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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اپريل ٠١

  

  دستان پشت پرده در حمايت از قاتالن فرخنده
  

 ١٩از جمله، . ده دستگير شده اند تن از افراد جانی و پوليس نسبت فاجعۀ سوختاندن فرخن۴۶گزارش ھا حاکيست  که 

نورالحق علومی پرچمی سابق و وزير داخلۀ نظام مستعمراتی .  تن ديگر اوباشان و قاتالن اند٢٧تن پوليس ضد ملی و 

کوشد تا خود را مدافع حق و عدالت جلوه داده و از متھم شدن به غفلت و يا اشتراک  کابل که نفر عبدهللا عبدهللا است، می

  .يت طفره برودين جناادر

اين منطقۀ مزدحم يک .  يک ساعت طول کشيدً فرخنده در شاه دو شمشيره تقريباجريان خونبار فاجعۀ کشتن و سوختاندن

ًاما اين مزدوران استعمار عمدا گذاشتند که چنان جنايت سھمگينی اتفاق . ارگ و وزارت داخله فاصله دارد کيلومتر از 

که موضوع را به  وزير داخله اطالع دادند، او وقوع حادثه را جدی نگرفت و  ، وقتیيکی از آگاھان برايم گفت. بيفتد

که  اين. ھمان بود که پوليس خود را عقب کشيد و جنايت بی مانندی را رقم زد. امر داد که پوليس زياد مداخله نکند

مردم شريف به اين عقيده اند که يک نوع تفاھم بين پرچميان به . استال برانگيز ؤعلومی چرا از عمق فاجعه نفھميد، س

آن اعتراضات روز ھای اول عليه . قدرت رسيده و اخوان الشياطين  صورت گرفته تا از يک ديگر حمايت نمايند

ًقعا مردم حاال در تشويش و اضطراب اند که قاتالن و پوليسان مسؤول وا. مقرری علومی و اتمر ديگر وجود ندارد

که نفوذ جنگ ساالران،  اخوان، اعضای پارلمان و ساير دستگاه ھای استعماری مانع سير  مجازات خواھند شد يا اين

با در نظر داشت عملکرد دستگاه ھای امنيتی و عدلی در طول بيش از . سالم تحقيق جنايت جانيان و قاتالن خواھد شد

 مردم اعتقادی به تطبيق عدالت و مجازات عامالن اين فاجعه ون کشور،ال اشغال و ترويج فساد در تمام شؤ س١٣

که خاين ترين و ميھن فروش ترين انسان ھا در اريکۀ قدرت نصب شده و به جز حفظ قدرت، ھرگز  آنھم وقتی. ندارند

صرف به خاطر آرام ساختن اعصاب مردم که درين روز ھا سخت ضربه خورده است، . به فکر عدالت اجتماعی نيستند

که چند روز از حادثۀ  به مجردی. کوشند که خود را حامی دفاع از حقوق مردم  جلوه دھند مال دولت مستعمراتی میع

  . مرگبار فرخنده بگذرد، مجريان قدرت به ھمان منوال گذشته عمل خواھند کرد

 و مانند کوه در مقابل از فاميل داغديدۀ فرخنده و مردم ستمديدۀ خويش تقاضا دارم که ھشياری خود را از دست ندھند

  . ستاده شونديوسوسه ھای شيطانی اخوان و قدرتمندان ا

 

 


