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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            
 

 72/27/7127                                  عزیزی محمد عزیز
 

 دسمبر 72 -تقبیح روز ششم جدی
 کابل -یادی از زندان پلچرخی  و

 
 

 سرخ شوروی متوفی دویروز اشغال افغانستان توسط ار
 

 چرخیـپل  وفـــر از خـ  پ  و رد ـبان سـش  هـمــبود مثل ه زـیـم انگـغ و ی سیاه ـبـش
 ر سوـوان هــمی ز آهـیـل عظـیـبه بند، خ  دیـی دیـی فتاد مـر مـنظ  ر طرف کهـبه
 ــی دادنــکشیک م  یلـتـباس یـبانـه پاسـب     یا کفتار و وار گرگ ـروه وحشِی خونخـگ

 ی رفتندـبخواب م  زاالنـــکه غ  شبانگاه
 

 سکوت شب 
 

 مــدیـمی دی یا که به شبها همیش به روز،
 

 درندگان گرسنه
 ردندـهجوم میک
 

 می بردند ه بسته کردهدست هم دوچشم و  د ـنـدرب و ته ـفـزاالن خــمع خوب غــج ز
 ر آنهــاــــی دگـبـش اـر یــای دگـا صبـت و  شدند آن شب همه مست می  زنوش خون

 ن بودـی آهه هاـبر این الن صار تانگ ـح  دـــدنـده می مانـیـه بـــخسپــونــار گــمــخ
 بودزمان پـ ر چرخی آن همیشه محبس پل  آن قـــدرت پریــدن بود نـه از ،ده راــپرن
 د جـــدیــدـدنــش یـوانی که آورده مــز آه  رائیـزاالن مست صحـــوب غـل خـیـزخ
 داشت چنان  هـــتسلسل ادام و حساب دور  شدند و شهیــچه بسی کشته می بعد ازآنو

 انـــداشت امــار او نـتـفـلۀ کـمـح کسی ز
 یاهــس  گاهــامــی شـــیک  هـــانـیـدر آن م
 اــــبـل زیــابـر کـــهـش ز

 

 وب زیادــت وـریـغ و صدای راکت تانگ   یداد ـصوت مرگ سر م برآن که جغد شوم
 دربند و ه ـتـفـزاالن خــل غـیـخ  عـمـج و  دـی آمــهــر مـرف شـاط و ز دور ز راه 

 !می نما امشب  مه پیشـر هـیـتو خ! خــدا  :کنان گفتند  هـزمــمگی زمـلب ه رــزیه ب
 ود رسد امشبــپایان خه د بـر جغـمـکه ع  لـــابــردِم کــــر مــهـب!  اـمـنـی بــتـایـنـع

 
 رک وکفتارندـگ  دـنـمه در بـهــا ه زالـغ  باشند می رــاسی  اــه سـفـان به قـدگــپرن

 چرخی لـن پــیـنـس آهـفـاین ق  نــتو بشک  بر زیر لب همی گفتند همه ! دا ـخ! خــدا 
 رائیــمــه آهــوان صحـو هــــا تـمـرهــا ن  شایندـال بگـب دوباره   و مرغکــان بتوانند

 خیز بنمایند دمن جست و که تا به دشت و  تارانـکف ها و رگـمــه گــلـم هـد ظــنـب ز
 

 !خدا ! خدا 
 یران را رهــائی بخشتو اس

 

 وشـگه ی رسید بـوی نمـدیگر صدا وغری    ونیم آن بگذشت  شب تاریک چو پاسی از

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_m_a_roz_6_jadi_27_decembar_roz_tajawoz_ussr_ba_afg.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_m_a_roz_6_jadi_27_decembar_roz_tajawoz_ussr_ba_afg.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  و همکارۍ ته رابوليښت تاسنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 چشم باز وتحیر بسوی هم ، همی دیدنده ب  دارــیـه و بـستـزاالن بــــــل غـیـک خـیـول
 وت بـ ود که رمزی در آن هــویدا بودـسک  جلوه گاه خوف وامید صورت همه شان و

 
 اه وع طوفانــبل از وقـق کایتآن ح و
 ها تاریخ، ننگ انسان ه ایـــسانـیا ف و

 ش تانگـب آتـیـکه ناگهان زصدای مه
 

 پنجره ها، تمام
 ختـریـب و ست ـشک ای آن ــه هـشـیـش
 چرخی والد سخت پلـف و ن ــای آهـنـب

 
 سخت تکان خورد

 سر خوردگی زیاد وحشت و
 ...امید  زیاد بیم و

 خیل غزاالن  چشم به
 چنان هــویدا بــود

 وـلـپه اق مجاور وـات ز  نا گهان هـک
 طب شمالـکه توله های ز خرسان ق

 در آن مکان بودند
 

 دـش ت باالـسخ  انـزوزۀ ش دایـص
 وّرا گفتندهوّرا ه جمعی بصورت همه

رای ایشان ــوَّ  یدادـپیام بــَد م نهیب ه 
 ا همه مایوس واشک میریختندغزاله
 هان بچشم سر دیدیــما همگی ناگـوم

 سپیــد زخرسهای کثیری گروه وجمع
 و هیکالن بسی قد کشیده و پر پشت

 غضب بودنداز کرده کفدهان، همه 
 مالیـدند  وی را به نیشـپنجوالن ق و
 رخسار آهـــوان دیدند ه وـیافـبر ق و

 گفتند به بندیان وتفاخر خاص به ژست
 
 استرسان بدست خ دیگر زمام حکومت

 !بر باشیدـشما خ د امشبـکشتـه ش نـیـام
 دست ما باشده بس بـمح و ردم ـم ورــام

 سـر بازد  ما او  سی که زفرمانهر آنکـ
 رس َسر بازدبی چون وپـ   بهوش بوده که

 ون بختیــسراسر هــمه نگ و ی سیاهـبـش
 بـــان دگرـآن ش ر زــدتـه بـبـرتـزار مــه
 رــوان دگـــآه زاالن وــغــ هـملـرای جـب

 
 ان شبــــدر صبای هــم و

 رســانبرژنف آن شــه ِ خـ
 

 به دور دست ترین سرحد حکومت خود
 ز مرکز تاشکند

 



 

 

 

 

 

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  و همکارۍ ته رابوليښت تاسنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 موظف کرد یکی ز خرسکان سیه روی را
 :الن ـاع کنـــد  به کشور و وطــن ِ آهــوان

 !!؟؟رک است به کشور تسلــط خــرسانمبا
 

 را بعــد ، خرس سیه روی و
 ...د ــشکــنرکــز تاـم ز

 وان آزادهوطن ِآهــ بکشور و
 روان نــموده

 !!!دش ـــــــبنشان تـتخ بر و
 ...رس سیه روی ــخ ســپس

 
ّل رف  عـمـبه ج ـ   اـــقـکـ

 خطاب ثانــوی اش را
 ادـــزی  طراقـمـط  به

 
 خرسکان بلشویکی بندگی به شهۀ ارادت و وعرض
 !!!برژنف   –د ـــیـو نــیـل  –گـــوی  ددرو

 
 :چنین بـ لــنـد سرداد 

 !!!افغانستان  خلق زحمت کش رفقای انقالبی و
 !!؟؟«ثور را بر شما مبارکباد میگویم کاملی انقالب مرحلۀ نوین وت» 

 
 پــایان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


