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  در افغانستانكاي دشمن امرني ترمرگبار

 
 در ی در عقب حمالت تماشائافت،ي پرورش ی ای آی سلهيوسه  ب متولد شد وی كه در  جنگ ضد شوروی حقانشبكه

 .افغانستان است
 

 .كنندي می افغانستان نطر اندازتختي كابل، پاۀ باز  نشسته و بدقت به نقشی فضاكي طالبان در ی ـ سه متحد شورشزيگرد
  ." ماندمي ما خواھنجايا"  كه ديگوي اشاره كرده و میكي
  
 نشان ني كلككي را با ی اطاق خالكي یويدي وگري دی جنگجو به جنگجوكي ،ی شورشیغاتي تبلیويدي وني از اگري دۀ صحندر

 كه شما را مي در داخل داریما افراد"  ". كرددي خواھري فني كلكني ازیشما به كرز" كه  دھدي محاتي توضگرانيداده و به د
  ".كنديكمك م

 
 ابي كامًباي اتفاق افتاد، تقری رسم و گذشت عسكراني در جر٢٠٠٨ لي سال اپر٢٨ كه در ی جمھور كرزسي به رئقصدوءس

 در مورد آن یخباراتت اسلي تفصويدي وني درانيجنگجو . رفتندني جمھور جان به سالمت برد، اما سه تن از بسيرئ.  شده بود
 به ًقاي داشتند كه دقین طفره بروند و در داخل حكومت كساسي كه چطور از مراكز نظارت  پولدانستنديآنھا م.  ساحه داشتند

     . در رسم و گذشت در كجا استاده خواھد شدی كرزی كه كه آقاديآنھا بگو
 

 ی پخش میغاتي تبلیدوي وثي و منحكنندي ممي را تنظجهي نترند،يگي شانرا از آغاز تا انجام فلم ماتيً افغان اكثرا عملانيشورش
 دوي از سه مرد گروه ترور را در ویكي افغان ی استخباراتنيمامور . شدیداري پاكستان خرته،ي در كوويدي ونيا.  ندينما

 به حضور دي تھدني اند  كه  اكثر ماموران آنرا بزرگتری  حقانۀ گروه مرگ آور شبكی آنھا اعضاۀھم.   كرده اندیشناسائ
  .دانندي در كشور مكايامر

 
  ثابت ساخته اند كه ی حقانۀشبك"   ا،يفرني كالری در مونتری بحری قوایلي محقق در مركز تحصی دوپوي متۀ حسب گفتبر
  ." در داخل افغانستان براه اندازندی دسته بوده و قادرند كه حمالت تماشائني  مستعد تر)اني گروه شورشانياز م(
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ه  باني تعداد جنگجوكي كهي ثابت ساخت، وقتی م١٢ خي شبكه كه مستقل اما متحد با طالبان است، شھامت خود را بتارنيا
 خودكشانه را ۀ ھم آھنگ،   حمالت چند جانبورشي نيا.   بردندورشي خوست در افغانستان ی در شھر جنوبی دولتراتيتعم
  . شھر اتفاق افتادني دری متماداني سالی كه در طود باتی حادثني باكتری از بیكي ساخت و انينما
 

 حمالت برجسته اري گروه در عقب بسني كه اشوديادعا م.  گرددي می افغانستان تلقی گروه شورشني تردهيچي پی حقانۀشبك
 موتر بر سفارت ھند ۀعي ذری انفجارۀ در كابل و حمل٢٠٠٨ ی ھوتل لوكس در جنوركي حمله   بر كيبوده است كه شامل 
  . كشته از خو د به جا گذاشت۴١ بود  كه  ٢٠٠٨ یدر كابل  در جوال

 
 خوست و كا،ي پكتیدر قسمت ھا.   فعال استی خوست، لوگر و غزنكا،ي پكتا،ي افغانستان ــ پكتی جنوبتي گروه در والنيا

 ی عضو ولسكي یني شاه حسفيحن. كنندي را  اداره می نواحادي نموده اند و اطراف تعداد زسيسأ حكومات ممثل را تايپكت
 گشت و یا و نواح دارند كه در سرك ھی حقانی ضرورت به نامه ھات حكومنيدر خوست مامور"جرگه از خوست گفت، 

  ."نديگذار نما
 

مقامات .   پاكستان قرار داردیلي در مناطق قبارستاني شمال وزرامشاه،ي در می رھبر،ی و افغانیكائي منابع امرطبق
 نطوريً كه واقعا ھمنديگوي می سابق حقاناني كنند، اگر چه كه جنگجوی انكار منراي ای  حقانۀ برجستی و چھره ھایپاكستان
 به استخبارات پاكستان شتري افغان بی نسبت به ھر گروه شورشی حقانۀ شبك،یكائي امریسب ماموران استخبارات حبر .است

