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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  پيکان بنوال

 ٢٠١۵ اپريل ١٣
  

  "موسوی" سخنی با
گان اه دو شمشيره وسخنی چند با باشندپپيوند داعش وش"زير عنوان " موسوی" محترم یا مضمون پُرمحتواخيراً 

 اين کار را در ،ودرعين حال کوبنده وبّران بود، که من يکیدست نشر سپرده شد که حاوی اطالعات مفيد ه ب" کابل 

 .تشکر می کنم" موسوی "دانم واز خور ستايش می

 اھداف طبعاً تطبيق   کار گيری وۀحاکميت بی چون وچرا، شيو ھم گره خورده،ه  دنيا بۀتاريخ استعمار  در ھم

  .وکشور است متفاوت بوده وخواھد بود ، اما در نھايت امر در بند کشيدن مردم 

  کشور ما زير فشار سنگين استعمار می تپد و له می شود واستعمار گران سرخ وسياه با بيرحمی می ُکشند ،هچار دھ

را  را  بيچاره کنند وچنان در گير پيدا کردن قُوت واليموت بسازند که سرشان زنند تا مردم ويران می کنند وآتش می

 در دوران حاکميت  فرھنگی بر نکات کليدی ضربه می زنند ، مثالً ۀصبدين منوال در عر. بلند کرده نتوانند

مزدوران روس، افراد فاميل به يک ديگر اطمينان نداشتند، چون دولت مزدور تالش می کند تا رخنه در حرمت 

عتمادی خواسته باعث بی او نا مادر؛ که اين خواسته  فاميل ايجاد کند ، پسر عضو دستگاه امنيت بوده ، دختر، پدر و

. در بارھا از رذالت پسرش قصه کردپ در زندان من خود شاھد بودم که پدر زندانی بود وپسر زندانبان ، و. می شود

تالش برای در ھم کوبيدن غرور  که دارودسته ھای جنگ ساالر به قدرت رسيدند تجاوز به حريم مردم و زمانی

خصوص مردم کابل شاھد ھزاران حرکت غير انسانی اين مردم سرخط اھداف آنھا بود، تمام مردم افغانستان وبه 

به ياد دارند که اينھا دختران مردم را به جبر نکاح کردند، پسر را در موجوديت پدر وادار  دسته ھای وحشی بودند و

تاغرور مردم را کردند به رقص کردند، زن کسی را با زور سالح ازخانه بيرون کردند وتجاوز کردند؛ سعی براين 

ی کردند که ياد آوری آن مو بر اندام انسان ئدوران طالبان که نماد وحشت در نھايت بود ، کارھا. جريحه دار بسازند 

ورند ، پدر را در مقابل اغيرت مردم را تا سطح يک موجود ذليل پائين بي که ھمت و راست می کند ، فقط برای اين

تا بتوانند به اربابانشان خدمت کنند وکشور ومردمش را پسر شالق زدند، شوھر را جلو چشم زنش حقير کردند، 

  . آن بر سرير قدرت قرار داشته باشندایفرمانبردار تحويل بدھند ودر از غالم حلقه به گوش و

که   ذکر شده مردم با خشم ونفرت شان عکس العمل نشان داده اند حتی در لحظه اییدر ھريک از دوره ھا

 تا ٣٠ جای تعجب است که بين  فعلی واقعاً ۀاشتند وکاری می کردند ، واما در دورمزدوران در مقابل مردم قرار د

که تعداد  می کنند ، در حالیَکشند تماشاچيان ھيچ کاری ن که وحشيانه دختری را ميُکشند وبه آتش می  دو پائی۵٠
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آيا انقياد را مردم . سيدندر که تماشا گران به ھزاران می فلمبرداران بيشتر از دوپا يان وحشی بود، در عين حالی

  ......موفقيت استعمار ؟ ويا. ياد نمی آورند؟ه  افغانی را بۀپپذيرفته  اند وھيچ نکته ای از فرھنگ وعنعن

پيوند " شما را در کليت آن دوبخش بخوانيم ، که بخش نخست ۀعارضم که ، اگر مقال" موسوی" خدمت استاد نتھايتاً 

،  شما دارمۀاست ويا من چنين بيانی از نوشت"  کابلسخنی چند با باشندگان"يگر و مبحث د" داعش وشاه دو شمشيره

 ادامه اين ۀ ، که اميدوارم به زودی خوانندباز شده استکمتر   واما بخش بعدی؛ بخش اول ھمه جانبه تعريف شده 

  "...راز دارداين رشته سر د"  که ختم نوشته با اين کلمات است ،   شما باشم ، خا صتاً ۀمطلب  از خام

  .خواھان موفقيت شما

  "بڼوال " پيکان             

                 

                 

       

 

 


