب چاالنست؟

چرا تبعیض نافذ در میان شهروندانست؟

وامااز سوي دگر

 اگر از یکطرف

ازین چراها قلب مردم جایگاه و همنشینش شد
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سوي دگر

سر سبزش فداي آن زبان قوغ سرخ و آتشینش شد

یما را اجملک ،

آن راز دار اشرفک،

آن گاوصندوقدار دالر،

گنج قارونی به کف آن پاسدار پترودالر،

با حیل از زور اشرف حاکم دیوانه ي مجنون،

به بانک آورد و عامل گشت تا گردیدغرق خون.

به دژخیم داد فرصت چون

که تا با توطیه

ریزند خونی

آن شهید و رفته ي گلگون قبا یعنی یما جان را.

پس از آن اجملک،

پنهان نمود اسرارقتلش را به کامره،

بُرد (جی پی اس) به گمرك،

تا که نشناسد کسی سر حلقه قتل یما جان را.

 وبعد، آن باند خون آشام اشرف

درتکاپوگشت 

تا خون یماجان را بپوشاند،

و در پهناي ظلمانی وحشت،

جام خونش را به دژخیمان بنوشاند

که تا قاتل و اجمل عامل و اشرف

به دور زان ماجرا ماند
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ولیکن نیمه شب ها نعره اي پیچید اندر آسمان ها و بگفتا

هاي!

دژخیمان آدمخوار باند اشرف و اجمل!

ایا خونخوارگان حلقه مجمل!

باي ذنب قتلت؟

چرا خفه نمودید آن صدایی بلبل شوریده آزاد دوران را؟

چرا بستید زبان اعتراض آتشینی نسل دوران را ؟

چرا آن کاج قامت استوار و نخل گویا را،

که از تیغ زبانش آتشین گفتار جاري بود،

و ازترس سوالش خایین وغدار فراري بود،

والیگارشی قدرت 

چو بید از باد میلرزید

چرا کشتید؟

چرا کشتید؟

بگویید هان چرا کشتید؟

همانجا بود که از تاثیر قول پاك رحمان

لرزلرزان قاتل و شیطان فراري گشت

و اشرف با مقاماتش ز قدرت متواري گشت

وما رفتیم سوي هاگ

با دل هاي تلخ و خاطر غمناك

سپردیم استغاثه!

تا که پرسد دادگاه هاگ و سازمان ملل زآنها:

تو اجمل آن یما جان را چه سان در دام آوردي؟

تو اجمل کامره و جی پی اس موتربه گمرك بهرچه بردي؟
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(سراج) ار گفت یک قاتل تومعاون سروردانش پس از یک ساعتی آن روز سه قاتل چرا 

گفتی؟

اگر آن اندرابی گفت پرونده یما را ما نداریم!

پس شماها دانش و صالح سه � یازده قاتالن آنهم زنام داخله

هان!

از کجا گفتید؟

و در آخر!

تو اي اشرف غنی آن یار اجمل در سراي گلخن و  گلشن سراي ارگ

ز اجمل می نپرسیدي، چرا اي اجمال!

دروازه بانک را به روي هیأتی از پارلمان بستی؟

چرا دروازه بانک را به روي پرسشی ژورنالستان بستی؟

چه شد جی پی اس موتر؟

چه شد اسرار کامره؟

هان!

تو اي اشرف!

نپرسیدي چرا؟

تصویرهاي کامره  چار راه ها تامکرویان چار، چه میگویند؟

و راز محرم پوقانه  یا بالون، فراز ارگ تصویري کی میپویند؟

ولیکن :

برخالف دادو واویالي مایان

اجملک را هارورد

و اشرفک را بُرد امارات و به کاخ پادشاهان فراري شأن و شوکت، قُرب عزت داد

پس از آن کارتر، فرمانرواي ارتش انگلیس

به بی بی سی چپه انداخت

وبا اشغال استدیو غنی را مهمانش کرد
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خالف عرف و رسم مسلکی رسانه آزاد

و بهر تبریه وکتمان یک سر اتهامات، قضیه قتل یما پت کرد

آنطرف با جذب اجمل اندرهارورد غلغله افتاد در افالك ودر فیسبوك بیش از ده هزار 

انسان به کارغیر قانونی هارورد اعتراض کردند

اما صفحه فیسبوك را اجمل به زور پترودالر بست

فراتر زین جنایت! مرکزي با نام (انسانی) در امریکا ز غنی متهم در خون و جانی، خالف 

ارزش انسان به شیوه (غیر انسانی) تقاضاکرد به استیژ سخنرانی

ولیکن با وجود اینهمه مایان به پیروزي: حق بر باطل و رحمان به شیطان،

نور برظلمت  

امیدواریم

که حق روزي به حقدار

حق العبدي به حقدار

وسر قاتل و همدستان به پاي میز قانون وعدالت چوبه دار

ولیکن!

هاگ وسازمان ملل دو سال

بعد از آنهمه فریاد و واویال و جیغ و آه

در پاسخ به ما یکسره خاموشند!

و گویی خون یما را فراموشند!

ویا از ترس حامی اشرف و اجمل به خود پیچیده و ترسیده مدهوشند!

داودسیاووش
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غنی زور آور و روال غنی زور

نهاد  Women Forward International از روال غنی، حامـی اجمل احمدي عامل قتل 

یماسیاووش شهید ژورنالیسـت به سخنرانی دعوت نموده.که این دعوت دردناك ترین سیلی 

به روي حقوق بشر در افغانستان میباشد.

غنـــی زور آور و روال غنــــی زور

ز دســتی اجملک دنیا شـــده کور

گروهی سـاخته اند از نام دوســتان

براي پوشــــــــــش قتل یما جان

زنان بـــــی خبــــــر از دور دنیا

نشــــــــینند و بگویند بس خبر ها

ولــــی روال فـــــریبد جمله ها را

نپرسند از کســــــــــی قتل یما را

داودسیاووش

29 جوالي
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سوزها از دردهجران گفته ام
ســـــــــــوزها از دردهجران گفته ام

قصـــــــــــــــه قتل یما جان گفته ام

ناله ها و گریه هاي صـــــبح وشــــــام

اشــــــــک ریزان همچو باران گفته ام

ناله ها از ظلم آن اشــــــــــــرف غنی

اجملک دژخـــــیم دوران گفـــــته ام

باند آدمکُش الیگارشـــــــــــــی غنی

عامل قـــــــتل یما جان گفـــــــته ام

بانکدار و زورگوي و ســـــــــرکش اند

زین سبب از جور ایشـــــــــان گفته ام

پت نمودي اجملک تو کامـــــــــره ها

زین ســــبب عامل شـــــمایان گفته ام

راز(جی پی اس)چه شـــــد اي اجملک

پت مشــــــــــــو راز تو عیان گفته ام

نشــــــــــــنود کس ناله من در جهان

زار نالم با خدا جان گفـــــــــــــته ام

ما چه بد کـــــردیم با تو اي غنــــــی؟

باند آدمکش شــــــــــــمایان گفته ام

داودسیاووش

10 جوزا 1401 سالروز تولد یما سیاووش شهید

31 می
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ایا اشرفک میبرم تو به هاگ
ایا اشــــــــــــرفک میبرم تو به هاگ

