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داود سیاووش

�� ید�� یاووش  ما 

ھادت ����� ن سال روز نا�ه دو
یما سیاووش شهید:

تمام عمر من در افغانسـتان سپري شده و همیش همینجا بوده ام، به همین خاطر ما یک نسـلی هســتیم که 

وقتی صحبت هم میکنیم، کار خبرنگاري ما به دلیلی متفاوت است. 

شاید بسـیاري ها بگویند جدي هســتی، بســیاري ها بگویند برخوردت یک نوع است، وقتی رنگ در قلم ما 

جریان ندارد، خون دل هزاران شهید، یتیم، بیچاره و آواره این سرزمین است. وقتی با این قلم داري مینویسی 

بسیار جدي می آید، بسیار تند می آید، بسـیار سریع است، وقتی با این قلم نوشته میکنی و سوال طرح میکنی 

میفهمی که خیلی این سواالت جدي باید باشند. 

وقتی از خانه تا دفتر میآي حس میکنی و همه چیز را با چشـــــــم سر میبینی ، میبینی که در کنار سرك یک 

هموطنت یک برادرت افتاده و صبح هم چاي نخورده . واقعا برایت درد میدهد . بعضی ها این حس را دارند که 

در کار خبرنگاري نباید احسـاساتت را شریک بسـازي که قطعا همینطور درست  است اما کار خبرنگاري یک 

بخش دیگر هم دارد که هر خبرنگاري بالخره انسان هم که است. رباط نیسـت. ما که انسـانها هسـتیم وقتی 

مظالم را در جامعه می بینی آنرا باید بگویی.
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شهید یما سیاووشدر دومین سال روز ارتحال ملکوتی 

ژورنالیست آتشین زبان و مشاور رسانه اي افغانستان بانک
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آنچه را میخوانید نه شعر است و نه ترانه، نه نثر است و نه یک سجع شـاعرانه، 

بل شیون و داد و فغان و ضجه وزاري یک انســانســـت که از روز به خون 

غلطیدن قامت افراشته یما سیاووش شـهید ،آن علمبردار آزادي بیان و  آن  

بلبل آتشین زبان مدافع مستضـعفان تا ایندم دومین سالروز تلخش شبها را با 

اشک و آه  سحرکرده و روزها را با ناله و زاري از بام تا شام به سربرده است.

که به موازات امتداد این ناله ها یگانه پل ارتباطش به ادامه حیات متکــی و 

مـربوط و منوط به توکل بـر خدا وامید به پیـروزي نور بـر ظلمت، حق بـر 

باطل، خون بر شمشیر و عدالت بر اهریمن و دژخیم بوده. 

بیایید این مرثیه را بخوانید:

بــــــــــه درگاه آن قادر ذوالجالل

شــــب و روز گویم همین عرض حال

که نالم ز درد (یما) جان دوســـــــال

به روز سیاه و به سر گشـــــــــته حال

دو سالســــــــــت با دیده ي اشکبار

عرایض برم هر کجا غمگســــــــــار

بگویم، نویســـــــــــم، بخوانم مدام

غم و دردهایم به هر صـــبح و شــــام

ز درد (یما) جان بنالم  دوســــــــال

از آن ژورنالیســــــــــت آتش مقال 

کســــی نشـــــنود  جیغ و فریاد من

که برباد شــــــــــــد بیخ و بنیاد من

دو سالســـــــــــت بر هر دري بینوا
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بنالم عرایض به دســـــت هر کجا

دو سالســـــــــت فریاد ها میکنم

به روح (یما جان) دعا مـــیکــــنم

دو سالســـــــت نالم شبان تا سحر

زآه ســــــــحر  زار خونین جگر

دوسالســـــــت پرسم به آه فزون

(یما)ي سیاوش، شهید گشت چون؟

دو سالســـــــت  دستم بلند بر دعا

عدالت بخـــواهم به خــــون یما

دو سالســـــت هر شب کنم آه من

بــــه بارگاه آن ذات  و درگاه من

دو سالســـــت غمنامه عرض وداد

نویســـــــــــم به اشعار تا بامداد

دو سالســت نویســم همان داستان

تروما و تصــــــــویر آن را شبان

به فکـــــر (یماجان)  همه کار من

نباشــــــــد دگر غیرش افکار من

خطاط و رســـــــام وهنرمند بود

بســـــــــی با وقار و فرهمند بود

طلبگار علم و هنــــــــر بُود( یما) 

به کارش بســــــی با هنر بُود(یما)

