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  امينی- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ جوالی ٢٣
 

 منع رسم  بچه بازی در افغانستان

 
. ين آن را مجازات نمايددولت فاسد و مزدور کابل تصميم گرفته است که بچه بازی را يک جرم اعالم نموده و مرتکب

خان و خوانين، مال ھا و . رسم بچه بازی از دير زمانی در افغانستان رايچ بوده و حتا يک عنصر قبول شده گرديده است

رقابت بچه . ارباب وملک بيشترين کسانی اند که اين عمل قبيح را مرتکب می شوند  و آن را يک نوع افتخار می دانند

و چاقو کشی شده و تعدادی ھم زخمی و کشته می شوند منع بچه بازی يک کار آسان ھم بازان باعث جنگ وستيز 

  .درجه اول اند" بچه دوپان"و " بچه بازان"که اھل شرع از جملۀ  ًنيست، خصوصا اين

را يک جرم شمرده و آن را " بچه بازی"گزارش ھا می رساند که دولت ضد ملی و ضد مردمی افغانستان می خواھد که 

آيا دولت .  ال برانگيز استؤکه زور دولت فاسد کابل  می رسد که جلو اين عمل قبيح را بگيرد، خود س اين. منع نمايد

باز " خالف شرع"ين عمل  ابازی اند، ازبچه مزدور توانائی اين را دارد که روحانيون و مال را که عامل عمدۀ ترويج 

حمايت خاص روحانيون و فيودال ھای نظامی و قومندانان بچه باز برخوردار است و در حقيقت دارد؟ دولت فعلی از 

در خانقاه ھای حضرت ھا ونقيب ھا، قمار، استعمال مواد مخدره و  بچه بازی رايج . پشتوانۀ دولت به حساب می آيند

دخيل " ضد شرع"ين اعمال  اخود درپسران حضرت و نقيب .   بوده و کسی ھم جرأت ندارد که کمترين اعتراضی نمايد

  . ھم شايد روی عادت به اين عمل مشغول باشند" کرزی"دران ابر. اند و عيش و نوش می کنند

ين خصوص اند که ببينند که دولت چقدر به گفتار و کردار خود صادق است و چطور می تواند قانون را درامردم منتظر

  .بر ھمه تطبيق نمايد

  

 


