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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٢٨

 

 بچه بازی مؤسسه شده است
ادامه خواھد  وجود داشته و ھمچنان هبند و باری در افغانستان ھميشبی درين کمترين جای شک نيست که بچه بازی و 

اما بعد از تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان و گماشتن افراد فاقد شرف و اخالق انسانی در رأس قدرت، بچه . يافت

ًخصوصا در واليات کشور که حاکميت جنگ ساالران و . فيودال ھا مبدل گرديده است" مشروع"بازی به يک عملکرد 

بازی به اصل ناموسی تغيير جھت داده و باعث قتل و قتال و زدو خورد ھای فيودال ھای محلی تضمين شده است، بچه 

 . بی پايان گرديده است

ن آغاز شد، سرانجام خونين و در يک محفل عروسی که با خوشی و سرور در قريۀ شاشان مروبوط  واليت  بغال

 آتش را در قبال ً لفطی و بعدا تبادلد که اول جنگنزاع بين دو جناح رقيب به خاطر رقصاندن دو بچه بو. کن داشتتباھ

اينست نتيجۀ دموکراسی .  تن به شمول ھمان دو بچه کشته و ده ھا تن ديگر زخمی شدند٢٠درين حادثه بيش از . داشت

  . که غرب و عمال داخلی اش به افغانستان به ارمغان آورده اند

 ۀ عالوه  شان پر شده و صاحب قصر ھا  شده اند،  ب و جنگ ساالران که  از خيرات سر امپرياليسم جيپ ھایھا فيودال

.  ھا دارند که اين خود نمونه ای از غرور و ثروت آنھا را نشان می دھد بی ريشزن و فررند و حرمسرا برای خود بچه

اين پست فطرتی در . شوند گاه گاھی محافل خصوصی  به راه می اندازند که افراد  خاص در محافل حاضر می

شود که مقامات امنيتی بغالن سعی  گفته می. گ ساالران و فيودال ھای محلی به يک مؤسسه تبديل شده استزندگانی جن

ورزند که عامالن اين خونريزی را دستگير نمايند، الکن نظر به تجارب گذشتۀ خيانت و رشوه خوری،  مجرمين به  می

  .سزای عمل شان نخواھند رسيد

در افغانستان مستقر نشود و اخالق اجتماعی سالم نگردد، ھمچو بی بند و باری ھا ک دولت مردمی و ملی يکه  تا زمانی

  . و قتل و قتال ھا ادامه خواھد يافت

  

 

 