ریـــــیس (نویدا) بگفت آن زمان

شــهیدي (یما)، ضــایعه این جهان

معاون ز دانشـــــــگه گفت اعتبار
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(نویدا) کند بــــــــــــر (یما) افتخار

(نویدا) بود جایگاه فــــــــــــــنون

(نویدا)بود مهد وبحـــــــــــــرعلوم

(یما) را بداد دیپلوم معتبــــــــــــــر

ز بین الملل کاخ علم و هنــــــــــــر

(نویدا)ي دانشــــــــــــگه بین الملل

نوازش نمودش به چـــــــــندین علل

نویدا به مرگ یما خون گریســــــــت

شنو داستانش به کابل که چیســـــــت؟

کمیســــیون تحصـــــیل کابل به ثبت 

غیابی همی خواســت ســندش به ثبت

بدزدید کمیســـــــیون اول پاسپورت 

چو پت کرد آنرا اول به صـــــد هارت و پورت

پس از ســعی (عبیر) آن جوان شــریف

چو پیدا بشـــــد پاسپورت زآن حریف

ســــــــــپس گفتگو هاي گرم و دراز

کمیســــــــــیون ثبتش بکرد اعتراض

بگفتند تحصــــــــــــــــیل هند یما 

غیابی نویســـــــــــــــیم در هرکجا

یما زآن ســــــــخنهاي کذب ودروغ 

برآشـــفت وگفتا دروغ اســـت دروغ

اگــــــــــــــر در نویدا به او افتخار 

نمودند و گفتند زهـــــــــــی با وقار

به کابل کمیســـــــــیون(اشرف غنی)

نمیخواســـــــــت ثبتش کند آن دنی
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سند نویداي  دنیا پســــــــــــــند

به نزد اولیگارش نیامد پســـــــــــند

به ملکـــــــی که دانش بود خار و زار

اولیگارش باند (غنـــــــــی) واکدار

ولــــیکن چو روزي یما رفت به بانک

زتحصــــــــیل عالی بپرسید از آنک

که تحصـــــیل عالی یما از کجاست؟

چو در بانک مقرر شــود کار ماســـت

همان دفتري که نمیخواســــت  ثبت

به ماه ها نماید ســــــــند هاي زفت

به یک لحظه امضـــا و تصـــدیق کرد 

که(یما) نویدا چو تحصـــــــیل کرد 

چنین کار شـــکن ها نمیخواســــتند 

به ضــــــد یما هرکجا خاســــــتند

به جشـــــــن وراثت به پایتخت هند

صدقنا بگفتند ورا و پســـــــــــــند

که خطاط بس پخته باشــــــــد(یما)

صــــدقنا صـــــدقنا و ماشـــــااهللا

چو بنوشـــــــــت بیتی از نی نامه را

به جشـــــــــــن وراثت شنو نامه را

نهادند خط اش به صــــــــدر و عُلی

بگفتند که ماشــــــا و ماشـــــــااهللا

به دانشـــــــــگه سرتیفکت مینوشت

(نویدا) زکارش شـــدي درشـــگفت
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(نویدا) ورا ســــــوگ و ماتم گرفت

پس از انفجار محفل غم گـــــــرفت

(یما)ي ســــــــخنور (یما)ي جوان

(یما)ي دلیـــــر و (یما) قهــــــرمان

(یما)ي که طرز ســـــــــــواالت او 

بلرزاند خاین در اســــــــــــتودیو

(یما) ژورنالیســــــــــت آتش زبان

بســــــــــی با صراحت بکردي بیان

(یما) ژورنالیســـــــــــــت فراخبر

(یما) همچو بلبل بخواندي خبـــــــر

(یما) ژورنالیســـــــت بی پرده گوي

(یما) با ســـــواالت و پُرپُرس و جوي

(یما) می بپرســـــــــــید دایم چرا؟

چـــرا؟و چـــرا؟ و چـــرا؟و چـــرا؟

چــــرا گفتنش مثل تیــــر و خدنگ

همه خاینان زان شـــدي دنگ و فنگ

بســـــــی گفت و پرسید دایم سوال

که شـــــــرحش نمیگنجد اندر مقال

چرا رشــــــــوه را  خاینان مثل آب، 

خورد رشــــــوه خوران قُلدر مآب؟

چرا غصـــب و زورآوري حاکم است؟

چرا حاکم این زمان ظالم اســــــت؟

چـــــــــــــرا مافیاي زراعت به ما، 

بکارد زمــــــــــــــین زراعت بال؟
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چــــــــــرا بعد آن کمکهاي کالن،

