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 52/15/5112 عزیز عزیزیمحمد 

 1393جدی  شش                                         
  

 یادی از زندان پلچرخی و1321تقبیح روز ششم جدی سال 
  شوروی(سرخ  دویز اشغال کشور افغانستان توسط اررو)

 
 ل همــهـود مثـــب زــیـم انگــغ و یاه ـشبی س

 پلچرخی ،مرگ وشبان سرد و پر از خوف 
 مـدیـدیی فتاد می ـر مـظـر طرف که نـهه ـب
 ر سوـوان هـــــل عظیمی ز آهـیـ، خدـنـه بـب
 دهــــرگ درنـــگ ار وــتـفـروه وحشی کــــگ
 ودـظف بؤم "لـیـتـاسـب"ن ـی ایـانـبـاسـه پــب

 جریان داشتها همیش  به شب روزها وبه 
 ردندـک یــوم مــجــه هـــنـرسـان گــدگــدرن
 دـنـدرب ه وـتـفـزاالن خــــوب غـع خـمـج ز
 دـنـی بستـمدست  چشمان و ووده ـمـا نوـسـ
 رخیــاه پلچـــشتار گـک خ  وـوی مسلـسه ـب
 دـردنـی بــمی همیشه ــاهـیـران ســوتـه مـب
 شدند آن شب همه مست میون ـوش خـن ز
 ، گرگــانرـبی دگـش اـر یـای دگـبـا صـت و
 دـودنـادمان بــشه بـــخسپیده ــونـار گــمــخ

 

 ودـن بــای آهـه هــحصار تانگ بر این الن
   دن بودــریــآن قـــدرت پ ده را نـه ازـــپرن

 که آورده می شـــدند جــدیدیی ـاهـ زالــغ                      
 شهید ی شدند وـرده مـران همگی بــدیگ و

 نود عیاــب شمـتسلسل به چ دور و همیشه                      
 ود روانـــزان همیشه بـزیـخون پاک ع و                                                               

 

** * ** 
 

 اهــیــگاه  ســامـی شــیکه ــانــیــدر آن م
 ای اطرافشـه هـرانــو وی لـر کابـشه ز
 یدادمرگ سر م وتص ،برآن شوم جغدکه 

 آمد می تانگ  و توب ُمدهشی از صدای
 بند در زاالن خفته وـــــل غـیـجمع  خ و
 ردندـمی کـه هـزمـلب همگی زم زیره ب

 

 تو ای خــدا!
 

 امشب درسـ پایان خوده که عمر جغد ب !ی کنـل بینــوا مـیـاین خ تو بر یعنایت
 

 همیشه بیــدارندا ـه ه قفسـپرندگان ب
 کفتارند گرک وا همه در بند ه غزال
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 عزیز!خدای تو ای 

 . . .این قفس آهنین پلچرخی طلــسم
 بدست خود بشکن

 دوباره بال بگشایندکه مرغکـان بتوانند 
 !تو ای خدای توانا

 تو همــه آهــوان صحرائی !رهــا نما
 کفتاران ها و بند ظلـم همــه گرگ ز

 خیز بنمایند دمن جست و که تا به دشت و
 !کریم تو ای خــدای
 !یمحرتو ای خدای 

 

** * ** 
 

 نیم آن بگذشت وشب تاریک  چو پاسی از
 گوشه وی نمی رسید بـریـغ ر صدا وـدیگ

 

 بیمــارسته و خل غزاالن ـیـولیک خ
 رنج وعذاب قفس همه بیدار درد و ز

 

 به تحیر نگــاه می کردند ،بسوی هم
 امید جلوه گاه خوف وصورت همه شان  و

 رمز خاص پیدا بود ،هدر سکوت هم و
 

 هــا قبل از وقوع طوفان حکایتآن  و
 هــا ـانــــۀ از قتل نسل انســیا فسان و

 

 ش تانگـــــب آتـیـصدای مه ان زـهـکه ناگ
 بریخت شکست و ،ها، شیشه تمام پنجره ها

 ان خوردــسخت تک د وــرزیـبل "باستیل  "و 
 وردگیــر خـــس ت وـشـاد وحــــی ز

 امید م وــیـاد بــی ز
 بند در به  چشم  خیل غزاالن  بسته و
 همــه هـــــویدا بــود

 آنجا مجاور   اتاق   زکه نا گهان 
 چوچه های خرس قطبی بودکه بهر حفظ همه 

 شد سخت باالصدای زوزۀ شان 
 همه  بصورت  جمعی  هـُوّرا هـُوّرا گفتند

رای ایشان   پیام بــَد میدادنهیب ُهــوَّ
 خسته گردیدند یوس وأهــا همه م غزال

 دیدیــم نین، همگی نا گهان چبچشم سر
 سپیــدقطب های  خرس همه ازگروه گروه 

 و هیکالن بسی قد کشیده و پر پشت
 از غضب بودندشان، همه کف کرده دهــان 
 مالیـدهپنجگان قوی را به نیش   و
 رخسار آهـــوان دیدند بر قیافه و و
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 :چنین گفتندآهوان  ، به همهبه ژست خاص
  «ان یافتگرگ پای کفتار و ، ززمان حکم»
 «امشبرنده خـــوی امین نیز کشتـه شد د»

 

 مــا باشدنهی  ، امر وزین به بعــد همۀا»
 یا سرا باشـــد درین ملک و که ،نه دیگری

 

 ورـــکــل این کشهوش بوده که سلطان ه ب
 ، نه نسل بشراو خرس قطبی همی باشدش

 

 سـر بازد او ،فرمان ما سی که زآنکهر 
 ، او ســر بازددوران ماه ـه بشبهـن وبد

 

 بدست خــرسان است دیگر زمام حکومت
 !«؟هر که نسل انسان است شودسر به نیست  و

 

** * ** 
 

 در صبای هــمان شب و
 وقتآن خرس قطبی ،کالن

 شکندتا شحکومتساحۀ  به دور دست ترین
 ظف کردؤیکی ز خرسکان سیه روی را م

 شکندشهمان رادیوی تا طریق که از
 :اعالن کنـــد ،آهــوان وطــن  به کشور و 

 «بارک است به کشور تسلــط خــرسان؟!م»
 همان شب در صبای  و
 نشاندندرا به تانگ  او 

 هلی کوپتر با حمایت طیاره و و
 ندمرکــز تاشکـ ز

 ـوان آزادهآه وطن   کشور وه ب
 !را به تخت بنشاندند روان نموده و او

 خرس سیه روی ،بعــد و
 روی سیاهدیگر خرسگان به جمع  کـُـّل 

 راخویش  خطاب ثانــوی  
 زیادطمطراق  به صد و به  افتخــار

 غلغلــه همــراهبه  وبلند  با صدای و
 خودشهای آتشین  سالم پس از درود و

 عرض شــکــر فراوان و
 ان بلشویکیخرسکۀ شهـبه پیشگــاه 

 

 :!؟فــرژنــب –د ــیــنوــیــل – قـــیـرف
 :نـمــود اعالن چنین 
 !خلق زحمت کش افغانستان رفقای انقالبی و

 

 ؟!«گویم باد می شما مبارکه ب ،تکاملی انقالب ثور را رحلۀ نوین ومــ»
 

 انـــپــای
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