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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ١۶
 

 زده که چنين شده ايم؟؟ ما را چه مرگ
  

دھد، اما نه طور احمقانه که در حال تکوين  ثيرات منفی خود را در افغانستان نشان میأتجاوز عربستان به يمن ت

 پيرامون سياست داخلی و خارجی افغانستان و جيبۀ ھر افغان است، الکن کشتار و لت وکوب يک بحث آزاد. است

  . دھد از سبک سران و ماجراجويان را تبارز میای ديگر به خاطر حوادث جھانی نادانی و نا عاقبت انديشی عده 

 گروه ھای متعددن، افراد و حمايت شتاب زدۀ غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل از تجاوز عربستان به يم

در محافل به اصطالح اکادميک و در ساير دسته بندی ھا بحث . داخلی را در روياروئی يک ديگر قرار داده است

بدون ترديد که صحبت ھا و موشکافی ھا در . ی در مورد روش افغانستان به ارتباط بحران يمن در جريان استئھا

شود که حوادث بيشتر مورد  چنين بحث ھا باعث می.  مفيد خواھد بودهيشمسايل سياسی، اقتصادی و اجتماعی ھم

  .د تا بر مبنای آن نتيجه گيری ھای الزم  بدست آيدنتحليل و تجزيه قرار گير

که آن را در حادثۀ چند روز قبل   اما بحث ھا و گفتار ھا نبايد باعث خود خوری و خود کشی ما گردد، طوری

گروه شيعه مذھب که يکی آن جانب آيت آ محسنی را گرفته بود به جان ھم افتادند و يک ديگر دو . مشاھده کرديم

ل جانب مقابل رفته و از فرد مورد نظر به خاطر زخصوصاً پسر و مربوطين محسنی به من. را لت و کوب کردند

خواھد يکه تاز باشد و   میه ھميشمحسنی ظاھراً عاجز. الفت با عقايد محسنی به ارتباط بحران يمن انتقام گرفتندخم

شايعه است که موضوع رھبری بعد از او ھم درين کشمکش .  دھد که او را چلنج دھد به ھيچ فرد ديگر اجازه نمی

به ھر حال، ھر کس حق دارد نظر و تصوری از حوادث داشته باشد و تحميل نظرات از طريق . نقش داشته است

  . رساند، آنھم که موضوع جھانی باشد نه داخلی ا به اثبات میخشونت و لت و کوب عقب ماندگی ما ر

که جان يک ديگر را  مردم ما بايد به مبارزات خود عليه امپرياليسم و دولت دست نشانده اش جان بدھند نه اين

  . بگيرند

 

 