   . عرب وصل استی جھادیو دسته ھا
 
 سرحد با پاكستان بود كه رھبر كي نزداي پكتتي خاكسار والی كوه ھانيدر.  گرددي برمی طوالنۀ ارتباطات به گذشتنيا

 متولد شده  و  بخاطر درانځ ۀلي قبنفوذيذ ۀ خانوادكي در یحقان.  دي به شھرت رس،ی حقانني الد گروه، جاللنيمعروف ا
 كشور با ی جنوب شرقاتي در والیاريبس.   جنگ مبدل شد یافسانو ن قھرماكي بی ضد شورویشاھكارش در جنگ ھا

  جرگه و دوست دورانی ولسی از اعضایكي شاه  فيحن.  حاال در حكومت اندكهي كسانی حتبرند،ي نام می از ویعالقمند
 ولسن عضو كانگرس از یچارل ."  و با تقوا است و اعتقاد راسخ به اسالم داردبي مرد نجكياو " كه ديگوي  می حقانیجوان

تجسم " را ی حقانكباري، ) از آن الھام گرفت٢٠٠٧ ولسن در  یفلم چارل( كردي كار می ضد شوروانيتكساس كه با شورش
  .دي نام"خدا

 
 ی مامور استخباراتكي.  دي جنگ به شھرت رسانداني مۀ از قومندانان  برجستیكي ثي خود را منحی، حقان١٩٨٠ ۀ دھدر
 ی بكشد كه در تصور شما نمیبه نحورا او توانست كه روس ھا " كه ديگوي مشناخت،ي را در آن وقت می كه حقانكايامر
 مي برقرار كرده  بود و مقدار عظی با وكي  ارتباطات نزد)ی آاس یآ( استخبارات پاكستان قي از طری ای آی  س".ديگنج

  .گذاشتي می واريپول و اسلحه در اخت
 

 از زخم ھا به عربستان ی بھبودی و بسا اوقات  برابودي خودش در خط آتش می از قومندانان، حقانیادي  تعداد زعكسبه 
 با تندروان كيبط نزدا روی او را در برقرارجي خلۀ  به حوزی حقانی آن است كه سفر ھار بدهيعق.  دي گزی عزلت میسعود

 و یكائي امریماموران نظام.   شدی خارجاني جنگجوزباني بود كه میفغان قومندانان اني از اولیكيعرب كمك نمود و او 
    . عرب و القاعده تا امروز ادامه دارداني با جنگجوی كه روابط ودارندي اظھار میافغان

 
.   طالبان نبودكي از تحریً رسما بخشیچگاھي ھی حقاند،ي متحد گرد١٩٩٠ ۀبا حكومت طالبان در اواسط  دھ چه كه اگر
 الكن ند،ي خلق نمای امارت اسالمكي كه خواستنديطالبان م" كه كندي بود ادعا می وكي دوست نزدی سعدهللا كه زمانیمولو
  ". بودی اسالمتي جمھوری حامیحقان

 
 )یپسر حقان( آن سالھا یدر ط" كه اوردي شناسد بخاطر می را می حقانلي افغان كه فامیاسي سگرانيل از تحیكي مژده ديوح

 به ی حقانتيدي طالبان به مفبازھم،."  نمودتي اسالم از جانب طالبان شكای خشن و جزمري در مورد تفسنجانبيسراج به ا
 در اكتوبر كاي امرۀانگاه حملبدر ش.   طالب كمك شدندی ائتالف شمال از وهي قومندان متوجه شده و در جنگ ھا علكي ثيح

    .دي طالبان مقرر گردی قومندان اعالی، حقان٢٠٠١
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 در  كاي امری ائتالف به رھبری قواۀ چند ماه بعد از حملی برای شناختند، حقانی او را در آن وقت مكهيكسانگفتۀ  طبق اما
 ی سلسله حمالت ھوائكيدهللا،  ع سی آقاۀبرحسب گفت.   آن بجنگدهي علاي ونددي بپی افغاندي با حكومت جدايتذبذب  بود كه آ

 كه گذارندي نمانيكائيامر" شد و دوستان خود را گفت كه دي او به آنطرف سرحد ناپدو را كشت ی حقانلي فامی اعضاكايامر
 القاعده را در فرار از افغانستان یقان بالمقابل جواب دادند كه حیكائي ھر چند كه مقامات  امر". كندیاو در آرامش  زندگ

