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بنیادحقوق قربانیان 

 زندانیان پلچرخی 1358جوزا سال  14قیام 

 
 

( درس 1358جوزا  14شهید سید اکبر جوان که با قیام اش علیه ظلم و بیداد در زندان پلچرخی)

 .جسارت و آزاده گی را از خود به جا گذاشت

 

 .جوزا شلیک ها باز هم سکوت مرگبار زندان را شکست 14عصر روز 

سید )لیر مرد آری ! این شلیک ها صدای همان گلوله های آتشینی بود که اینبار سینه حق پرست و د 

برای سید اکبر الهام ایستادگی شده بود و قدرت  جوزا 8اکبر ( را شگافت، فاجعه المناک 

عدالتخواهی را بیشتر از پیش در جسم و جان اش قوت بخشیده بود و مصم شده بود تا قبل از پیوستن 

محافظین پولیس اش با قافله شهدا در جسارت را از خود به جاگزارد تا بآلخره به کمک یک تن از 

 کارد را بدست آورد.

این که سید اکبر با این کارد چه کاری میکرد و چگونه از آن کار میگرفت رمزی بود که هیچ کس 

 بر آن واقف نبود.

نفری که از جمع زندانیان )زمان حکومت محمد داود (  45جوزا نوبت شهادت  14بآلخره به تاریخ 

را رسید. آدم کشان حرفوی رژیم که از صحنه کشتار بی رحمانه باقی مانده بودند. ف 2در بالک نمبر 

جوزا تجاربی آموخته بودند، این بار در روز روشن به انتقال زندانیان تصمیم گرفتند تا زندانیان  8

 احساس نکنند که ایشان را به قتل گاه میبرند.

ح بی شماری را در دو همچنان از بیم آن که قیام دیگری صورت نگیرد، محافظین و پاسداران مسل

طرف محوطه زندان صف بسته احضارات دادند و از میان آنها دهلیزی را برای عبور زندانیان باز 

پیش گاهی قوماندان زندان ادای احترام نموده و بعد بسوی در  یک و با رعایت نظم  بهگذاشتند یک 

گ را عبور و بعد از سید اکبر آخرین کسی بود که باید آن دهلیز مر .دیار مرگ سوق داده شوند

 دست دادن به قوماندان جالد دنبال برادران هم رزمش میرفت.

 

سید اکبر در جو چنان خفقان آور و دهشت بار تدبیر و هواس خود را از دست نداده در صدد عملی 

کردن نقشه اش بود ، بآلخره ترجیح داد که کاردش را در الی جرابش پنهان نماید. چون کوچکترین 

نحراف از دهلیز راه رو، با شلیک تفنگداران انگشت به ماشه رو برو میشد لذا سید اکبر به انحنا و ا

مهارت خاص در دو قدمي قوماندان جالد و شریر زندان، دستمال خود را قصداً به زمین افگند و به 

یه یاری خدای خیرالماکرین همراه با دستمال کارد تعبه بهانه برداشتن آن سر خود را پایین برده ب
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شده در جراب را بیرون آورده و با یک حرکت سریع و برق آسا بر سر و روی و شکم و قلب کثیف 

 عبدهللا ددمنش و با زدن پنج زخم کاری فرعون زندان را شدیدآ محروح ساخت .

 

سپس سید عبداله قاتل در حال فرار که گفته میشود خون کثیفش از پاچه هایش جاری بود دست به 

ده و به سمت سید اکبر مرحوم فیر میکند، ما در منزل اول صدای چند فیر تفنگچه تفنگچه کمرش بر

را شنیدیم و همزمان با آن صدای کسی را از طریق هواکش های سلول ها که تا پشت بام باز است 

شنیدیم که از طی دل شعار میداد : ) مرگ بر خلقی ها و پرچمی ها ، اسالم پیروز میشود و شوروی 

بعد از چند لحظه صدای فیر یک شاه جور تفنگ کله شینکوف را  شان نابود میشوند ( .با نوکران 

