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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جوالی ٣١
  

 مال عمر به جھنم رفت

 
  

" مرگ. "خبر گزاری ھای داخلی و خارجی گزارش دادند که مال عمر رھبر تحريک طالبان سياه دل به جھنم شتافت

.   بسته شد٢٠١٣مال عمر در سال "چشمان "نظر به گزارشات، . ھم شاد ساخترا وی عده ای را مغموم و عده ای 

 .آی اس آی پاکستان از کل قضيه آگاه است. مردنش دارندفراوان در مورد مردن و نترديد و الکن مردم ھنوز شک 

 مرده باشد، پنھان کردن اين حادثه يک طرزالعمل طبيعی استخباراتی آی اس آی و ٢٠١٣ در سال ًاگر مال عمر واقعا

ًآيا سی آی ای قبال از مرگ وی آگاه بود يا خير؟ نظر به بازی ھای اخير سياسی و استخباراتی، سی آی . عمالش است

ز مرگ مال عمر خبر بوده باشد، اما نخواست که آن را افشاء نمايد زيرا زنده بودن مالعمر توجيه برای تجاوز ای بايد ا

  . امريکا به افغانستان و اشغال آن بود

، اين خود ناتوانی دستگاه استخباراتی امريکا را به )اگر عمر مرده باشد( اگر سی آی ای از مرگ مال عمر خبر نداشت 

شايد ھم دوران مصرف مال عمر مانند بن الدن به پايان رسيده و پاکستان بيش ازين ضرورتی به تداوم . رساند اثبات می

خبر می تواند انسان ھا و جنايتکارترين به ھر حال اعالم مرگ مال عمر يکی از شياد ترين . حيات وی احساس نمی کرد

ر زير ساتور طالبان، عزيزان خود را از دست دادند و آواره افغانستان باشد که دۀ  کشيدء مردم جفاۀخوش آيند برای ھم

  .و در بدر شدند

برای خواھران افغان . تواند بی ھراس در آفاق و انفس سير و سياحت نمايد بودا حال آرام گرفته است که می" ارواح "

گر در مکيدن خون شان  صف مبارک باشد که از شر چنين دژخيم آسوده خواھند شد، اما بايد بدانند ھزار ھا دژخيم دي

  . آرائی کرده اند
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ھمه اميدوارند و دعا می نمايند .  راحت می کشند که حداقل يکی از قاتالن ملت به ديار عدم شتافتسمردم ما اکنون نف

ه زودتر جھان فانی چکه بقيه افراد شرير مانند سياف، گلبدين، عطاء نور، نقيب، حضرت، دوستم و صد ھای  ديگر ھر 

  . رگ گويند و آسوده در يک گوشۀ جھنم حيات اخروی را سپری نمايندرا ت

 

 

 

 

 

 

 