ایا اجملک میبــــــــــــرم تو به هاگ

ایا اشرفک میبرم تو قضــــــــــــــــا

قضـــا در قضــــا در قضــــادرقضــــا

ایا اجملک میبرم تو قضــــــــــــــــا

قضــــا و قضـــــا و قضـــــاو قضـــــا

چــــــــــــــرا  پت نمودید خون یما

به جـی پـی اس و کامــره در کامــره ها

ایا اشــــــــرفک، ســــــــازمان ملل

رَوي تا بگویـــــــــــــــی  تمام علل

که اســـــــــرارقتل یما جان چی بود؟

ز باند جنایات، نام  کـــــــــــــی بود؟

ایا اجملک بشـــــــــــــنوند عرض ما

به شــــــــــــــوراي امنیت و هر کجا

ایا اشرفک میشـــــــوي شرمســـــــار

به میز قضـــــا و بســـــی غمگســــــار

ایا اجملک می بپرســـــــــــــــند ترا

که (جی پی اس) موترش پت نمودي چرا؟

ایا اجملک پت شـــــــــــدي هارورد

بیابم ترا ســــــــــــــــوز دارم ودرد

ایا اشـــــــــــــــــرفک میبرد مر ترا
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رفیقت همان (کارتــــرك) هــــر کجا

بگیري به (بی بی ســـــی) اســـــتیژ تو

ز قتل یما بی پرســـــــــــــــــتیژ تو

ایا اجملک تکیه گاهت کجاســــــــت؟

که خون یما بهر تو کم بهاســـــــــــت

ندانی که زورخدا برترســـــــــــــت

به نزد خدا قاتالن ابترســــــــــــــت

اگر اجملش گشـــــــــــته قارون به ما

وگر اشـــــــــــــرفش بوده فرعون ما

چو خون یما  میشـــــــــــــود پایمال

به زورخدا مــــــی بگــــــردند زوال

اگر می بکشـــــــــــــــتید شما ها یما

اگــــــــــــــر پت نمودید قاتل به ما

اگر باند آدمکُش تان قویســــــــــــت

اگر قاتل و خونخوارش دنیســـــــــت

بدانید  روزي به میز قضــــــــــــــــا

بیایید از بهــــــــر  عدل و جــــــــزا

حق العــــبدخواهم حق العــــبد چون

که اشـــــــــرف و اجمل نمودندخون

17 جوزا 1401

روزشهادت 17 عقرب 1399

داودسیاووش

6 جون
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بوعاقله شهید بشد بعد چند روز

بوعاقله شهید بشـــــــــــــد بعد چند روز

بعد از شهادتش هیئتی جســـــتجو گر است

اما یما که جام شهادت چشــــــــید و رفت

چندماه وسال نیسـت هیئت، آیین بربر است

یک خون در رگ همگان جاریســت ولیک

زامریکه خون و از دگران چیز دیگراســـت

(امریکه اي) اجمل، متهم قضـــــــــیه یما

با ارتقا رســیده به هارورد وشــهپر اســـت

اشـــــرف غنی که حامی اجمل بود به قتل

قانون در گرفتن او کور و هم کر اســــــت

باهللا که روزگار سیاهیســــــــت در جهان

قانون چو تار گسسـته و هرجاي جرجر است

عالیترین مقام جهان خانه بشــــــــــــــر

درعرض ما چرا همه این کور وهم کر است؟

داودسیاووش

25 جون
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در قضــــــیه یماي سیاوش جهان کر است

از بررســــــی حادثه قتل منکر اســــــت

عارض شـــــــدم ز بهر عدالت به میزهاگ

ششــماه و سال میگذرد حال مضـــطر است

اجمل که بانکدار  بود و عاملـــــــی به قتل

جایش به هارورد و بســـــی پر کروفر است

اشرف که حامی اسـت به اجمل در این میان

اندر تالش طالب و تســــــــلیم مکرر است

داودسیاووش

9 می

در قضیه یماي سیاوش جهان کر است
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بگذارتا بگویم، من قصه یماجان
بگذارتا بگویم، من قصـــــــــــــه یماجان

کزسنگ ناله خیزد، در روزقتل ایشــــــــان

با محکمه بگویید، احوال ســــــــوز و دردم

تا برگشــــــــاید ازغم، در هاك دوسیه شان

درمحکمه بگویید، اســـــناد باند اشـــــرف

تا در محاکم آیـــــــــند، زوالنه و به زندان

از بحث هاي گـــرمش، وزگفتگوي نـــرمش

زاخطار دولتــی ها، فـــراخبـــر  فـــراوان

اجمل ببــرد وي را، در دام مـــرگ در بانک

گویـــید بــــیا جوابده، در دادگاه و دیوان

(جی پی اس) اش چو پت کرد، اســرار را ورك کرد

گمرك ســـــــــپرد موتر، تا پت بماند آنان

پس کامـــره هاي بانکش، اجمل به زورتانکش

مخفی نمود و(دَر)بســت، پنهان نمود ایشــان

گفتم از عامل قتل، اما غنی ســـــــت حامی

قاتل نهان نمودند، اجمل غنــــــــی و یاران

روز ســــــیاه شــــــنبه، دژخیم بس درنده

با انفجار موتر، کشـــــــــــتند یما چه آسان

شهید پاك گشـــــته، مغفور شهابگشـــــته

نامش نوشـــت تاریخ، خونین واشــــکباران

از هاك ما بخواهیم ،اســـــــرار کامره ها را
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(جی پی اس) اش ببینند، تصــویر خونخواران

زاحکام و حکم قانون،نصـش که هسـت بیچون

کتمان جرم جرم ســـــت، کتمانگرش نمایان

فرعون قدرت اشــــــرف، قارون بانک اجمل

از جور وظلم آنان، پاره کنمگــــــــــریبان

یارب بکش تو قاتل از الي کامــــره بـــــرما

(جی پی اس) اش تو بنما اســتیم ســوگواران

(دانش) بگوید اســـرار، (صـــالح) نماید اقرار

خارج زکامــره ها را ،قاتل کــی گفت به آنان

طارق بگفت چســپک،صالح چو (ار دي اکس)

گفتند در تناقض زآن  انفجار ایشــــــــــان

یارب حقــیقت قـــتل بـــنما به ما تو درهاك

زین جمع سـودخوران، زین جمع خونخوران

داود سیاووش

6 می
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چرا نشنوند ناله ام را به هاگ؟
چرا نشـــــــــــــنوند ناله ام را به هاگ؟

چــو گـــویم غم ودرد خـــود زین مغاك

چـــــــرا محکمه داد وفــــــــریاد من؟

نپرســــد زاشـــــرف واجمل ســـــخن

که قاتل نهان کــــــرد اجمل چـــــــرا؟

غنـــــــی زو حمایت در آن ماجـــــــرا

اال داد و فریاد من بشـــــــــــــــــنوید!

