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 روز تأسیس حزب دموکراتیک خلق
 

 روز جشن و پایکوبی برای هواداران آن نیست
 

است و برابر با روز تأسیس حزب دموکراتیک خلق اما شاید روز جشن و  2017امروز باز نخستین روز جنوری سال 

آِب جوش واقعیت ها لکه  آن حزب را از داماِن وطن شُست و اگر  پایکوبی برای هواداراِن آن حزب نباشد؛ به خاطر ِاینکه

کسانی مانده باشند که سنگ هوای آن حزب را بر سینه زنند کاِر شان به تپ و تالِش مگس می ماند که برای آخرین ابراِز 

وسی ترجمه شده است وجود در دام عنکبوت مذبوحانه وز وز کند. کتابی که به همت جناب دوکتور حمید سیماب از منابع ر

برای محاکمه  ملیی اعضای برجسته و نه ریزه پایاِن زنده باد گو اسناد کافی عرضه می کند که مردم روز تأسیِس آنرا ماتم 

بگیرند. به هر صورت من این یادداشت را با شعری که در روز تأسیس آن حزب سروده بودم سال پار در صفحه  خود نهاده 

 برمنگهم نگارگر 1/1/2017گذارم. بودم که اینک بازش می

 

** * ** 
 

من می پُرسید که این مسأله  امروز اول جنوری مطابق یازدهم ماه جدی روِز تأسیس حزب دموکراتیک خلق است. از

سه سال  ست سی وـ. ش یعنی دره 1360باید عرض کنم که در سال  شما من خدمت به خودت چه ارتباطی دارد و

های هواداران  هورا صدا و و از بیرون سر جدی من در تک سلول زندان خود نشسته بودم وهمین یازدهم  پیش در

فیودالیزم، امپریالیزم، شوونیزم عظمت  شان، جشن پیروزی حزب را بر به گفتۀ خود حزب که جشن تأسیس حزب و

یک حادثه بود که  دیگر حزب ارتجاع منطقه برگزار کرده بودند. برای من تأسیس آن حزب مانند هر طلبانۀ چین و

بمباران های  کنج سلول تنهای خود به اشغال کشور و من در اقدامات عملی هویدا می شد و خوبی یا بدی آن تنها در

  اشغالگران شوروی فکر می کردم.

ه دست ترا ب اختیار کشور مشخص دارد، یعنی وقتی یک نیروی بیگانه می آید و اشغال یک کشور برای من تعریف

تو مجبور می شوی که برای هر اقدام به سوی چشم  د وکه دلش خواست رحل اقامت می افگنهر جا  و در یردگ می

می  بالی اختالف خود گرفتار میان تو در وقتی رهبران آنچه که می کنی صحه بگذارد.  بر بیگانه نگاه کنی تا او

االخره ب را ماستمالی کند و می کند تا اختالف هامیانی  در پا آنان می آید و نیروی بیگانه برای رفع اختالف شوند و

سیاست اشغال  فرهنگ دیگرش را وارد صحنه می کند. این را در د ویکه نیروی خارجی یک رهبر را می برهنگام
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ند خود نیز همان بی تعصبی دعوت می کنند اگر خلق که امروز دیگران را به انصاف و دوستان حزب دموکراتیک می گویند و

 بعد ها کابلوف از بس که در بیطرف تماشا کنند می پذیرند که پوزانوف و را با دید یک ناظر ها آن روز دک حوادثآقای مز

 د.سوزن ش عصای شان نوک سیر و الحه دوندگی کردند به اصطالح کفش شان پوستدست نشاندۀ خود برای مص میان رهبران

 .مشاهده می کنممن بدبختانه دوندگی های جان کری را نیز با همین دید 

دموکراتیک خلق بود که غوغای آن جشن را من در تک سلول یا کوته قلفیی خود  صورت قصه از جشن تأسیس حزب به هر

تشناب شعری زیر  از تفنگ می پنداشتند من با چوبک گوگرد بر روی کاغذ آن دوران قلم را مخوف تر چون در می شنیدم و

شخصاً از من سلیمان الیق که  پنج سالگی جناب را یک بار من در هفتاد و این شعر وطن( نوشتم. )سرودی برای مادر عنوان

ردم م کنم که متأسفانه ما خود تقدیم می اینک برای دوستان آن مجلس اشتراک کنم خواندم و شعر هایش در خواسته بود برای نقد

یده اند یا آنان جنگ گاوان باخته ایم و گجن در دگانی رابیچاره چنانکه قبالً گفته ام همان صدیق ها استیم که همیشه زن کم بغل و

ش است ـ. ه 1360همین تبصرۀ نسبتاً کوتاه این شعر را که تاریخش یازدهم جدی  میان شکسته است. با ما در دست و سر و

ت ی نگارش دسحت شعر سرایی و یک نکته را باید تصریح بکنم که من مدتی نسبتاً دراز از این جا برای تان می گذارم. در

 .این جا بدان اشاره شده است اختیاری بود که در رکود من بعد از آن سکوت و نخستین نگارش این شعر برداشته بودم و

 میالدی 2015برابر با اول جنوری  1393جدی  11ر نگارگ

  

 وطن سرودی برای مادر

د( د زیرا که نیستنتسلی نمی پذیر برای فرزندان خود می گرید و ماتم عظیم که راحیل آواز گریه و )آوازی در رامه شنیده شد.

