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بعد از دو نیم ماه رسیدن به قدرت ،اقتدار طالبان می کوشد که خود و کشور شان را از انزوای
دیپلوماتیک و اقتصادی که در آستانۀ بحران بشری قرار دارد و از آن رنج می برند ،نجات بدهند.
جامعۀ جهانی برای رساندن کمک به یک رژیمی که کوچکترین مقررات و قوانین ابتدایی حقوق
بشر را نمی شناسد ،متردد است.
الکن زیادترین تشویش جامعۀ جهانی برای امنیت جهان است ،زیرا بعضی از اعضای نزدیک به
مسلمانان افراطی در دولت طالبان شامل می باشند که این عناصر که همانا شبکۀ حقانی است در
مقابل دنیای خارج از خود مخالفت و خصومت نشان می دهند.
صحنه ایکه ترس و هراس را در سفارت های جهان سبب گردید ،که به تاریخ هژدهم اکتوبر در
صالون یکی از هوتل های بزرک پایتخت افغانستان هوتل انترکانتینناتل ،وزیر داخله افغانستان سراج
الدین حقانی ،شف شبکه حقانی که مدتی طوالنی دشمن نمره یک اردوی امریکا محسوب می شد،
خطاب به مردم ،از حمالت انتحاری برعلیه اردوی امریکا ،ناتو و برعلیۀ رژیم قبلی ستایش و تمجید

salamwatanam@gmail.com

نمود .در مقابل وی به صد ها نفر ،که در بین شان اقارب و نزدیکان شهدای حمالت انتحاری که
برای شان صد یورو ،لباس و زمین وعده می داد ،مشاهده می شد.
سخنگوی سراج الدین حقانی ،سید خوستی می گوید که سراج الدین حقانی "به جهاد و قربانی دادن
مجاهدین رسم احترام را بجا آورد و برای شان درود فرستاد" ،و از آن ها به نام "قهرمانان اسالم و
کشور" یاد نمود .و عالوه نمود "ظهور سیستم اسالمیک نتیجۀ خون شهدا ای ما می باشد .وی قبل
از ختم عالوه کرد " ،حاال شما و من باید از خیانت به آرمان های آن ها اجتناب کنیم".
انتخاب مکان یقینا تصادفی نمی باشد .در ماه جنوری  ،2018اعضای شبکۀ حقانی باالی این تعمیر
حمله نمودند و به تعداد چهل نفر را به قتل رساندند که در جملۀ این چهل نفر چهارده نفر خارجی
نیز شامل بود ،و نیز به ده ها نفر را گروگان گرفتند.
سخنگو یک عکس از این مراسم را در تویتر خود به نشر رسانید ،که تعداد حاضرین را نشان می
داد که قوای مخصوص در بین شنوندگان به صورت واضح دیده می شد.
یگانه فرد که روی خود را به دلیل امنیتی پوشانده بود ،قرار گفتار اطرافیانش :سراج الدین حقانی
بود.
وی از عقب دیده می شد که فامیل های اشخاص انتحاری به دیدنش آمده بودند و به رسم احترام با
وی بغل کشی می نمودند.
در آن روز یگانه ظاهر شدن وی در انظار عام بود .شخص ایکه در سال  2015به صفت شف
عسکری و نمبر دو تحریک طالبان نامیده شد ،امروز به حیث یکی از وزیر های عمده در دولت
طالبان انتخاب گردیده است.
کاکایش خلیل حقانی وزیر پناهندگان ،برادر مؤسس و بنیانگذار شبکۀ حقانی جالل الدین حقانی
رهبری جنگ را عهده دار و در دولت اولی طالبان وزیر قبایل بین سال های  2006ـ  2001میالدی
بود ،در سال  2018فوت نمود .انس حقانی برادر جوان سراج الدین حقانی می باشد انس حقانی
اولین فردی بود که داخل کابل شد تا انتقال قدرت را از رهبران رژم قبلی افغان که در کشور باقی
مانده بودند اداره کند.
یک تعداد از اعضای دیگر این شبکه نیز چوکی وزارت ها را به دست دارند مانند نجیب هللا وزارت
مخابرات ،عبدل حقانی وزارت تحصیالت عالی.
سراج الدین حقانی باعث تشویش سرویس استخبارات ممالک غربی شده است ،زیرا وی از علم و
دانش بهره مند بوده و با لسان انگلیسی بلدیت کامل دارد .از نظر تاریخی به سرویس استخبارات
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اردوی پاکستان ( )ISIارتباطات دارد .گفته می شود که وی باالی ستراتیژی حاکمان جدید کشور
حتی "رهبر بزرگ" طالبان ،مال هبت هللا آخندزاده سایه افگنده است.
