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 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٢٩
  

  انتقام گيری با لواطت

  
  دو فاعل

   
  چھار مفعول

بی آبرو ساختن دشمن ذريعۀ عمل : ست انتقام گيری شکل ديگری به خود گرفته ادر و پيکراکنون در افغانستان بی 

گاو اساس گذاشته شد و برای " نجيب"آغاز اين کار در زمان . ناجايز لواطت که دشمن نتواند تا ابد سر خود را بلند نمايد

 زنده ھستند تارا توسط کی جی بی تربيه کردند که مخالفان را بی ناموس بسازد که " دوستم"اين منظور افرادی مانند 

شود و زنان شان را  به حمام زنانه و خانه ھای مردم  داخل می"  نجيب"دوستم در زمان . ود را کشيده نتوانندصدای خ

ًمانده بودند که واقعا اسم با مسما " گلم جم"از ھمين خاطر نام او را . کرد با خود می برد و در حق شان بی ناموسی می

  .است

ھر يک می کوشد که رقيب خود را به يک . ن روبه افزايش استدشمنی ھای شخصی و قومی و مذھبی در افغانستا

تن مرد و زن مخالف در خاما در چند سال اخير بی ناموس سا. ترور کردن راه آسان است. طريقی از صحنه بدر کند

در زمان يورش طالبان، يک تعداد از . گيردافغانستان رايج شده که حتا ارگان عاليۀ دولت مستعمراتی را در بر می 

در کمين " دوستم"ين جا ادر. به مزار شريف فرار کردند" قانونی"و " بابه جان"گروه شورای نظار به شمول جنرال 
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. لواطت نمود" قانونی"و " بابه جان"نشسته بود که به مجرد ورود اين دو تن داخل عمل شده و با ھر دو يعنی با جنرال 

تم و اين دو تن شورای نظاری در دوران جنگ ھای داخلی در کابل مشاجره صورت گرفته بود و دوستم ھم در بين دوس

از شرم صدای خود را نکشيدند و بی " قانونی"و " به جانبا ".صدد انتقام گيری برآمد که باالخره به ھدف خود رسيد

که با  زمانی. ين راه برنده خواھد بودا درهھميشفکر می کرد که " دوستم. "ُناموسی خود را مانند زھر قرت کردند

را رسوا ساخت که با حمايت و تشويق امريکا " دوستم"موضوع را افشاء کرد و " ايشچی جان"لواطت کرد، " ايشچی"

ھم شکل " مھمند"و " عطاء"وقوع حادثه بين . از ترس به ترکيه فرار کرده است" دوستم. "شود قضيه ھنوز دنبال می

" دوستم" که اندکرده را ھمان کاری " مھمند"و پسرانش در حق " عطاء"شود که  گفته می. خود گرفته استديگری به 

  .   جان کرد" ايشچی"در حق 

  . مخالفان دولت مستعمراتی بايد در عقب خود قفل آھنی ببندند تا مورد غضب دولت مستعمراتی قرار نگيرند

 

 


