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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اگست ٠۴
  

  حقانی ھم بمرد
  

  
  قاتل جالل الدين حقانی

  
 جالل الدين حقانی يکی از شرير ترين انسان ھای روی کرۀ زمين ھم به سوی جھنم شتافت و به تعقيب مرگ مال عمر،

و مردم ما از شر رفت تا کشور   پيش ازين جھان میھاکاش اين فتنه گر سال. مردم ستم ديدۀ افغانستان را شادمان ساخت

  .ون می مانداين انسان کش مص

شبکۀ .  بود که ضربات مھلک و کشنده ای بر مردم ما وارد کرده استجالل الدين حقانی رھبر شبکۀ تروريستی حقانی

در جريان جھاد ضد شوروی . ناک تر از تحريک طالبان بودمليات تروريستی خود به مراتب خطرحقانی در ع

  دست آوردن يک مقام در دولته معاشخور سی آی ای بود، اما بعد از تجاوز امريکا به افغانستان، خواست حقانی در ب

  . در صف مخالفان امريکا و دولت کرزی درآمدًتعمراتی کابل برآورده نشد و بعدامس

شبکۀ حقانی  . کرد  حقانی سازمان خود را به وزيرستان شمالی انتقال داد و از آنجا عميات  بيرحمانۀ خود را اداره می

روابط نزديک شبکۀ حقانی با آی اس آی .  کند نيست، صرف می کشد و تخريب مینبوده و بند يبه ھيچ اصل انسانی پا

دھد که به تنھائی اجرای آن نا  زير نظر آی اس آی، عمليات خاص تروريستی را انجام می. به کسی پوشيده  نيست

  .ممکن است

کند و تابع امر   با وجود ھمکاری نزديک بين حقانی و طالبان، در اکثر مواقع شبکۀ تروريستی حقانی مستقالنه عمل می

از زمرۀ عمليات کشندۀ شبکۀ حقانی، حمله به سفارت ھند در کابل و مرکز سی آی ای در . شود ی طالبان نمیو نھ

در حال حاضر، سراج الدين حقانی پسر جالل الدين حقانی رھبری .  گذاشتی جارخوست بود که صد ھا کشته ب

  .دھد يب را میسازمان تروريستی پدر را به دوش دارد و از آنسوی سرحد فرمان قتل و تخر

مردم مرگ جالل الدين حقانی را به فال نيک می نگرند و اميدوارند که ھريک از تروريست ھا و قاتالن ملت به زودی 

  .  به سوی جھنم بروند و کشور را از شر خويش آسوده سازند