در این اواخر مال هبت هللا آخندزاده امیر المومنین برای اولین بار به تاریخ سی ام اکتوبر در هنگام
تجمع یک تعداد افراد در مدرسۀ حکیمیه در شهر بزرک قندهار در جنوب کشور در محضر عام
ظاهر گردید.
«شبکه ای فوق العاده خشن و خشونت آمیز»
ملیسه سکورکه (  )Melissa Skorkaکه همرای اردوی امریکا در ساحه همکاری می نمود به
تاریخ چهاردهم سپتامبر در یک راپور برای نهاد یا انستیتوت  Hooverپوهنتون  Stanfordمی
نگارد که "در نیم قرن شبکۀ حقانی از یک شبکۀ جهادی قبایلی ،به یک شبکۀ تروریستی بسیار قوی
در جنوب آسیا مبدل گردیده است.
ملی سه سکورکه می افزاید که با دوباره به قدرت رسیدن متحدین طالب شان در دولت ،این دار و
دسته به یک قدرت بزرگ و مهم سیاسی دسترسی پیدا نمودند ،وی ادامه می دهد" :سیر صعودی
سراج الدین حقانی به اثبات می رساند که این شبکه فوق العاده خشن یک اقلیت افراطی ست که
طالبان معتدل می کوشند که آن ها تحت کنترول خود درآورند ،آن ها یک رول مرکزی را در
گنجانیدن تروریزم حتی در قلب طالبان مدرن بازی می نمایند".
بر نظر دولت امریکا سراج الدین حقانی برای محافظت شبکه خود از نقطه نظر سیاسی از امکانات
دولت افغانستان استفاده نموده و به این طریق برای محافظت شبکه خود از حمالت احتمالی امریکا
بهره برداری نماید.
از طرف دیگر متخصصین ضد تروریزم ،وحید برون ( )Vahid Brownو دان رسلر ( Don
 )Resslerدر چندین کتاب نشان دادند که" :که شبکه حقانی برای انکشاف و حفظ القاعده و جهاد
جهانی نسبت به دیگر گروپ ها بسیار مهم می باشد".
برای ملل متحد سراج الدین حقانی یک ارتباط اساسی بین القاعده و طالبان بوده و با سازمان دولت
اسالمی یا داعش مسایل تکتیکی را تدارک ،ترتیب و تنظیم می نماید .که این سازمان متهم به یک
تعداد حمالت اند که توسط دولت طالبان محکوم شناخته شدند.
شبکۀ حقانی در اواخر سال های  1970یک شبکۀ قبیلوی پشتون مانند دیگران بود که در داخل قریه
ای در خوست و میرام شاه پایتخت وزیرستان پاکستانی عبور و مرور می نمود.
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در زمان جهاد علیه شوروی بین سال های  1979و 1989از همین جا اسلحه به مقصد کابل انتقال
می گردید .در این زمان گروپ های اسالمیست و جهادیست ،اکثرا توسط ممالک ُگلف تمویل می
گردید.
در آن هنگام هیچ نوع حمله خارج از جغرافیای افغانستان به وقوع نمی پیوست در بین سال های
 1996الی  2001رهبر القاعده برای نگهداری خود مختاری اش در مقابل رهبر تحریک طالبان
مال محمد عمر آخند باالی شبکۀ حقانی اتکاء می کرد.
بعد از سقوط رژیم اول طالبان در اخیر سال  ، 2001شبکۀ حقانی توانست در نزد طالبان وزن
سیاسی پیدا نماید.
جالل الدین حقانی قدرت و رهبری شبکه را به پسرش سراج الدین انتقال داد که نامبرده توانست بعد
از مرگ مال محمد عمر آخند که در سال  2013اتفاق افتاد با مداخله وی از انتشار خبر مرگ رهبر
طالبان جهت جلوگیری از زد و بند در انتخاب رهبر نو تا سال  2015اعالن فوت رهبر طالبان
مخفی نگهداری کرد.
یک ابتکار عمل که برایش اجازه داد تا یک  OPAواقعی باالی تحریک طالبان را به پیش برده و
حیثیت رهبر نظامی و شخص نمبر دوم تحریک را به دست بیاورد ،در حالیکه طالبان که اصیل یک
شهر در جنوب افغانستان می باشند همیشه داخل نمودن اشخاص خارج از گروپ شان را غیر قابل
قبول می پنداشتند.
___________________________
استقالل -خپلواکی:
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