ندارد  به خوردن کســـــی لقمه نان؟

چرا بعد هر انتخاب انتصــــــــــاب؟

چه شد انتخاب و چرا انتصـــــــــاب

چرا کارگران زار و بشـــکســــته اند؟

چرا مردم از درد و غم خســــــته اند؟

همینســــان همی گفت هزاران چرا؟

که  خاین بشـــــــد دشمنش هر کجا

همه خایـــــنان، قُلدران،  مافــــــیا

ببســــــــــــــــتند پیمان قتل  یما

دو سو صف کشــــــــیدن به قتل یما

یکــی قبل و دیگــربه قتل هـــر کجا

طلوع را بدادند اخطارتـــــــــــند

زبهرســـــــــــوال (یما)  تندي تند

ز اخطارآن قُلدران وآن (غنـــــــی)

طلوع تـرس کـرد زآن گــروه دنــی

الیگارشـــــــیان هار ضــــــــد یما

شـــــدند همچو اژدار ضــــــد یما

که تهدید و تخــــویـــــف آنها همه

بچیدند ضــــد یما ضـــــد یما آنهمه

توانی نباشـــــــــــد که گویم همه 

درنده بودند همچو گـــــــرگ رمه

طلوع گفت (یما) را که با ما خطـــــر

برایت خطرباشـــــــــــد اندر خطر
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به ما مشــــکلســـــت حفظ جان شما

خداوند  حافظ  به جان شــــــــــما

ســــــخن هاي اخطار (منگل گالب)

همان  دیو و دژخـــــــیم قُلدر مآب

به کشـــــــــور بپیچید و هنگامه شد

(غنی) بر طلوع قهر ودیوانه شـــــــد

به  شــــــــوراي امنیت اخگر گرفت

چو اتمــر عنان آن زمان بــرگــرفت

که یماخبــــرهاي پـــــر تاب و تب 

نباید بگوید به اخبار شـــــــــــــب

چو شــــــــوراي امنیت اتمر گرفت

همه شهر را یکســـــــــر اژدر گرفت

چالندند فیســــــــبوك را صفحه ها 

نوشــــــــــــــتند جعلی به نام یما 

زانســـــــــــــتاگرام مجازي  به او 

صفحات جعلی بســــــــــاختند غلو

نوشـــــــــــــتند اراجیف از نام او 

که بد نام شــــود نام خوشـــــنام او 

بباید که بیند هیئت با وضـــــــــوح

صــــفحات جعلی مجازي ســــطوح

که معلوم شــــــــــود توطئه قتل او 

چه ســان ریخته شـــد قبل و ماقبل او 

که فیســـبوك چلوونکی ها خاین اند 

گنهکار و عاصــــــــی و هم کائن اند
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فشــــــــار (غنی) بر طلوع چیره شد

صـــداي عدالت از آن خیره شــــد

(یما) تـرك کــرد و بــرفت از خبــر

رها کــرد خبــر ها به آن بــی خبــر

ولیکن الیگارش( اشـــــــــرف غنی)

همان باند آدم کشــــــــــــان دنی

پس از ختم تحصــــیل به جانش شدند

به قتل ســـر و دشـــمنانش شــــدند

(یما) را بـــــــیاورد، (اجمل) به بانک 

به خوش مشــــربی و به ترفند از آنک

به اصــــرار شـــــامل به بانکش کند

به تـــزویــــر فکــــر هالکش  کند

چل و چـــــند روز بعد آن رفت و رَو

به بانک او شـهید شــد در آن روز و شَو

شبی که به فرداش بشــــــــد انفجار

شهید گشـــت یما جان در آن روزگار 

بیامد به موبایل زنگــــــــــــی به او

ندانم کــــی بود و چــــی میگفت او

به فردا که شـــــــــد انفجار موترش 

شهید گشــــــــت یما جان در اثرش 

نخســـت چیز که گم شد در آن واقعه

موبایلی که گپ زد شــــب آن فاجعه

به موبایل دســــــــــترس نداریم ما

کــــی بود و چــــی میگفت او با یما
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ســـــــــــــر نخ توان یافت ز موبایل او

ز زنگـــــــــــــــی که آمد به موبایل او

ولــــــــــیک (اجملک) لحظه ي انفجار 

زترس حوادث بشـــــــــــــــد در فرار

چو او دفترش را به بانک بســـــــــته کرد

به بگرام گریخت و دلم خســـــــــته کرد

به روز شـــــــــــهادت به بگرام گریخت 

بهانه تمارض کـــــــرونا بــــــــریخت

چو (اجمل) دَر دفتــــرش مهـــــر والك

به روي پارلمان بســـــت همچون ضحاك

هدایت نمــــــــــــود تا پس از قفل باب

نگوید ز قـــــــــــــتل (یما )کس جواب

(نظیفه ذکــــــــــــــی) هیآت پارلمان

ز ارعاب دولت بگفـــــــــــــــتا به مان

که گفتند ما را به قضــــــــــــــیه ( یما)

