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 :ارسال مقاالت
 info@arianafghanistan.com  و یاspineghar@gmail.com 

 

 

 
 

 

 26/12/2015                                             عزیزی محمد عزیز
  

 
 م1979دسمبر  27هـ ش 1358شش جدی 

 

 روز منحوس تجاوز شوروی به افغانستان
 

 کابل -یادی از زندان پلچرخی 
 
 

 

 

 بود مثل همــه ... شبی سیاه وغم انگیز
 

 پلچرخی ،مرگ وشبان سرد و پر از خوف 

 دیدیمنظر می فتاد می  بهر طرف که

 ، خیل عظیمی ز آهوان هر سوبه بند

 گرگ درنده گروه وحشی کفتار و

 ظف بودؤم باستیلبه پاسبانی این 

 جریان داشتبه شبها همیش  روزها وبه 

 کردند هجوم می .درندگان گرسنه

 بند در جمع خوب غزاالن خفته و ز

 می بستند دست چشمان و و ا نموده سـو

 کشتار گاه پلچرخی وسوی مسلخ ه ب

 می بردندبه موتران سیاهی همیشه 

 شدند آن شب همه مست مینوش خون  ز

 ان.، گرگشبی دگر تا صبای دگر یا و

 شادمان بودندخسپیده خمار گونه ب

 

 ودـدرت پریــدن بآن قــ ده را نـه ازــپرن ودـه های آهن بـحصار تانگ بر این الن

 شهید ی شدند وـدیگران همگی برده م و دیدجد ـی شـدنـکه آورده م ییهـا زالــغ
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 ود روانــخون پاک عزیزان همیشه ب و  نود عیاـب تسلسل به چشم همیشه دور و
 

** * ** 
 

 سیاهدر آن میانه یکی شامگاه 

 و ویرانه های اطرافش شهر کابل ز

 وت مرگ سر میدادـ  ص ،آن برکه جغد شوم 

 آمد می کتان و توب ُمدهشی از صدای

 بند در یل غزاالن خفته وخجمع  و

 . . .لب همگی زمزمه همی کردند زیره ب

 تو ای خــدا!

 !این خیل بینوا می کن تو بر یعنایت

 امشب درس پایان خوده که عمر جغد ب

 

 همیشه بیــدارندها  پرندگان به قفس

 کفتارند و گا همه در بند گره زالـغ
 

 عزیز!خدای تو ای 

 . .. این قفس آهنین پلچرخی طلــسم

 بدست خود بشکن

 دوباره بال بگشایندکه مرغکان بتوانند 

 !تو ای خدای توانا

 ه آهــوان صحرائیتو همـ !ا نمارهـ

 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 

 

** * ** 
 

 تنیم آن بگذش وشب تاریک  چو پاسی از

 گوشه وی نمی رسید بـغری دیگر صدا و
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 بیمــارسته و خزاالن ــلیک خیل غ و

 رنج وعذاب قفس همه بیدار درد و ز
 

 

 به تحیر نگــاه می کردند ،سوی همه ب

 امید جلوه گاه خوف ووصورت همه شان 

 رمز خاص پیدا بود ،در سکوت همه و

 

 هــا قبل از وقوع طوفان حکایتآن  و

 هــا انل نسل انسـتـق از ه اییا فسان و
 

 کصدای مهیب آتش تان که ناگهان ز

 بریخت شکست و ،ها شیشه، تمام پنجره هــا

 سخت تکان خورد بلرزید و بإستیلو 

 سر خوردگی یاد وحشت و ز . . .

 ....امید یاد بیم و ز

 بند در بسته وبه چشم خیل غزاالن 

 دا بــودــویهمــه هـ

 آنجا مجاور   اتاق   زکه نا گهان 

 چوچه های خرس قطبی بودکه بهر حفظ همه 

 شد سخت باالصدای زوزۀ شان 

 هـُوّرا هـُوّرا گفتندصورت جمعی ه بهمه 

رای ایشان   پیام بــ د میدادنهیب ُهــوَّ

 خسته گردیدند یوس وا همه ما  ه غزال

 مدیدی گهان چنین، همگی نابچشم سر

 دسپیقطب های  خرس همه ازگروه گروه 

 بسی قد کشیده و پر پشت و هیکالن

 از غضب بودندشان، همه کف کرده ان ده

 .... دهپنجگان قوی را به نیش مالی و

 وان دیدندرخسار آهـ بر قیافه و و

 :چنین گفتندآهوان  ، به همهبه ژست خاص

 «گرگ پایان یافت کفتار و ، ززمان حکم»
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 «امشبرنده خـــوی امین نیز کشتـه شد د»
 

 ...ا باشدمنهی  ، امر وزین به بعـد همۀا»

 ـدیا سرا باشـ درین ملک و که ،نه دیگری
 

 ورــل این کشوش بوده که سلطان کــهه ب

 ، نه نسل بشراو خرس قطبی همی باشدش
 

 سـر بازد او فرمان ما، سی که زآنکر ـه

 ، او ســر بازداـدوران مه شبهــه بن ودـب
 

 رسان استخ دسته زمام حکومت بدیگر 

 «؟!نسل انسان است کههر شودت سر به نیس 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 دکنـ ،آهــوان ن  وطـبه کشور و 

 «!بارک است به کشور تسلـط خرسان؟م»

 در صبای همان شب  و

 نشاندند کرا به تان او

 هلی کوپتر با حمایت طیاره و و

 ندمرکـز تاشک ز

 ـوان آزادهآه وطن   کشور وه ب . . .

 !را به تخت بنشاندند روان نموده و او

 خرس سیه روی ،بعــد و  . . .

 روی سیاهدیگر خرسگان کـُـّل به جمع 
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 راخویش  وی  خطاب ثان

 زیادطمطراق  صد به و اربه  افتخ

 ه همــراهبه غلغل وبا صدای بلند  و

 خودشهای آتشین  سالم پس از درود و
 

 ر فراوانعرض شک و

 ان بلشویکیخرسکشهۀ اه به پیشگ

 : برژنف –نید یول – رفیق

 نـمــود اعالن چنین 

 !خلق زحمت کش افغانستان رفقای انقالبی و

 

 ؟؟!!«مـویـگ ا مبارکباد میشمه ب ،ور راــتکاملی انقالب ث ن وــویــرحلۀ نمــ»
 

 پــایان
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