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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٢٧

  عطاء نور و بچه بازی

  
 سخت ًخصوصا افراد زورگو و مقامات دولتی. بچه بازی در حلقات حاکمۀ افغانستان به يک عرف تبديل شده است

عطاء نور والی بلخ و يکی از اعضای مھم منافقين جمعيت اسالمی از زمرۀ . ين کثافت و فساد اخالق غرق شده اندادر

خودش ھم نظر به گفتۀ اشخاصی که  او را خوب می شناسند، . آن کسانی است که شب و روز مصروف بچه بازی است

قرضھايش را "ترکانده به گفتۀ مردم کابل، ر سر پسران نوبالغ دوران بد بچگی را تير کرده و حاال عقده ھای خود را ب

  . "جمع می کند

چند روز قبل روزنامه ھای امريکا گزارشات مبسوطی پيرامون اين . رسوائی بچه بازی در افغانستان عالمگير شده است

ين ادر. شوند، ساختند نايت میرذالت داشتند و حتا مقامات امريکائی را متھم به ھمکاری با افغان ھائی که مرتکب اين ج

گزارشات آمده است که به عساکر و صاحب منصبان قوای متجاوز امريکا امر شده که نبايد در مسايل افغان ھا مداخله 

. ًبازی ببينند، آن را کامال نايده بگيرندنمايند، بدين معنی که اگر افراد امريکائی شرکای افغان را در جريان عمل بچه 

اکثر جنگ ساالران و قومندانان گروه ھای مختلف که قوای متجاوز امريکا را معاونت می نمايند، مصروف بچه بازی 

عطاء نور والی بلخ و يکی از جنگ ساالران منافقين جمعيت اسالمی . دھند اند و بی ھراس به اين عمل شنيع ادامه می

  . ھاستينايکی از

. دھد  در عکس باال نگاه کنيد که عطاء نور را حين نوازش يک پسر خورد سال که مورد اذيتش قرار گرفته نشان می

.  جماع به اين پسر که او را به حالت گريان و زاری درآورده، دل آسايش نمايدو خواھد که بعد از تعرض  عطاء نور می

 . د تا ميدان بچه بازی بيشتر برايش ھموار گرددعطاء نور آروز دارد روزی رئيس جمھور ھم شو

که  والی بچه باز باشد، از قومندان و ولسوال چه گله  وقتی. اين است حالت بد افغانستان که به کسی ترحم نمی کنند

  . خواھد بود

 