نپیچید، نپرســــــــــــــــید دگر ماجرا

(نســـــــــــــــیم مدبر) وکیل آن زمان

هیئت بود دربررســــــــــــــی پارلمان

بپرســـــــــــــــــید چرا  موتر منفجر؟

به گمرك فرســــــتاده شـــــــد منتظر 

ندادند جواب ثوابش کســـــــــــــــان

نگفتند اصــــــــــــــــرار کامره به آن

نگفتند (جــــی پــــی اس) موتـــــرش

کجا گشــــــــــــت پس از انفجار اثرش
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حمـــیده ي احمدزي  از بانک بگفت

از آن درغلـــــی هاي دربانک گفت

بگفتند  (آي تی) دهیم بر شـــــــــما

ســــــبا نه به فردا چو باد صـــــــبا

چو فردا فرســــــــــــتید نفر نزد ما

بگیرید اســــــــــــــرار کامره ز ما

ولیکن چوفردا برفتیم  شـــــــــتاب

مهــــرالك  دفتــــر، ندادن جواب

ســـــواالت رســـــانه ها بی جواب 

بماند چونکه پاســـــــخ نبُود با ثواب

چو (اجمل) بــرفت پارلمان بهــر رأي

بیافتاد ز چوکــــی به امـــــر خداي

نوشــــــــت نامه یی پارلمان بر غنی

که اجمل بشـــــد رد به رأي اي غنی

کســــــــی دیگري معرفی کن به ما

رییســـــــی که پاسخ دهد هر کی را

دگـــــر غیــــــر قانون بود اجملت

به مکتوبش امضــــــــا رییس بودنت

نباشــد دگر ســر پرســـت او به بانک

که قانـــون نداده جـــوازي به آنک

نوشـــــتم (شـــــکایت) یکی بر غنی

ز کاپـــی ش دادم به هاگ آگهـــی

نوشــــتم به ده ماده ضــــرب االجل

مفادات درخواست خود مســــــتدل



غمنامه دومین سال روز شهادت یما سیاووش شهید

12

چو یک ماه بود بهر ضــــــرب االجل

که قاتل نمایـــــــــید به ما در محل

زکامـره و(جــی پــی اس) موتــرش

نشـــــــــــــانده به ما قاتل و اثرش

اگـــــــــــر بعد یک ماه نیارد  به ما

کـــــــــــــرمنال تخنیک قاتل نما

کنم شــکوه از دســـت تان تا به هاگ

بگــویم غم و درد خـــود زین مغاك

پس از ماه ضـــــــرب االجل(امراهللا)

هـــیاهو بخواند آنچه گفـــتــــیم ما 

و (اجمل) چو (امــــراله) بــــی اعتنا

به قانــــــــــون و مجلس نداد او بها

به چوکــــی بــــزد تکیه همچون بال

ببســـــــــت دفتر بانک همچون قال

به اول شــــکایت و ضــــرب االجل 

(غنـــــــــی) را بگفتم من اندر محل

غنــی (جان جِــرتک)غنـــی زورگو

حمایت نمــــــود (اجملک) را که او

اقارب و خویش برادر  وراســـــــت

ز لبنان اقارب چو او از (روال)ســـــت

چــــــو (اجمل) بدادند ماوا به ارگ

خموشی گزیدند و آن قضــــیه ترك 

یکی خویش (حشــمت )،دگر از( روال)

بگفــــتــــند ال و بگفــــتـــــند ال
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(غنی) می نپرســـــــید ز( اجمل) که او!

