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  ٢٠٠٩ جوالی ٨

  !نويسندۀ توانا و شاعر  شکر کالم، جناب شکراهللا شيون
تال واقعًا  خالی بود و از همينرو جای شما در پور. مبارک باد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مقدم تان در پورتال 

اولين نوشتۀ شما که سزای دهن گشادی های جنايتکار عربده جو و . دير آمديد و بسيار خوش آمديد: ميگوئيم که
 ميدهد، مواصلت کرد که زينت بخش صفحۀ فردا، نهم جوالی افغانستان، دستگير پنجشيری راعدوی سرسخت مردم 

ميگوئيم، که جای نويسندۀ آزاده ای مثل شما، در پورتال آزادگان است و از به صراحت . ، خواهد گرديد٢٠٠٩
  .را ، ُمدام شيرين خواهد ساخت خوانندگان گرانقدر پورتال  کام،همينرو يقين داريم، که همکاريهای شما

  ! بادبران و برهان تان قاطعتان موفق و سرفراز باشيد و قلم 
  

                  با محبت های فراوان                                  
   AA-AAارۀ پورتال د                                                ا

  
  

  شکراهللا شيون

 
  

  دستگير پنجشيری ــ کودک هشت و نيم ساله
  

، جناب واالحضرت پير صاحب . ا.خ.د.پس از انتشار اعتذارنامۀ جعلی سه تن از اعضای رهبری ح
 بزرگوار دستگير پنجشيری ، در رد اصليت آن منتشره ، استخاره ها کردند و بر پنجشير ، حضرت

ايشان اشاره ها شد که بايد اين ملت بد بخت و قدر ناشناس از هشت و نيم سالی که جناب عالی شان 
  .در زندان های مختلف سپری نموده اند ، قدردانی نمايد

فصاحت و  بالغت و وقاحت و بدون پير صاحب بزرگمنش با صراحت و شهامت و کرامت و 
ندامت، می نگارند که دوسال و  دو ماهی از عمر عزيز خويش را در زمان دولت نجيب و چهار 
ماهی از آن را در دورۀ حکومت کارمل و شش سال پربار آن را در وقت زمامداری ظاهر، زندانی 

م مبارک بوبو جان شان رنج و بودند و جناب ايشان از نه ماهی که در دورۀ سلطنت تاجدار، در شک
مشقت زندان را متحمل بودند ، نظر به ملحوظاتی ياد آوری نمی کنند؛ اگر چند اين ملت بد بخت 

  .فرياد بکشد که ايکاش از همان زندان اول سالم بدر نمی شدند
پير صاحب بزرگوار هرگز فراموش نکرده اند که اين ملت بدبخت بايد برای رسيدن به آزادی و 

کراسی شهيد بدهد و هرگز انتظار تقدير نامه ای را نداشته باشد و نيز جناب ايشان خوب ميدانند دمو
که آن اعتذار نامه از بنياد سخت جعل و اين دفاعنامۀ  بی بنياد سخت قبيح است که ايکاش لب از لب 

      .نگشوده و چون آن دو ديگر سکوت ميکردند
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احت تمام از دوره های پنهانی زندان خويش نام ميبرند و جناب بزرگوار ، دستگير پنجشيری با وق
باز نظر به ملحوظاتی از زمانه هائی که با تيغ استعمار و ستم بيگانه بر اين ملت بد بخت آشکارا 

  .فرمانروايی ميکردند ، ياد نمی کنند
  :بزرگوار گرانقدر در قسمتی از دفاعنامۀ قبيح خويش می آورند که 

  
دکتر نجيب اهللا نبوده ام، بل " حزب وطن"من نه تنها هيچگاه عضو دفتر سياسی : ديگر اينکه دو« 

به اتهام پشتيبانی از رويارويی نظامی  غبار فقيد و" حزب وطن"به علت مخالفت علنی با دستبرد نام 
ام در اند ماه حبس دو پس از دوسال و  روانی، اعدام وهءشهنواز تنی، زندانی محاکمه محکوم شکنج

سلولهای مجرد زندا ن پلچرخی، اتفاقا به فرمان جناب عبدالرحيم هاتف معاون اول رييس جمهوراز 
  ».زندان آزاد شدم

به پير پيران قسم که پير بزرگترين خود شما هستيد که هم دو سال و اند ماه حبس شديد و هم حبس 
ا رحمت کند صد پدر جناب هاتف  و خدهمچنين اعدام شديددوام شديد و باز محاکمۀ محکوم شديد و 

  . و فرمانروائی کرديدپس از اعدام آزاد گرديدرا که به امر ايشان ، 
  :در جای ديگری چه بزرگ منشانه می نويسيد که 

  

 روز آنرا دربيمارستان ٩٩ روزه حکومت حفيظ اهللا امين نيز درست ١٠١دردوران رهبری  « 
 ماه زندانی و نفوذ قشون شوروی نزديک به چها ر به دليل مخالفت خود با حضور و سپری کردم و

ديگر فعاالن حزب دموکراتيک خلق  در نتيجه پافشاری دادخواهانه زنده ياد استاد خليل کهستانی و
  ».افغانستان به فرمان ببرک کارمل از زندان آزاد شدم

  

سخت ترحم  بار خدا رحمت کند صد پدر حفيظ اهللا امين را که به هر مخالف علنی خويش و اين
  .آمين .  اگر آن شخص بيمار می بود و خداوند به حضرت شما شفای عاجل نصيب گرداند ،کردمي

  !اما پير صاحب بزرگ 
من از شش سال زندان شما در دورۀ ظاهر خبر دارم و از دو سال و دو ماِه آن در زمان نجيب و 

 به درگاِه مبارک شما آورده و چار ماِه آن در زمان کارمل اينک خبر ميشوم و اين است که حاجت
  .سؤال ها دارم 

  :واالحضرتا 
، آن بچۀ نازنين مادر آزادی را تير باران می کردند ، شما » مجيد کلکانی « در آن لحظۀ ننگينی که 

  چه استخاره ها می کرديد ؟
چه ، آن فرزند زيبای دموکراسی را اعدام می کردند ، شما » نادر علی پويا « در آن ساعتی که 
  تناول می فرموديد ؟
را در زير شکنجه می کشتند ، شما در کدام بستر » ميرويس « و » انجنير علی « در آن هنگامی که 

  ناز رفع خستگی می کرديد؟
و در آن روزگاری که هزاران هزار جوان اين سرزمين را در پوليگون زير خاک می کردند ، شما 

  د؟بر اريکۀ کدام کرسی  آرام تکيه زده بودي
  : جناب بزرگوار 

من نا سپاس نبوده و  سخت آرزو دارم که به پاس سال های زندان ، دعوت مجللی به منظور 
قدردانی از شما ترتيب بدهم ، اما چه کنم که سخت ميترسم و بسيار هراس دارم که مبادا در لحظۀ 

  .نابه غرق گردددست شستن ، آب بر دامن مبارک بريزد  و شما استخاره ها کنيد و عالم در خو
  !جناب محترم دستگير پنجشيری 

  .حقا که برای  سال های  زندان ، از اين ملت بد بخت طلبکار يک قدردانی هستيد
  .آن هشت و نيم سال شما ، چون شير مادر حالل شما

اما برای باقی همۀ عمر خويش به اين ملت سر افراز ، بدهکار هزاران پوزش هستيد و سزاوار 
  .فرينصدها هزار ن


