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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ١١
 

  شدت يافته است"حقانی"سفاکی 
مدھشی بر ين روز ھا ضربات ا، درد جھادی به شمار ميروھایگروه خون آشام حقانی که يکی از خشن ترين سازمان

سسات دولتی نيست، بلکه مردم عادی ملکی ھم از شر ؤاما اين ضربات تنھا بر م. پيکر دولت مستعمراتی وارد می کند

طبق گزارش ھا در عقب پردۀ يورش ھای اخير طالبان دست شبکۀ حقانی به يک نحوی . اين گروه شرير درامان نيستند

دوش گرفته و آن را رھنمائی می ه فعاليت ھای تروريستی طالبان را بًشود حقانی ھا قسما رھبری  گفته می. شامل است

 .نمايند

مقامات . شبکۀ حقانی در پاکستان مستقر است و از آنجا عمليات خود را در داخل افغانستان طور دقيق رھبری می نمايد

.  نفر به ھالکت رسيد۴۶ دانند که در اثر آن ول حمله اخير در کابل میؤدولت مستعمراتی کابل شبکۀ حقانی  را مس

شود که سراج الدين حقانی به حيث معاون در تحريک طالبان ايفای وظيفه می کند که از اختيارات زيادی  شنيده می

فعاليت حقانی در داخل تحريک طالبان، به اين .  برخوردار بوده و فعاليت ھای نظامی آنھا را  رھنمائی می نمايد

شبکۀ حقانی از اعتماد کامل .    و آنھا را به تحرک تخريبی بيشتری وادار ساخته استتحريک جان تازه ای بخشيده

. شود سازمان استخباراتی پاکستان آی اس آی برخوردار است و به ھدايت آن سازمان داخل عمليات تروريستی می

عضای سی آی ای را در انی بود که چند سال قبل، سفارت ھند را در کابل منھدم کرد و شماری  از اقھمين شبکۀ ح

 که حاکميت احتمالی اين گروه بر طالبان، فرصت مذکرات صلح را به کلی منھدم پيشبينی می شود.  خوست کشت

شبکۀ حقانی با ھر گونه مذاکرات با دولت مستعمراتی .  سوق خواھد داد" دايمی"خواھد ساخت و افغانستان را در جنگ 

  .دھد جيح میو امريکا مخالف است و تنھا جنگ را تر

اين وجيبۀ مردم است که به پا خيزند و سرنوشت خويش را در .  طور خطرناکی در انکشاف است نحوادث در افغانستا

  . دست گيرند و يکجا از شر دولت مستعمراتی و نيرو ھای ارتجاعی تروريستی نجات يابند

 

 

 
 