چی کـردي تو(جـی پـی اس ) ش را بگو؟

چــــــرا ره ندادي تو بــــــر پارلمان؟

که بیند حقیقت ز کامــــــــــــره عیان

چـــرا کامـــره پنهان نمودي؟ چــــرا؟

چــرا مُهــر کــردي تو دفتـــر؟ چـــرا؟

چرا ژورنالیســــــــــت ندادي جواب ؟

زبان خشــــک گشــــتت شدي الجواب 

ثواب این نباشـــــــــــــد که فامیل او

(یما) گوید و زار در جســـــــــــــتجو

ببپرســــد بگوید که قاتل  کجاســـــت؟

کجا؟ و کجا؟ و کجا؟ و کجاســـــــــت؟

تو بی آنکه پاســــــــــــخ ز قاتل دهی

گـــرفتـــی به آن فاتحه بهـــر چـــی ؟

(غنی) می نپرســـــــــــــید از دیگران

ز اصـــــــــــرار کامره ز (چار راهیان)

که از بانک تا چار ره( مکــــــــــرویان)

نگویید چــــــرا راز آن بهـــــــر مان؟

(غنی) می نپرســــــــــید ز بالون ارگ 

که اصرار آن بهر چه گشــــــــت ترك؟

غنـــی مـــی نگفت (اجملـــی) بانک را 

همان رد شــــــــده ي پارلمان زانک را 

رها کن تو چوکــــــــی دولت به بانک

که دیگر نشــــــــــــیند بگوید از آنک 
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که اصــــرار کامره چه ها بوده اســــت؟

که (جی پی اس ) اش در کجا بوده اسـت؟

پس از آن هیاهو که گفت (امـــــــراهللا)

هــــیاهو بخواند آنچه گفــــتــــیم، ما

بگفتا( صـــــــــــــــالح) که در انفجار

یکـــــــی ماده دولتــــــــی رفته کار

وبعدش بگفت آنکه ماین ســـــــــاز من

فــــرا خواندم از بهــــر امــــري محن 

(غنـــــی) زورگو  بعد آن (امــــــراهللا)

بگفـــــــتــــــــند غلط هاي پا در هوا 

بـــــیانداخـــــتـــــند دام جعل و دغا

بگفتند قاتل خیالـــــــــــــــــی به ما

چو( دانش) خالف (ضــــیاي ســـــراج) 

به ما ســــه بگفت، بعد یک از(ســـــراج)

پس از پنج ماه (امــــــــــراهللا) زآن وال

بگفت یازده تن بــــــــــــــــه ما قاتال

همه  گفتن شــــــــــــان زقول  داخله 

که رد کــــــرد آن را وزیــــــر داخله

بگفتا که پــــــــــــــرونده هاي ( یما) 

نبســــــــــــــــــپرده اند و نداریم ما 

بگفت (اندرابی) که قضـــــــــــیه (یما)

به امنیت دولتی باشـــــــــــــــــــدا

پس ازگفـــــــــــــتن آن دروغ کالن

ز (امراله) و( دانش) و کار شــــــــــــان
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چو(امـراله) گفت (آر-دي -اکس)آن

خالفش بگفت (طارقش) چســـــپکان

به ماده  که زآن موتـــــــرش انفجار

نمود و(یما جان) بــــــرفت زین دیار

شکایت نوشتم به قصــــــــــــر ملل

دالیل همه سر به سر   مســـــــــتدل 

نوشــتم شـــکایت ســـراســـر که ما

چو اطالع نداریم ز کامـــره چــــرا؟

تحـــرك بکن کامـــره ها را بگیـــر

نشـــــــــان ده، بکُن  قاتلش دستگیر

چو دژخیم بد خوي اهریمن اســــت

به اوالد و ذریات من دشــمن اســـت

صدایم چو نشـــــنید قصــــــر ملل

والیات بیســـــــــــتگانه از هر محل

نوشتند بنر هاي با مُهر و شســـــــــت

روانه بکردند تقاضا که هســـــــــت

بخواستند هیأت ز  قصــــــــــر ملل

که تا او کند قضـــــــیه ي بانک حل

از آن بلخ بامـــــــــی و تا جوزجان

ز هــــــرات جامـــــــی و تا بامیان

زقندهار و چل زینه تا ننگــــــــرهار

ز نیمــــــــروز و بغالن و زآن تا تخار

ز هلمند و کوهدامن و ســــــــر پل

زکـــــــــــــندز و فاریاب تا کابل
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ز کنـــــــــر و لوگـــــــــر تا پکتیا

بدخشــــــان و پروان تا کاپیســـــــا

گذاشتند همه مهر و امضـــــــــا بر آن

بخواســـتند وضــــاحت ز قاتل در آن

که قاتل شـــــناســــــید از کامره ها 

دروغ گفت (دانش)، دروغ (امــــراهللا)

ببردیم بنر ها و امضــــــــــــــــا ها

به کابل به دروازه یـــــــــــــــوناما

گریبان دریدم و گریان شــــــــــدم

و زان درد و غم ســـخت ناالن شـــدم

که خون (یما) پایمال گشـــــــته است

حق العبد ما در زوال گشـــــــته است

پس از آن نوشــــــتم به دادگاه هاگ

ز درد (یما جان) که گشــــــتم هالك 

چو ثبتش نمودم به (منشــــــــور روم)