! ز قانون ســـــــوي عدالت شـــــــوید

که گوئید هردوي شــــــــــــان در بیان

به قتل یما جان چه کــــــــــــردند هان

داود سیاووش

6 اپریل
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اي حامیان نظم و دفاع از حق بشر
اي حامیان نظم و دفاع از حق بشر

با قاتل یما و جنایت به این بشر

خاموش و بس نظاره گر از بهر چیستید؟

با (عامل) احمدي

با (حامی)ش غنی

کتمان گران قتل

در کتم کامره ها

و گریزان ز میز عدل

در جعبه سیا ه

(جی پی اس)ش  نهان

در نزد اجمل آن

نظاره گر چرا؟

وزبهر چیستید؟

آن اشرفی غنی

که پس از غوغه عیان

فریاد ها

و جذبه قدرت  چو کودکان

با تپ تپ و شنیدن

پا هاي طالبان

از جایگاه قدرت کشور فرار کرد

طفل و زن و جوان وطن غمگسارکرد

بگریخت احمدي

اشرف به زندگی
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با روح بندگی

از ترس  بی قرار

با حالت نظار

در مدفن عمارت زیبا نهان شده

در خواب ز ترس روح یما در فغان شده

روحش عذاب میکشد ازهیبت یما

خونی که ریخت پاك و بسی بود بیگناه

و آن اجملک نهان

دستان خون چکان

از خون آن جوان

در(هارورد) رفته به کنجی فرار کرد

وز راز کامره ها خمُشی اختیار کرد

هان!

اي مدافعان دفاع از حق بشر!

دراینچنین وقوع جنایات سر به سر

با خون این مدافع آزادي بیان

یماي قهرمان،

آن آتشین زبان،

کز حق دفاع نمود

جانش فدا نمود

یک سال و پنج ماه،

پس از آن آه و درد غم

نظاره گر چرا؟

وز بهر چیستید؟

17حمل1401

6 اپریل 2022

داود سیاووش
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به نوروز گویید، نآید که ما
به نوروز گویــــــــــــــید، نآید که ما

غمـــــیـــــنــــــیم، از درد و رنج یما

به نوروز گویید، امســـــــــــــــال ما

که افســـــــــــرده باشیم از این ماجرا

ز بس اشــــک، این ســـــال باریده ایم

که در ســـــــوگ آن  الل گردیده ایم

در این سال اشرف بشــــــــــد در فرار

فــــــراري ز قــــــرآن و تحلیف  کار

زتحلـــــــــــیف کاري دفاع  از وطن

زقانون و از کشـــــــــــور و مرد و زن

به دنبال آن اجملک بــــــی قــــــرار

به ترس وبه لرز و بســـــــــــی اضطرار

گریزان و ترســـــان ولرزان شـــــدند

ز قهر خدا تیت و پاشـــــان شــــــدند

که از ناله و آه ما نیمه شــــــــــــــب

خداوند بیانداخت شـــــــــان از رتب

یماي دلیـــــــــــــــر و یماي جوان

یماي ســــــــــــــخنور یما نکته دان

یمایی که از ترس پرســــــــــــیدنش

به لــــــــــرز آمدي خائین از دیدنش

یمایـــــــی که از طــــــــرز گفتار او
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گـــــــریـــــــزنده  خاین ز اخبار او

یما ژورنالیســـــــــــــــت آتش زبان

بســـــــــــــی با صراحت بکردي بیان

یما ژورنالیســــــــــــــــــت فراخبر

یما بُد جوانی بســــــــــــــــی باهنر

یما ژورنالیســـــــــــت بی پرده گوي

یما ژورنالیســــــــــت پُر پرس و جوي

یما می بپرســـــــــــــــید دایم چرا؟

چـــرا؟ و چـــرا؟ و چــــرا؟ و چــــرا؟

چـــــرا گفتنش مثل تیــــــر و خدنگ

 همه خاینان زان شـــــدي دنگ و فنگ

بســــــــــی  گفت و پرسید دایم سوال

که شــــــــرحش نمی گنجد اندر مقال

چرا؟ رشــــــــوه را هر طرف مثل  آب

خورد رشــــــــــوه خوران قلُدرمآب

چرا؟ غصـــــب و زور آوري حاکم است

چرا؟ حاکم این زمان ظالم  اســــــــت

چــــــــــــــــرا؟ مافیاي مخدر به ما

بکارد زمینــــــــــــــــی  زراعت بال

چــــــــــــرا؟ بعد آن کمکهاي کالن

ندارد به خوردن کســـــــــی لقمه نان

چرا؟ بعد هر انتخاب انتصــــــــــــاب

بلند میشــــــــــود دست جاسوس ناب

چرا؟ جمله فابریکه ها بســـــــــــته اند
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چرا مردم از درد و غم خســـــــــته اند

به این ســـــان همی گفت هزاران چرا؟

 که بس قلدران پت شـــــــــدند از یما

پس از آن که دولت به خشــــــم آمدي

 بجــــنــــبـــــید زجا اژدهاي  ددي

الیگارشـــــــی باند اشــــــــرف غنی

به ســــــــــــــان بوا و اژدهاي   دنی

ولــــــی غافل ازاینکه با آن چـــــــرا

به عالم  بپیچید هــــــزاران چــــــرا؟              

چرا؟ باند اشــــــــــــرف جنایت کند

به مرگ یما قتل و وحشــــــــــت کند

همان ها که قتلش  پالن کـــــــرده بود

همان ها که قاتل  نهان کــــــــرده بود

 تــــناقض بگفــــتــــند  اندر بــــیان

که گفــــتــــند چــــندین رقم قاتالن

به نام، معاونانی ریاســــــــــت (جمور)

 بگفــــــتــــــند رقم هاي از عقل دور

چو قانون پوه ( ســـــــروري  دانش) او

ز کامــره بـــرون ذکـــر و هم کارش او

خالف بیان (ضـــــــیاي ســــــــراج)

سه قاتل بگفت کنفرانســــــــش  حراج

چو بـــــــــــنمود آدرس ورا ( داخله)

ردش (اندرابــــــــی)  بگفت زآن هله

 بگفت (اندرابـــــــــــــی) که کار یما
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نباشــــــد در آن بررســـــــی هاي ما

شـــــود بررســــــی ها به (امنیت) آن

(چل و یک)  بود در ریاست نشــــــــان

پس از پنج ماه، بعد (صــــــــالح) بگفت

که یازده تن اســــــــتند و رازش نهفت

بگفت باز صـــــــــــالح  ز نام (داخله)

همان نام که رد شــــــــــد اول مرحله

همان دفتـــرانـــی  که چند روزي قبل

دروغ (آر دي اکس) بخـــواندندش نقل

چو صـــــــالح بگفت (آر دي اکس) آن

ردش کـــــــــرد از داخله (اکس) آن

که (آر دي) و (اکس) نه، که چســپک بود

ز موتر بود نه ز اســـــــــــــــپک بود

پس از آن  رســــــــیدیم به این نکته ما

که دانش و صــــالح  چو نوکر ز شــــاه

 اگر می  نخواهند آن شـــــــــــاه قال

نـــــتانـــــند گویــــــند مجمل به ما

بگویند دســـــــتور اشــــــــرف غنی

و زآن آدمک اجملــــــــــی احمدي

دو دلقک غالمان شه گشـــــــــــته اند

اسیري  پنیرك چو شه گشـــــــــته اند

بدینســــــــــــــان نمودند اسرار ناب

بپوشـــــــــــــیده مکتوم اندر مغاك

ببســـــــــــــتند دفتر و دَر هاي بانک
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فرو بســــــــــــت اسرار قاتل  ازآنک 