شنیدیم . که با ختم آخرین مرمی صدای سید اکبر شهید هم خاموش شد و او را با همین ضرب به 

شهادت رسانیدند . ما را دو باره اضطراب و سراسیمگی فرا گرفت و همه متیقن شدیم که چند لحظه 

ا هم میرسد. در داخل پنجره قفل با هیجان و پریشانی با هم تصمیم گرفتیم که وقت بعد نوبت م

محافظین مسلح داخل پنجره شدند باید به ساده گی اجازه ندهیم همه را دسته جمعی بکشند. باید باالی 

میزد شان حمله کنیم آنها را خلع سالح کنیم و اگر کشته شدیم آنها را هم مردار کنیم. هر زندانی صدا 

بجه  5که من اول حمله میکنم تا دیگران نجات یابند. ما مصروف همین گفتگو ها بودیم که حوالی 

دیگر ) ریس کام سروری ( قاتل از پشت پنجره های قفل زندانیان را نظاره کرده و بسرعت رفت . 

وطندار سید بعدش قوماندان جدید و عوضی سید عبداله قاتل بنام محمد رسول که از والیت قندهار و 

را باز کرد و داخل پنجره ها کوته قفلی و عمومی آمد و با  عبداله جالد بود . دروازه های پنجره ها

زندانیان احوال پرسی را آغاز کرد . به زندانیان استفاده از آفتاب ، تفریح روزانه را اجازه داد و 

ب قبل و شهید سید اکبر بود که رفت . البته این ترحم حزبی ها نبود . بل بهای خون قهرمانان یک ش

به قیمت جان های شرین شان دروازه های پنجره های فلزی را بروی زندانیان باز کرد. این آزادی 

نسبی داخل زندان و تفریح روزانه و استفاده از شعاع آفتاب که قیمت جانهای آن شهیدان بودند که 

ریختن خونهای پاک شان برای زندانیان  یک شب تا با سحر با محافظین حزبی جالد جنگیدند . و با

 آزادی داخل زندان را به ارمغان آوردند. آنها جان به فنا دادند تا زنده دیگر زندانیان مانند.

از هموطنان که در قسمت مشخصات اعضا قیام معلومات بیشتر دارند صمیمانه تقاضا مینمایم تا 

 معلومات شان را با بنیاد حق شریک سازند .

 

در تکمیل نمودن این لست را  یم از شما عکس شهدا، بیوگرافی شهدا را دریافت نمایم. ما امیدوار

 شهدا یاری رسانید!

 

 مشخصات تماس:

afg.victim@hotmail.com 

 روح شهدا شاد راه عدالتخواهی شان پر رهرو باد!

 

 دریغا که به خون شهدا خیانت کردند و با جنایتکاران مصافحه!

 

 جوزای زندان پلچرخی عبارت بودند از: 14بارز و عمده قیام کننده گان  اسامی تعداد از چهره های

 

 شهید سید اکبر قهرمان،

 شهید انجنیر عبدالرزاق،

 شهید استاد ظاهر محمدی،



 شهید انجنیر محمد عمر، طاوس خان،

 شهید اختر محمد سلیمان خیل،

  شهید اسماعیل پاسخ هاشمی،

  شهید انجنیر عبدالحی،

 م فصیحی،شهید حجت االسال

 شهید مولوی عزیز الرحمن،

 شهید مهدي خان،

  شهید قاضي بسم هللا جرآت حامد شاه،

  شهید سیدخاکسار هاشمی،

 شهید آقا محمد عائل،

  شهید انجنیر وزیر،

  شهید محمد صدیق،

 شهید انجنیر عبدالصبور،

  شهید سید عمر،

  شهید انجنیر غالم نبی،

  شهید مولوی محمد نسیم عابد،

  استاد سربلند،شهید 

 شهید داکتر شمس الحق،

 …شهید سردار بشیر و

 !روح شهدا شاد یاد شان گرامی باد

 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1652988404749568&set=a.102383249810099.1422.100001152734793&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1652988404749568&set=a.102383249810099.1422.100001152734793&type=3