که گم مـــی نگـــردد از آن در هجوم

(غنیگک)فرســــــــتاد (اتمر) به هاگ

توقف بداد عرض ما آن ضـــــــحاك

ولی چون خداوند یار حق اســـــــت

طرفدار مظلوم بی رونق اســـــــــت

شــــــــــــنیدم که در هاگ بار دگر

گشــــــــــــایند پرونده ها سر به سر 

چو اینک دوباره ز ســـــر  باز شـــــد

ســـري دوســـیه ها کار آغاز  شــــد
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دل داغ ما شــــاد شـــــد زآن خبر

خوشــی ها نمودیم شـــب تا ســـحر

ولیکن دلم لـــــــــــــرزه ها داردا

چو(اشـــــــرف غنی) (البه) ها داردا

توان (غنــــی) چون که دالــــر بود

ز(البی) دلش گرم و خوشــــــتر بود

چو از قصـــــــر و کرسی دولت فتاد

امارات قصـــــــــري به او تحفه داد

چو نفـــــرین عالم فـــــرارش نمود

به آغوش (البــی)ش (کارتـــر) غنود

به بی بی ســــی اســـــتیژ دادن ورا

یکی افســـــري ارتشـــــی (کارترا)

به اشـــــغال ! اســــــتدیو بر گرفت 

خبر هاي شــــــب ،کام اژدر گرفت

زامریکه سازمان به نام (بشــــــــــر) 

(غنی) را صــدا کرد با شـــور وشـــر

که تاالر پــــــــــر جیغ و غوغا کند

ســـخن گوید و خویش رســـوا کند

بالفد گــــــــــــزافد بلوفد به چند

دروغ هاي شــــــاخدار گوید چرند

دگـــــرآن (نهاد زنان) ز امـــــریکه

ز (روال غنی) خواســــــت در معرکه

بگوید هــــــــر آنچه که دارد دروغ

بالفد به تاریکـــی آن بـــی فـــروغ



غمنامه دومین سال روز شهادت یما سیاووش شهید

18

دگــــــــــر (اجمل احمدي) متهم 

گریزان برفت ســـــــوي امریکه هم

به آغوشــــش (هارورد) ورا جاي داد

وقار، اعـــــتـــــبارو به آن پاي داد

به کمپاین فیســـــبوك هزاران کس

نوشتند بس اعتراض و قصـــــــــص

که (اجمل) متهم  به خون باشــــــدا

شــمولش به (هارورد) جنون باشـــدا

ورا منفک و دور ســـــــاز (هارورد)!

به قانون مجبور ســــــــاز (هارورد)!

ولــــــــیکن همان (اجمل احمدي)

به زور و حمایات (اشــــــــرف غنی)

ببســـت  صفحه فیســــبوك اعتراض  

ز تطبیق قانون بکـــــرد  احتـــــراز

که (اجمل) ز لبنان و امریکه ایســــت

چو پت کرد کامره ز انســان تهیســت

ابر قدرت امریکه در پشــــــت اوست

که لبنانی و طبع او تند خوســـــــت

به خون (یما) اعتنا کــــــــــی کند

حقوق بشـــــــــــر را صفا کی کند

حقوق بشـــر اي بشــــر! اي بشــــر!

کجایی که ما گشـــــــته ایم در به در

ایا پاســـــــــــــــداران خانه ملل

ایامحکمه هاگ بـــــــــــین الملل



غمنامه دومین سال روز شهادت یما سیاووش شهید

19

نداریم البــــــــــی نه پول و نه زور

بخـــواه خـــون (یما) از آن راه دور

نداریم فــــــــــــریادرس هیچ جا

به غیر از خدا و به نزد شــــــــــــما

حقوق بشـــر! (رایت) هایت کجاست؟

غم و درد دارم! قضـــــایت کجاست؟

به دروازه قصــــــــــــر و خانه ملل

نوشتید یکی شعر  بس مســـــــــتدل 

که بر مقتضـــــاي (حقوق بشــــــر)

بگفتســـــت سعدي بســــــی با هنر

(بنی آدم اعضــــــــــاي یکدیگرند

که در آفــــرینش زیک گوهــــرند

چو عضــــــوي به درد آورد روزگار 

دگر عضــــــــــــو ها را نماند قرار

تو کـــز محنت دیگـــران بیغمــــی 

نشـــــــــــاید که نامت نهند آدمی)