که (جـی پـی اس) اش را ببــرد اجملک

به گمـــــرك بدزدید چو موش از تلک

 (یک) و (ســـه) و (یازده) شــــدند قاتال

ز بیــــــرون  کامــــــره  و بانک و وال

دو معــــــاون رقم در رقم  ارقمـــــــا

بگفــــــتــــــند ارقام قـــــــتل یما

ولی اصل قاتل نگفتند  که کیســـــــت؟

به گمرك فرستادن موتر از بهر چیســت؟

چرا کامره بانک پت گشــــــــته است؟

چرا عامالن گنگ و تُت گشــــــته است؟

چرا کامره ي چهارراهی شــــــــــهر؟

چـــــرا منبع آن تباهـــــی دهـــــر؟

چــــــــــــــرا راز بالون نگفتند به ما؟

چرا پت شــــــــــــــدند قاتالن  یما؟

چـــــــرا مـــــــی نگفتند با پارلمان؟

ز کامره و( جی پی اس) اســـــــرار آن

چرا دفتربانک شـــــــــــد مهر والك؟

 چرا می ببســـــــــــتند در هاي بانک

چرا نشـــــــــنوند عرض ما را به هاگ؟

مگر می بترســـــــــــند و دارند باك؟

زاشــــــرف که ســـــــرمایه ها داردا

و فرزند او در(ســــــــنا) باشــــــــدا

بود دســــــتیاري ســـــــناتور (ورن)
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که ز امریکه باشـــــد ویا شـــــهر ویرن

خدا دادخواهــــــی کند بـــــــر یما

مناز اي غنی تو به زور (ســـــــــــــنا)

که عاروســــت ار باشــــد همکار(پت)

وزیر ترانســـــــــــــپورت امریک دد

که دنیا ز تهدید شــــان در غم اســــت

دلی من ز غم ها بســــــــی مدغم است

ولیکن  خدا یار مســـــــتضـــــــعفان

بگیرد غنی اشــــــــــــــرف و قاتالن

همینجاســـــــــت که من  التجا میکنم

به درگاه خالق دعا مـــــــیکــــــــنم

به دســــــــــــت دعا می بگویم خدا!

خـــدایا خــــدایا خــــدایا خــــدا!

نداریم غیـــــــر از تو فـــــــریاد رس

تویـــــی با عدالت، تویـــــی دادرس

به آه دلـــــی بـــــی پناهم بـــــرس

که بیچاره باشــــــــــــم نداریم  کس

چو  اجمل بســـــــــــی  ارتقا ها نمود

به هارورد و حالم تـــــــــــباه ها نمود

بشـــــــــــــــد اعتراضات پیهم به آن

به فیســــــــبوك و از هرکجا آن زمان

نوشــــــــــتند که اجمل به زندان رود

نه هارورد که خـــــــــون یما زان رود

ولــــی باند پــــر قدرت آن غنـــــی
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ببســـــتند  فیســــــبوك و آن روشنی

که یازده هــــــزارانتقاد اعتــــــراض

نیــــــــــــرزد به یک ناز اجمل به پیاز

چـــــــــرا در جهان هیچکس راز قتل؟

ز اشـــــرف نپرســــــد درآن میزعدل 

(هیومن) و (رایتش) کجا و کجاســـــت؟

که  قاتل مرتب درآن ارتقاســـــــــت

نپرســــــــند ز اســـــــــرار قتل یما

نپرســــــــــــــــند ز بیداد و فریاد ما

ندیدند خـــــــــــــون یما را به بانک

کــــی ها ریخت با قدرت توپ و تانک؟

الیگارشـــی باند اشـــرف کجاســــت؟

که این توطئه کار آن خائیناســـــــــت

ایا اجمل احمدي عاملــــــــــــــی !

ایا اشـــــــــــــــرفک حامی عاملی!

بگیرم به میز عدالت شــــــــــــــــما

بپرســــــم کی اســـــــت قاتالن یما؟

چــــــــــــــرا پت نمایید نامش به ما؟

چــــرا میگـــــریـــــزید از این ادعا؟

چو امواج خونش خروشــــان شـــــود

همه قاتالن غُل و زوالن شــــــــــــود

بپرســـــــــــند هر یک به قانون از آن

چرا کشـــــــــــته اي تو یماي جوان؟

همین  باند باید که افشــــــــــــا شود
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به دنیا و عقبا چو رســـــــوا شـــــــود

کشـــــــــد محکمه جمله شان پاي دار

که از دار قانون نباشــــــــــــــد فرار

خدایا به نام بـــــــــــــــزرگ تو من

برافراشــــــــــــتم این درفش از زمن

به خونـــــی یما دادخواهــــــی کنم

ز جور زمان دادخواهــــــــــــی کنم

اگر دشــــــمن ما به ما اژدر اســــــت

چو قارون بانکش، پر از دالر اســــــــت

ولیکن بدانم  تویـــــــــــی ذوالجالل

 به غیر از خدا نیســـــــت کس بی زوال

اگر قدرت دشــــمنم چون  بالســـــت

نگهدار ما زین بال ها، خداســـــــــــت

از آن می بگفتم به ســــــــــــال نوین

غم و درد  هایم ز  قلب غمـــــــــــین

که مایان همه ســـــــــال گریان بودیم

به درد و فغان جمله ناالن بـــــــــودیم

ز اقصــــــــــــــــاي خاور و تا باختر

همه نام کشــــــــــــــور به عالم سمر

که فنلند اگـــــــــــــر خنده هاداردا

زافغان ســـــــــــــتان گریه می آیدا

از آن می نوشــــــــــتم غمین خامه ام

به کاخ ملل درد و افســـــــــــــانه ام

همان نامه یی را که یک ســـــــال پیش
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نوشــــــــــتم در آن کل احوال ریش

نوشتم یما را کشــــــــــــیدند به بانک

بکشــــــــــــتند وي را به تدبیر زآنک

که قاتل به کامره نهان باشــــــــــــدا

چو اجمل به بگرام از آن باشــــــــــدا

که اشـــــــــرف ورا جا دهد تا به ارگ

نهان ســـــازد اجمل و اســـــرار مرگ

بخـــــــــــــــوان و بکش قاتالن یما

به قانون و عدل و به میزقضـــــــــــــا 

داودسیاووش

20 مارچ
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خواهان حق العبد یما باشم من
خواهان حق العبد یما باشـــم من

معروضه بدسـت هر کجا باشـم من

از ظلم الیگارشـــی باند اشـــرف

و از اجملکش بدرد و آه باشـم من

داود سیاووش

6 مارچ
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ز(جی پی اس) شناسم قاتلت آخر یما آهسته آهسته