 دوم انجیل متی باب

 

 گور است بدسگاالن زنده در ر اندر طلسمهنـ  ا زنجیری زور استـتم که تا اندیشه هـهمی گف

 از شور است مستی واز  ُخمستان ادب تا خالی  دینار ی بر گـــردهـپـون بـازوان روسـن چـخس
 

** * ** 
 ش نیروی پروازـته زبالـی رفـخانگ رغو مچـ گردون تاز که این شاهـین خود تا شکسته شهپر

 سخن پرداز همان بهتر که خون در دل کند ذوق  د خوانعبتک بازیچـــــۀ طفالِن ابجــــبه سان ل
 

** * ** 
 دهان خویش بگشادی دهن دوز است "قدرت" تا  آزادی ـهـوده ام بر نعشیـۀ بـریود از گـــچه س

 سخن دادی؟ ه لطفادی وین همکف نهبر  قلم  چون خدایا"قدرت" را چون طبع سازش نیست بام
 

** * ** 
 ون آهنگسپارم همچو بیمار جن خاکش میبه   ود می فشارم تنگهمی گفتم گلوی نغمــــۀ خـــ

 رنگرنگ بادۀ ُگل شم بهر می جونهان از غی  وانیـــود می ُکشم ذوق نوا خـــــسینۀ خ درون
 

** * ** 
 ولی امشب،

 صیاد است جنون یکه تازم بی خبــر از کیـد  جوش فریاد است ولی امشب دِل من سخت توفان

 من سخت استاد است ۀبه کاِر خویشتن دیوان  ان داردندر سرمـه ام ذوِق فغته اـصدای خف
** * ** 
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 دزاران نامه می آیسویم هبه خون گشته رقم   دناله ام از رامـه می آی به گوش امشب صدای

 ه می آیدمشتی مـردم خود کام ر زـا آخـچهــ  دندپای خویشتن مستانه می بنـ نای خون بهـح
 

** * ** 

 ادر؟چرا از سینـــۀ تو خون نمی جوشـد چرا م  ادرآتش غـــــرق شد ای بینوا م ون وخــ تنت در

 ادر؟ان را انتهــــــا ممــــادر رنج د درد وـنباش  دـرزنف ماتماشک تــو که اندر  دمگـــــر ُخشکیـ
 

** * ** 
 را وِن خلق افسرزخ رنگ می بخشد" قدرتکه "  ادر رار تسلی می توانــد داد مه کس آخـچــ

 ر راــــد تـــا ساالِر لشکنشان فتح می بخشنـ  ررپــشود پ می ادرمــه صد بیچار یـدـُگـل اُم
 

** * ** 
 اد می سوزدشمش ۀدها شاخکه درهر گوشه ص  وزدـی سـم دو آتش فریــــــــاــسینۀ تدرون 

 ورۀ بیداد می سوزدـدر ک زم شد وـیـچمن ه  نمی بینی ان چیزیپای ُکشتگ دست ور ازغیبه 
 

** * ** 
 دارت شمه فرهنگ و م وـلوی عـجتهی از جست  دغارت ش بهشت سبــز تو بازیچـــۀ تاراج و

 دای اسارت شبه معن ـوس آزادیامـن قـدر ای  اتد هیهدهنریبت می آزادی ف ه حرف مفتب
 

** * ** 
 درا آزاد می گوین ریــر خستـــه در زنجـیـسا   دتو سخن از داد می گوین نخـو این حّمام در

 ویندبه افسون طلسـم خیره چشمی شـاد می گ   ر روزبیچــاره را ه مادرخونین صد هـا  دل
 

** * ** 
 دوران را رسوا سازد این نیرنگ هردی تا کمنه   (1)خراسان را د اشکدستی تا که پاک از رخ ُکن نه

 انه ویران رامست خ نه یاری تا که راند زاغ  ن ُگلشناِر نوا سنجان ایـقـوده منــون آ لــبه خ
 

** * ** 
 این ُگلشن رتی گزرورد هخ واهدنخاک اما به خ  (2)گیر این ُگلشناست دامناق قبچ ژ وغُ  نبات

 ر این ُگلشنـۀ زنجیـقـر حلـخاشد آپ رو میـف  ماقدح پی دانــرنرورند ـغم ه مست ور چاگ
 

** * ** 
 دوزی امه زرج وعدد طلشب خن نکه در پایا  ا روزین را صبروش حام صبـیـرد پهمی آ

 گر سوزیآهی ج اد هم زۀ صیوزد خانبس  اسی امک یــب رـزه الـاالمموی ماست ـسب
 

 خلق جدی مصادف به روز تأسیس حزب 11ت داروته قلفی صک
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 همین عنوان دۀ اُستاد انوری ابیوردی زیرست به قصیاشاره ا خراسان"  اشک" ( 1)

 سرو قبادیانی: بدین شعِر حکیم ناصر خ است اشاره( 2)

 ونجیح فرااط که رستستند بر قبچاق ز است وـــغُ  نبات پُر بال