به حالـــــی که خون (یما) جان روان

نپرسد کســـــــــــی قاتل و باند آن 

یکـــی دیگـــري بانک زد بهــــر ما

از آن شـــــــــــعر عالی پیامی جدا

که قلبم بســـــــــــی زار و ناالنه شد

ز چشـــــــــــمه هم اشک بارانه شد

بگفتا به اشــــعار ســــعدي ســــالم

کالمش بلند اســـــــــت و با احترام
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و لیکن ندانـــــــــــــی تو اي بینوا

که در عصـــــــــــر نیرنگ مار(بوا)

کســــی نشـــــنود شعر سعدي تمام

به دالــــر کنند هـــــر چه را اختتام

کنون معنی آن شـــــــــعر واال گُهر

مغلط بخوانـــند چـــنـــین اي پدر!

(بنــــی آدم ابــــزار یکدیگــــرند

گهی پیچ و مهره گهی واشــــــــرند

یکــــــی تازیانه یکــــــی نیش مار

یکـــی قفل زندان یکــــی چوب دار

یکـــی دیگـــران را کند نــــردبان

یکی میکشـــــــــــــد بار نامردمان

یکــــی اره تا نان مــــردم بـــــرد

یکــــی تیغ تا خون مـــــردم خورد

یکـــــی چون قلم خون دل میخورد

یکی خنجر اســــت و شــــکم میدرد

چو عضــــــوي به درد آورد روزگار

دگر عضـــو ها در پی کســــب و کار

خالصـــــــــه پر از نفرت و کین وآز

یکی همچو کـرگس دگـر چون گـراز

تو کــز محنت دیگــران بــی غمــی

در این عصــــــر نامت نهند آدمی!؟)

شنیدم که در هاگ تصــــــــمیم شد

که پرونده هایی که تســــــــلیم شد
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کند بررســـــــــــی آن جنایات را

دهد هم ســــــــــزا هم مجازات را

زامریکه هشـــــــــدار کردند  هوي

که هشــــــدار جنایات مایان مجوي 

همان شهروندي که امریکه یســــــت

از آن بررسی شمایان بریســـــــــت

اگــــــر مــــــی بجویید جنایات ما

قطع مــــیــــنمایـــــیم مکافات ما

ز شـــهروند ما دســـت بردار شــــو

وگرنه به هشــــــــــدار خبردار شو

به خوابم بگفت هاتف اي بــی خبـــر

زخون یما جان شـــــــدي کور وکر

ندانی که امریکه زور اســـــــت زور

جنایات از دیگران، اوســـــــت دور

به امـــــــــریکه قانون بود مثل توت

که ســــــــازد ورا خانه اش عنکبوت

گر امریکه اي  میکُشـــــد آن رواست

وگر غیر امریکه باشد قضـــــــــاست

ازآن نعره  هاتفم مســــــــــــتدام

به یأس و به نومـــیدي ایــــنجا مدام

خدا را بخواهم که قاضــــی شــــود

به دار قضــــــــــا جمله راضی شود

بخواهد به زور خدایـــــــی که هان

بده اجملت محکمه التــــــــــــزام



غمنامه دومین سال روز شهادت یما سیاووش شهید

22

ایا هاگ بـــــــــــــــنما ز خون یما

به ما قاتالنش تو از کامــــــــــــره ها

فقط کامره باشــــــــــــد به ما رهنما

فقط کامره باشد به ما رهگشـــــــــــا

فقط کامره گوید که دشمن کی اسـت؟

فقط کامره گویدکه  دژخیم چی است؟

فقط کامره گوید، که آن باند کیســت؟

فقط کامره گوید، سنان دست کیســت؟

کســی کامره بگشــاید او دوست ماست

کســی کامر پت کرد سزایش قضــاست

به (جی پی اس) اســــت کار قتل( یما)

ز(جــی پـــی اس) ش مـــی بپالیم ما

ز(جی پی اس) ش میشـــــــــناسیم ما

همــان قـــاتـــل و قـــاتالن( یمـــا)

ز (جـی پــی اس) ش مــی بگوید به ما

کـــــی ها انفجار داد موتـــــر کجا؟

چو(جـی پــی اس)ش رهنمایــی کند

چو (جی پی اس) ش رهگشــــایی کند

کســـــــانی که آن کامره را پت نمود

کســــانی که(جی پی اس) ش را ربود

همانهاست مضـــــــــــنون قتل (یما)

همانهاســــــــــت محکوم قتل (یما)

نداریم جــــز کامــــره کاري به کس

نگیـــریم جـــز کامــــره یاري زکس
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ببینیم ز (جــی پــی اس)ش وقت کار