زکامره میبرم (قاتل) قضـــا آهســــته آهســــته

الیگارشـــی آدمخور خون آشـــام اشــــرف را

ز (موبایلت) شناسم هر کجا آهســــته آهســـــته

داود سیاووش  

14 فبروري

ز(جی پی اس) شناسم قاتلت آخر یما آهسته آهسته
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الهی که در درد و داغ یما
الهـــــــــــــــی که در درد و داغ یما

 نگوید به من کس ســــــــــــــراغ یما

تو دســــــــــــــــتم بگیر و پناهم  بده

قبولـــــــــــــــــی دعا و تو راهم بده

که چون زار نالم زاشــــــــــــرف غنی

بگــــــــــــــویم چها ز اجمل احمدي

که چون بـــــــــرد اجمل یما را به بانک

شـــــــــهیدش نمودند به نیرنگ ازآنک

 چو بســـــــــــــتند دروازه بانک و راه

به زور  تفنگ  و به زور ســــــــــــــپاه

چو (جـی پــی اس) اش گم نمود اجملک

به گمرك به دور از دوچشـــــــــم فلک

نداد کامـــــــــره چـــــــــراپارلمان

که قاتل بجویـــــــند از آن مـــــــیان

به دروازه ها  مهــــر و هم الك کـــــرد

چو از کامره اســـــــــــرار را پاك کرد

به بانک اش نهان اژدها خفـــــــــته بود

پالنش به قـــــــتل یما گفــــــــته بود

بســـــــــــــی زورگو باشد اشرف غنی

که از او گـــــــرفت قدرت آن  احمدي

ندادند تصـــــــــــــــــویر قاتل به ما
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نگفتند اســــــــــــــــــــرار قتل یما

قلعه مقاتل بشــــــــــــــــــد بانک او

ز(پـــــی پـــــی اس)  قدرت و تانک او

به این اتهام بــــــزرگـــــــی که چون

به اجمل نهادیم آنــــــــــــــرا زخون

اگر کوه بودي پریشـــــــــــــان شدي

ز جا کنده و تیت و پاشـــــان شـــــدي

و لـــــــــــــیکن همان اجمل احمدي

به زور و توان رئیســـــــــــــــش غنی

به هارورد مقامـــــی چه واال گـــــرفت

دل ما ز غم ســــــــــــوز و غوغا گرفت

چو آن عامل   راز قـــــــــــــــتل  یما

به هارورد بگـــــرفت بس عــــــز و جاه

دلم زین ســـــــــــــبب زار وناالن بود

شب و روز چشـــــــــــمم به گریان بود

زبیداد و ظلمش  به هر ســــــــــو دوان

بنالم  ز اشــــــــــــــرف  فغان در فغان

خـــــــــــــــــــدایا بکش قاتالن یما

به میــــــز عدالت ز بهــــــر جــــــزا

به میـــــــــــــز عدالت بکش  احمدي

بپرســـــــــش ز هارورد که چون آمدي

که اجمل به هارورد چها مـــــیکــــــند

چو فامــــــیل ما ادعا مــــــیکــــــند

چرا احمدي را پناه داده اســـــــــــت
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به مظنون مصــــــــــئون جا داده است

بکردم شکایت به قصـــــــــــــــر ملل

بگفتم حکایت بســـــــی مســــــــتدل

دگـــرعـــرض کـــردم به دادگاه هاك

که اجمل بگـــــــوید زبانک و آن مغاك

زاشــــــرف بپرســـــــند چرا احمدي

که مخفی نمود کامره را ســـــــــرمدي

(هیومن) چه شد (رایت) هایش کجاسـت؟

ز خون یما جان  قضـــــــا یش کجاست؟

ولیکن کســـــــی نشــــــــنود راز من

صــــــــــــــداي من و درد و آواز من

که هارورد به درســـــــــش چها میدهد

که اجمل به هارورد  پــــناه مـــــیدهد

خدایا بکش دادگاه و قضــــــــــــــــا

غنــــــــــــــــی و اجمل و قاتالن یما

که تا زار گریند اوالد شـــــــــــــــان

به قانون بکن بیخ و بنیاد شـــــــــــــان

به دنیا چو قانون به جا باشــــــــــــــدا

مجازات روز جزا باشــــــــــــــــــدا

زنم داد و فــــــــــــریاد ز آن اجملک

زفــــــــــــــرش زمین تا به اوج فلک

که خون یما جان نخشـــــــــــکد زمین

بگـــــــــــــرید زخونش زمان و زمین

چو خون یما موج طوفان شـــــــــــود
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به دادگاه غنی زار وناالن شــــــــــــود

خدایا نداریم فـــــــــــــــــریاد رس

ز بیداد اشــــــــــــــرف به دادم  برس

غنــــــی واجمل و دادگاه و قـــــــرار

که ازچنگ قانون نباشـــــــــــــد فرار

داود سیاووش

5 فبروري
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اي که بشکستی قلم هاي یما
اي که بشـــــــکســـــــتی قلم هاي یما

خون کـــردي ریختـــی خونش چـــرا؟

تو نهان کـــــردي به ما آن کامـــــره ها

بانک را بســــــــــــــتی به روي ما چرا

راز(جــی پــی اس) نگفتــی بهـــر کس

کامـــره هاي بانک گم کـــردي چـــرا؟

عامل قتل یما آن اجمل اســــــــــــت

اشــــــــــــــرفی غنی ورا حامی چرا؟

من بخواهم قاتل فـــــــــــــرزند خود

چهـــــره اش بنما به ما از کامــــــره ها

زار مینالم به پاي میـــــــــــــــز عدل

چون ندارم غیـــــــــــــــر قانون متکا

تو زقانون میگـــــــریــــــــزي اجمال

داده (هارورد) از بــــــــــــراي تو پناه

حامی ات اشرف به قصــــــــــر پرشکوه

در امارات کــــــــــــــرده دربار و کیا

من بســـــــــــــــوي میز قانون میروم

با گـــــــــــــــریبان دریده  دادخواه

باند آدمکش الیگارشـــــــــــــی خون

می کشــــــــــــم در محکمه تا هر کجا

یا خدا خون یما جان را بپــــــــــــرس
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زاشــــرف و اجمل که اســــتم دادخواه

پولدار و بانکدار، مســــــــــــــتکبراند

با شــــــــــــــناختی پنج قاره هر کجا

من ندارم غیــــــــــــــر آن ذات خدا

هیچکس در هیچ جا پشــــــــــت و پناه

یا خــــداونــــدا  بکش در محکمـــــه

(قاتل) و(حامــــی) و (عامل) دهِ جـــــزا

داود سیاووش

19 جنوري
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اي خدا این درد را درمان بکن
اي خـــــــــــدا این درد را درمان بکن