ندانیم به جـز (جـی پـی اس) ماینگذار

کســــــــانیکه مخفیگر کامره هاست

همان متهم متهم ها به ماســــــــــت

ز مضـــــــــــــنون و تا متهم میبرم

گریبان خود در قضــــــــــا میدرم

که (جــی پــی اس)ش راز گوید به ما

زکامـــــــــــره هم آواز گوید به ما

که قتل(یماجان)  ما کار کیســــــت؟

قضـــا می بپرسد که اسرار چیســـت؟

هر آنکس نگوید ز کامره دد اســـــت

(جی پی اس) چو پنهان کند او بد است

به نام خدایــــی که جان آفـــــرید

(یما) بلبل خوش بیان آفــــــــــرید

بخواهـــیم بجویـــیم بـــپویـــیم ما

زاســــــــــــــرار کامره بگوییم ما

ایا مســـــــند عدل و دارقضـــــــا

ایا محکمه هاگ بگشــــــا فضــــــا

که قاتل بگوید زقـــــــــــــتل یما

ز اســــــــــــــرار آن توطیه بهر ما

هیت بیطرف  بگمارید شـــــــــــما

که از کامـــره ها گوید از کامـــره ها

ز(جـــی پـــی اس) موتـــر بانک او 

بگـــوید به ما قاتلش مــــو به مــــو
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ســــــــرم در گریبان و دل بس فگار

بنالم به درگاه پـــــــــــــروردگار

که در دار دنیا و اندر قضـــــــــــــا

تو دِه باند آدم کشــــــــــان را جزا

که یا رب (غنـــی) را تو بــــردار کن

به (اجمل) جزا هاي بســــــــیار کن

ز (دانش) بپرس آن به میز قضــــــــا 

که ســـــــه تن که گفتی به قتل (یما) 

نما چهره شــــــان را تو در کامره رَو

چـــــــــرا این تناقض؟ بگو زود شَو

ز(صــــــالح) بخواه تا بگوید چه نوع

همان یازده را کـــه  گفت او بـــه دوَ

نشــــــان ده همان را تو در کامره ها

که آنها کجایـــند؟کجایـــند؟  کجا؟ 

که تا عدل جاري شود درقضــــــــا

شناسیم قاتل  بدان مقتضــــــــــــا

اگر سال ها بگذرد زین قصــــــــص

عســـــــــس را مه قاتل بگویم وبس

رها کی کنم من گریبان شـــــــــان 

عدالت کشـــــم  باند آدمکُشـــــان

کــــــه تا قاتالن (یما) محکمـــــــه 

جـــزاها دهد بهــــر عبــــرت همه 

(غنــــــی) رفت و نام بدش در جهان 

ز خون (یما) خون چکان خـون چکان
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به هـــــــر رو عدالت بخواهم از آن 

ز کامره دهد قاتل ش را نشــــــــان

اگر (اجملک) پت شـــــود (هارورد)

وگــــر زیـــــر دریا  چو دریا  نورد

بداند که  قانــــون بخــــواهد از او

قضــــــــــــایاي قتل (یما )مو به مو

(غنــــی) گــــربیفتاد، از تخت و تاج

و گـر(اجمل)ش ماند، زدخل و خـراج 

اگر (امراهللا) شـــــــد گریزي به کوه

وگر (دانش) افتاد ز فرو شــــــــکوه

زســــوز دل و ناله هاي من اســــت

ز آه شـــب و گریه هاي من اســــت

ز خون( یما) موج  توفان شــــــــود

به قانون (غنی) غُل و زندان شــــــود

(یما ) قاتلت گـــــرچه ( درگون) بود 

وگــــــــر مالک گنج و (قارون) بود

(یما) قاتلت گربود چون (ضــــحاك)

بیافتد ز قهـــــــــــر خدا در مغاك

به امر خدا میشـــــــــــود در زوال

گــــریـــــزش زقانون ندارد مجال

چو خندیده رفتــــی (یما) زین جهان

 بگیــــــــــرم حق العبدت از قاتالن

بدانی که تا چرخ گردون به پاســــت

نواي حق العبد تو  در صـــداســــت
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  کســــــانی که  قاتل نهان کرده اند

دروغ هاي ابطل  بیان کــــــرده اند

و(امــراهللا) ز(اجمل)،(غنـی)،(دانش) 

بخواهـــــــــــیم قاتل  به زور خدا

داود سیاووش

17عقرب1401 دومین سالروز تلخ 

شهادت یماجان سیاووش شهید
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