بانـــــد آدمکش  غُل و زنــــــدان  بکن

عامل قتل یما جان اجمل اســـــــــــت

راز (جی پی اس) از آن پرســـــــان بکن

کامره هاي بانک نزد اجمل اســـــــــت

چهـــــره ي قاتل از آن عـــــریان بکن

 زین جهت اجمل به قانون میکشـــــــــم

پاي وي انــــــــــــدر غُل و زوالن بکن

حامی اجمل که آن اشـــرف غنی ســـت

پاي میز عدل از او پرســــــــــــان بکن

اشـــــرف و اجمل که قارون باشــــــدا

گنج ها شـــــــــان درد و زهر جان بکن

آبرو ها شــــــــــان چو بردي در جهان

همچو قارون غرق هر دو شــــــــان بکن

گاو صـــــندوق هاي دالر صــــــاحبند

دالران را درد و خصـــــــــــم شان بکن

باند آدمکش الیگارشــــــــــــــی غنی

شرمســــــــــــار خلق و در زندان بکن

در غم و درد یما جان ســــــــــــوختم

اي خـــــــــــدا این درد را درمان بکن

فاسد سال آن غنی شرمســـــــــــــــار
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زآن فراري پرســـــــــش و جویان بکن

ما ز آه و ناله و غم ســـــــــــــــوختیم

قاتالن در غُل و در زنــــــــــــدان بکن

متهم اجمل که (هارورد) میـــــــــــرود

زین ســــبب (هارورد) را پرســــان بکن

اشرف و اجمل متهم گشـــــــــــــته اند

پاي شــــــــــان در غُل و در زندان بکن

پاي میز محکمه ســــــــــــــه تن بکش

(قاتل) و (حامــــــــی) و (عامل) آن بکن

داود سیاووش

6جنوري2022
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به هاك میگویم!
به هاك میگویم!

که اشرف است امارات

و اجمل است هارورد

بکش به عدل گریبان شان

 از این غم ودرد

بپرس از اشرف و اجمل

که بهر چی؟

و چرا؟

نهان کنند

به جی پی اس و به کامره ها

که کیست قاتل؟

و

اسرار چیست؟

ز

قتل یما!

داود سیاووش

21 دسامبر
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مکن که آه ودعایم شبی برون تازد

وقتی عامل قتل فرزندم یما سیاووش شهید، آن اجمل احمدي رییس پیشـین افغانسـتان بانک علیرغم 

عرایض، شکایات،  و فریاد از بیداد و واویال هاي ما،  به عنوان عامل یک جنایت بشري به جاي کشـیده 

شدن به پاي میز عدالت بین المللی به دانشگاه هارورد عز تقرر حاصل میکند!

و آن اشرف غنی متهم به حمایت از عامل این جنایت بشري به جاي پاسخگویی به پاي میز عدالت در 

قصـرو ویالي پادشاهان فراري در امارات دربار میکند. الجرم دستان نیاز و تضـرع خانواده آن شهید 

مرحوم مظلوم  به سوي بارگاه قاضی الحاجات و حالل حقیقی مشـکالت  نیمه شبها بلند شده ،این ناله 

و زاري به درگاه خدا با اشک و آه در زیر طارم سپهر و سقف بی ستون آسمانها می پیچد.

خطاب به اجمل احمدي عامل قتل و اشرف غنی حامی عامل قتل و شهادت یما سیاووش شهید!

مکن که آه ودعایم شــــــــبی برون تازد

هــــزار همچو تو از خانمان بــــر اندازد

چو من به نیمه شـــــــــبیً بگویم اي اهللا

فغان و گـــریه به عـــرش و مالیک اندازد

هزار جوشــــن فوالد اگر بپوشـــــی تو

ز آه و ناله من همچــــو مـــــوم بگدازد

هزار غار اگر پت شـــــــــوي وبگریزي

شبانه روح (یمایت) به وحشــــــت اندازد

ز ظلم اشـــــــرف و اجمل منال اي داود

اگـــر غنـــی بـــزند کــــردگار بنوازد

داودسیاووش

18 دسامبر
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مرا به عظمت آن ذات کبریا قسم است
مرا به عظمت آن ذات کبریا قسم است

مرا به پاکی خونت شهید یما قسم است

به اشک و آه وفغان

به جیغ و ناله از آن

به خشم خلق خدا

زسوز ناله و آه

که قاتلت ببرم پاي عدل فرزندم

ز قاتلت بگیرم حق العبد فرزندم

تو اي شهید به ما افتخار آوردي

زنام نیک خودت بس وقار آوردي

به گریه هاي شبان

به ضجه هاي نهان

 زدرد وزاري آن

ببندم این پیمان

که قاتلت ببرم پاي عدل فرزندم

زقاتلت بگیرم حق العبد فرزندم

داودسیاووش

13 دسامبر
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سال اشک و سال درد و سال خون

ســال اشــک و ســال درد و ســال خون

ســـــال رنج و ســــــال غم هاي فزون

ســـــــال آه و ســــــــال ناله ،هر کجا

ســـــــال پُر اندوه در ســـــــوگ یما

ســــــال پُر آشــــــوب و غوغا وجنون

ســــــال دریا هاي ســــــیالبی زخون

ســـــــال بیوه، ســــــــال بیچاره یتیم

ســـــــال آواره و ســــــــالی پُر زبیم

سال آدمخوري آدم کُشــــــــــــــان

سال کشـــــــــــــتار یماي خوش بیان

سال الیگارشی آدم کُشــــــــــــــــان

ســـال اشــــرف، ســــال اجمل جانیان

در رثاي شهادت قربانی آزادي بیان یما جان سیاووش شـهید، فریادي که از خاك در افالك 

پیچید وشیون عزا وترانه غمگین ترین کشور جهان افغانستان در سال 2021 شد

رسانه ها گفتند که افغانستان غمگین ترین کشور درفهرست ( 146) کشـورجهان در سال 2021 

بوده، در شمار هزاران و میلیون ها شیون و فریاد و واویال و استغاثه و نجوایی که در این سـال 

از خاك درپهناي افالك در سوگ شـهدا و ویرانی و دربه دري وخاك به سـري خانواده ها 

پیچیده و گوش فلک را کـر کــرده ،بیایید  ناله هاي یک پدر جگــر کباب را در رثا و اندوه 

جانکاه  فرزندش یما سیاووش شهید، آن قربانی جانفداي آزادي بیان  که به دسـتور اهریمن 

به دست دژخیم  خون آشام به شهادت رسیده را بخوانید:
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ســـــــــــــــال مخفی کردن قتل یما

ســـــــــــــال کامره پت نمودن بهر ما

ســــــــــــال پنهان انفجار موتر زبانک

ســـــــال (جی پی اس) ربودن بهر آنک

سال بســــــــــتن درب بانک بر روي ما

ســــــــــــال نه گفتن به هییت هر کجا

ســــــــــــــــال پنهان کردن قتل یما

سال بســــــــــــتن لب نگفتن که چرا؟

ســــــال نه گفتن به کل رســـــــانه ها

ســـــــــــــــال انکاري ز اطالع بهر ما

ســـــــــــــال فرار غنی از تاج وتخت

ســــال اجمل احمدي قاتل بُدســـــت

ســـــــــــــال قتل و پُت نمودن با دغا

ســــــال اجمل احمدي شــــــد بهر ما

ســـــال زورگویی آن اشــــــرف غنی

ســـــــــــال حامی عاملش آن احمدي

ســـــــــــــــــال رفتن عامل قتل یما

ســـــــال اســــــــتادي او هارورد ها

ســـــــــال حذف لوح خون خواهی ما

سال بســــــتن صفحه فیســـــــبوك ها

ســـــــــــال نه گفتن به آن یازده هزار

سال قطع اعتراض امضــــــــــــا گذار

سال بســــــــــــــتن اعتراض مردمان

سال پنهان کردن امضــــــــــــاي شان
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سال همدستی غنی با فیســـــــــــبوك

ســال اجمل درس آن اســـرار ســـوگ

ســــــــــــال تدریس جنایت ها و درد

ســـــــــال جذب اجملک معلم به مرگ

ســــال دادخواهی شــــکایت ها زخون

ســــــــال عرض و آن حکایت از جنون

ســــــال عرض ما به ســـــــازمان ملل

سال خون خواهی یما جان مســـــــتدل

ســــــــــال نالیدن به آن دادگاه هاك

ســــال شــــکوه وشــــکایت از هالك

ســـــــــــال فریاد وفغان از درد وخون

ســـــال واویال شــــــکایت زآن جنون

1 ســـــــــــــال خون ماه عقرب روز 7

از غم و درد ش ندارم من ســــــــــکون

ســــــــال خورشـــــــــیدش 99 بود

خانه قلبم پُـــــــــــــــــر از اندوه بود

قرن آن 21 و ســـــــــــــــال دوهزار

بعد از آن خون گشــــــت جاريجویبار

اشـــــــــــــک ما ودرد ما طغیان نمود

ناله شـــــــــــــب هاي ما طوفان نمود

دســـت ها ســـوي خدا جان تا ســــحر

زار نالیدیم وگفتیم آن ســــــــــــــمر

ناله نیمه شـــــــــــــــبان طیران نمود

با مالیک همنوا ســــــــــــــیران نمود
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با لبیک از پایه هاي آســـــــــــــــمان

قهر خالق گشــــــــــــت نازل در زمان

اجملک رســـــواي خاص وعام شـــــد

اشـــــــرف از خون یما بد نام شـــــــد

بهر آن این ســـــال غم شـــــد در وطن

دردمند و ماتمین شـــــــــــد مرد وزن

هارورد و فیســـــبوك پشــــــت و پناه

از براي اجملک گشــــــــــــــته چرا؟

نشــــــــــــنود کس داد و واویالي من

واي مــن! اي واي مــن! اي واي مـــن!

با کی گویم از شــــــــــــــــهادت یما

اي خــــدا و اي خــــدا و اي خـــــدا

«اي خدا غمگــــــــــین دل ما موم کن

ناله ما را خوش و مــــــــــــرحوم کن»

دالرو هارورد گشــــــــــــــــته دو بال

بهــــــــــــــــر پنهان کاري خون یما

اي خدا اشــــــــــــرف غنی بر دار کن

اجملک را پیش از آن مُـــــــــردار کن

دار دنیا را به ایشـــــــــــــــــان وانما

میز عدل و پرسشــــــی شان بر گشــــــا

یا خدا غمگـــــــــــین دل ما خون بود

ناله ما از دل محـــــــــــــــــزون بود

داد ما بســـــــــــــتان خدایا زآن غنی

پاي میز عدل کشــــــــــان آن احمدي
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تا بگویند نام قاتل بــــــــــــــــر زبان

علت پـــــــــــــنهان نمودن بعد از آن

داود سیاووش

23 نوامبر 2021
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قضا در قضا در قضا در قضا
قضــا در قضـــا در قضـــا در قضـــا

محاکم کشــــــــــم اشرف واجمال

محاکم بپرســــــد ز نزد شـــــــما

که قاتل کجا گشــــــت از کامره ها؟

چه شـــد کامره(جی پی اس)موترش

یما را کی کشــــــت و چه شد اثرش

به دنیا و عقبا بگیرم شــــــــــــــما

ز پنهانــــــــــــــــی راز قتل یما

داود سیاووش

7 دسامبر 2021
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اي یما جان ســــیاووش لب خندان رفتی

با نداي حق و ســـرخیل شـــهیدان رفتی

آرش قرن شــــــــدي  از بر مایان  رفتی

آتشـــــــــــین بلبل آزادي بیان  رفتی

مردمت  هر طرفی نوحه بســــــــیار کند

گــــــــریه وناله و زاري  دل افگار  کند

اهل فـــــــرهنگ به خود نام نهادند، یما

در خبرهاي ده شب همه جُســــــتند، یما

از فرا هاي خبر چون  نشــــــــنیدند، یما

ناله کــــــــردند : یما! واي یما! واي یما!

در رثایت همگان درد خود اظهار کــــند

ناله و آه وفغان گریه ي بســــــــیار  کند

اي یما جان ســیاووش خط زیبا داشـــتی

در رســــامی هنر ماهر و واال داشـــــتی

 صحبت گرم وبســـی تند سخن ها داشتی

دفتر شـــعر و کتابخانه و گل ها داشــــتی

ماهــــیانت غم ودرد تو نمو دار  کــــند

اکواریوم تو دیدن،  دل ما زار کـــــــند

در رثا وگرامیداشت از نخستین سالیاد شهادت و ارتحال ملکوتی  

اسطوره جسارت آزادي بیان در ژورنالیزم افغانستان  

شادروان یما سیاووش شهید
لحظه شهادت: ساعت (7:35) بامداد شنبه 17 عقرب 1399 مطابق (7) نوامبر 2020
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تلویـــزیون طلوع رفته چه طوفان کــــردي

با سواالت همه را ما ت و پریشــــــــان کردي

گنگه هم جمله وزیـــران و وکیالن کــــردي

الیگارشــــی مافیا را، چه هراســـــان  کردي

مردمان  قصــــــــــه بحث تو به صد بار  کند

روز وشـــــــــــــب ناله و فریاد المبار   کند

درس و تحصـــــیل به دانشـــــگه نویدا رفتی

نمـــــرات (اي پلس) و جایگه واال رفتــــــی

قلب دانشــــــگه بشـــــــد داغ  ز دنیا رفتی

محفلــی را بگــرفتند که چـــرا؟، وا رفتـــی!

مـــرکـــز علم وهنـــر درد تو تکــــرار کند

همصــــــدا  با دگران سوگ خود اظهار کند

اي یما جان ســـیاووش خط زیبات چه شـــد؟

کوفی، اخباري، شکست، جمله هنرهات چه شد؟

خط نسـتعلیق و  هفت خط، ید  طوالت چه شد؟

مشـــــق و تمرین و عرق ریزي شبهات چه شد؟

لوح خطاطــــــی تو یاد تو تکـــــــرار کند

اهل فرهنگ وطن گریه بســـــــــی زار  کند

اي یما جشــــــــــن وراثت هنرستان کردي

خط فی الحال نوشــته به هندوســـتان کردي

جاي خالــی وطن را چو تو جبــران کــردي



شـــــادمان از هنرت جمله عزیزان کردي

طوطی هند قصـــــه تو مدح به منقار کند

شـــاهدان زمزمه و مدح تو اِشـــعار  کند

کســــب دانش چو یما رفتن مکتب ها بود

نورچشــم همگان صاحب مکســـب ها بود

الیق کرسی واال و چه منصــــــب ها  بود

مـرد فـرهنگ و هنـر، دانش و  عالیجاه  بود

معلمانت  همه این نکته به اقـــــــرار کند

اشـــک ریزان و صـــدقنا همه اظهار کند

گشـــت با پرسش تودولتیان یکســـره هار

همه دزدان مافیا و گــــــــــــروه غدار

نقشــــه هایی بکشـــــیدند ز دولت مکار

که شــــــهیدت بنمایند وکنند جمله فرار

قاتالن معتــــــــرف و محکمه اظهار کند

جــرم ها فاش و جنایات خود اقـــرارکند

بانک بــــــــــردند یما را که بیا کار بکن

زآن رضــــــایت  بنما میمنت اظهار  بکن

ماین را تعــبـــیه، گفـــتـــند انفجار بکن

قاتلش  وعده نمــــــــودند که انکار بکن

غافل از اینکه  کــرمنال همه اقـــرار کند

کامره، جی پـی اس موتـر، همه اظهار  کند
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قاتل و عامل قتل، حامی آن پُت گشــــتند

لب فروبســتن و از گفتن گپ تُت گشــتند

موترت منفجر و راهی گمرك گشـــــتند

اشرف و دانش و صالح همگان تُت گشــتند

اجملک موتـــــربانک را پت از انظارکند

صالح و دانش واشـرف، به خود همکارکنند

اي یماجان چقدر منصـــــــب واال داري

درشـــــمار شـــــهدا عزت  اعلی داري

روح تو شــــــــاد یما، جاي به دلها داري

 داغ هجـــرت به دلم، الله حمـــرا داري

زین سبب مردم ما غصــــه بســـــیار کند

غصـــــــه نه ،جیغ زند درد تو اظهار کند

سـال بگذشـت ودل ما همه پرخون باشــد

از غم و درد یما جان همه محزون باشــــد

اي یما جان ســیاووش غم تو چون باشــد

که به صد سال ز دل لحظه  ،نه بیرون باشـد

صبح تا شام همگان شیون بســـــــیار کند

خاطـــــــــر تو دل مایان همه افگار کند

اي خدا قاتل فرزند مرا بشــــــــــناسان

حق العبد من بیچاره از آنان بســــــــتان



کامره ها دست قضــا ده که شود کار آسان

رمـز( جـی پـی اس) موتـر تو به ما بنمایان

قاتلی را که خموش اســـت و نه اظهار کند

بنمایان تو به ما، تا که خود اقــــــرار کند

داود سیاووش
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ناله هاي سرگردان 
به هاك دعوي یما دارم مفصـــــــل

شـــکایت دارم از اشــــرف و اجمل

چـــرا پنهان نمودند کامــــره بانک

ز(جی پی اس) دهند شــــرح مکمل

داودسیاووش

7 دسامبر 2021

***

ازخون یما شـــــــــکایه بردم وعلل

اقامه دعواش به ســـــــــازمان ملل

در محکمه هاك عـــــــرایض دادم

یا رب تو به کیفر برســــان این مجمل

داودسیاووش

7 دسامبر 2021

***

ز دانشــگاه (هارورد) یک سوال است

مگر در درس او کشـــتن حالل است؟

چــــــــــــرا آن عامل قتل یما را؟

پذیرفت اجمل این خود یک ســوال اســـت؟

داود سیاووش

9 دسامبر
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(یونی ورس تی!) که نامش اســـت هارورد

چـــــــرا از بهــــــــر ما رنج و غم آورد

پذیـــــــــــــــــرفت عامل قتل یما را

همان اجمل که خـــــــــون ودرد آورد

داود سیاووش

30 دسامبر

***

خداوندا غنی رســوا نمودي

غنی و اجملک افشــا نمودي

بخواهم  خونی قتل یما جان

چو دار عدل را پـیدا نمودي

داود سیاووش

1 جنوري 2022

***

خواهان حق العبد یما جان باشــــــــــم

معروضــه به دســـت، زار و حیران باشـــم

از ظلم الیگارشـــــــی باند اشــــــــرف

وز اجملکش محکمه ناالن باشــــــــــــم

داود سیاووش

27 فبروري

***
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گرچه میدانم یماجان نشـنود کس غصــه ام

ســـــینه میگوید که ترکیدم ز غم آواز کن

نعره هاي غصــــــه ام پیچد به شبها تا فلک

اي خدا دروازه لبیک شــــــــــب هاکن

داود سیاووش

28 فبروري

***

اي کاتب بارگاه امکان خــــــــــــــدا

اي خالق ابـــــــــــــر و باد و باران خدا

فرزند عزیزمن یما را کشـــــــــــــــتند

بـــر قاتل و اجمل و غنـــی ده تو جــــزا

داود سیاووش

6 مارچ

***

در هاگ ز(امراهللا صـــــالح) پرســــــند

از خون شـــهید(یما) ز(صـــالح) پرســـند

(صــــــالح) که ز وزن و نام ماین آگاه بود

در کامره قاتلش ز (صـــــالح) پرســـــند

داود سیاووش

22 اگست

***
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فــــــــــــــــــریاد ز بیداد زمان یااهللا

در ســـــــــــــوگ یما و از غم آن یااهللا

از اجمل و اشــــــرف به کی عارض گردم

زان قــاتــل و زان عــامـــل آن یـــااهللا

داود سیاووش

6 مارچ

***

یا رب دل من ز غصـــــــــه پر خون باشد

از ســـوگ یما جان همه محزون باشــــد

هارورد که به اجمل بســــــــپردست پناه

زاشـــرف به کی نالم غم من چون باشــــد

داود سیاووش

6 مارچ

***

اي مرغ شــــب آهنگ ســــحر آمین گو

در ناله صـــــــــــــبحگاه  من، آمین گو

ازخون یما ز اشـــــــــــرف و اجمل نالم

با ناله من شــــــــــــــو همنوا آمین گو

داود سیاووش

6 مارچ

***
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از ناله و آه ما بیفتاد اشـــــــــــــــــرف

از قدرت واز حشـــــــمت وازجاه وشرف

اجمل که نهان بشـــــــد به هارورد اکنون

ازدرد وعذاب عاري ز وجدان شـــــــرف

داود سیاووش

6 مارچ

***

از ناله و آه ما بیافتاد غنــــــــــــــــــی

از حشــــمت و اورنگ بشــــد خار و دنی

از قتل یما هر دو هراســــــان باشـــــــد

آن اجمل و باند و جمله یاران غنــــــــی

داود سیاووش

6 مارچ

***

ز (امراهللا صـــــــالح) هاگ پرســـــــد

زخون آن (یما)ي پاك پرســـــــــــــد

چو اوســـر دســـته اي ماین ســـاز هابود

ز درد قلب هاي چاك پرســــــــــــــد

داود سیاووش

22 اگست

***
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چطو گفتــی تو امـــراهللا (آر-دي-اکس)

چطو تو وزن آن کـــــــردي از آن حس

چو وقتــــــی نام ماین و وزن دانــــــی

نشـــــــــــان ده قاتل (یما )به (پی -اس)

داود سیاووش

23 اگست
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