   .ستي نطرفي پاكستان معاونت نموده و شخص بیبسو
 
 ی با آیالكن روابط و.   قومندان بودیكي محض ادي تعداد زاني در می در افغانستان، حقانی جنگ فعلۀي  اولاني خالل سالدر

 قادر شد كه بدون ی بزوداو .  برپا كندی آموزشاتسي و تندروان عرب او را قادر ساخت كه پول بدست آورده و تاسیاس آ
    . شدداري برجسته پدی گروه شورشكي مثل ی وۀ، شبك٢٠٠٧مقارن به سال .  بجنگد انيكائي امرهيكمك طالبان مستقالنه عل

 
ه پدر پر  جوان نسبت بیحقان.   را در دست گرفته استلي زمام تشكني سراج الدی پسر حقان،ی ماموران استخباراتۀدي عقبه

 كه نخواست یكائي امری مامور استخباراتكي.    گسترش داده استیعي طور وسري تر بوده و شبكه را در چند سال اخیانرژ
 كي در." او با تجربه تر نسبت به  پدرش است.  ستي نیاو با روش پدرش راض" كه داردي افشا شود،  اظھار متشيھو

 جمھور افغانستان را بخود نسبت سي قصد به جان رئوء طرح سني سراج الد،٢٠٠٨ ی در جوالی سی نادر با ان بۀمصاحب
  . ناتوان گشته استی نحوكي بنكهي ااي است و ضي مراي است كه پدرش مرده، افتهيگزارش .  داد
  
 ۀياتحاد"بطور مثال طبق گزارش، .  كندي كار می تندرو خارجی با گروه ھاكي از نزدی حقانۀ عكس اكثر طالبان، شبكبر 

 دور ی تندروان را از جا ھای جھاد اسالمۀياتحاد.   ھا داردی گروه تندرو ازبك است، روابط با حقانكي  كه "یجھاد اسالم
 اند كه بر یئ گروه در عقب توطئه ھانيادعا شده است كه ا.   كنندی رھبرغانستان آورده تا حمالت را  در افهيمانند ترك

 اني شورشري نسبت به سای با طالبان پاكستانشتري بكي ھمچنان از نزدی حقانۀشبك. ندياھداف مورد نظر  در اروپا حمله نما
.   شدشقدمي با آوردن روش القاعده در عراق، در  استفاده از حمالت خودكشانه در  افغانستان پیحقان .ندي نمایافغان كار  م
گزارش طبق .   دارندء اتكای بر مردم محلی افغان طالبانكهي در صورتدھدي را مورد استفاده قرار ماني خارجیحمالت حقان

  .است ني  سراج الدی حمالت خود كشانه نوآوركا،ي امری استخباراتنيمامور
 

 ني و  محرمكاي امری استخباراتنيمامور.   معروف اندزي حمالت ھماھنگ نی ھا برای حمالت خودكشانه، حقانۀبرعالو
 يک. كنندي مبي آنرا تكذی مقامات پاكستانكهيزي پاكستان است، چی اس آی با آكي  نزدی ھمكارۀجي نتني كه انديگوي میحقان

 ی در كمپ ھای اس آی با آلي بزرگ به تفصۀھر حمل" نمود، گفت  ی كه از اظھار نام خود خودداریقومندان سابق حقان
 شده و ھمچنان ديالقاعده مستف ی ھا از پول  منابع ارتباطی كه حقانشوندي متذكر می  مقامات رسم".شودي طرح مرستانيوز

 انياكثر جنگجو" كندي عالوه می سابق  حقانقومندان . كنندليات خود را تمويممكن است كه از قاچاق چوب چھار تراش عمل
 نكهي بعد ازگري داديتعداد ز.  دندي روس ھا جنگهي جھاد علاني در جری حقانی شان ھم برای اند كه پدر ھای جوانانیحقان

  ." وستندي پی خود ناكام شدند، به حقانی  به وعده ھاانيكائينستان و امرحكومت افغا
 

 ۀ است كه قومندانان مادون در حوزعي چنان وسی حقانۀ شبكاي پكتتي كه  در والدارندي افغانستان اظھار می حكومتماموران
 ی حقانرقي بري الرحمان منصور كه زفيبطور مثال، قومندان سابقه دار س.  ظاھر شده انددي تھدكي مثل ًباي خود تقرتيصالح
   .كندي ممل اواخر مستقالنه عني بود، دردهيجنگ

 
 ی بمبگذار انتحاركي تيحكا

  
 .زندي حرف مانتي و خفهي وظم،ي از استخدام، تعلاحمد
   .كندي ماني را به پاكستان بی  ارتباطات  حقانري اسی بمب گذار انتحاركي حالت
 لي فامكياو از .   پنجاب متولد شدالتي شھر  كوچك اكيش استعمال نشود در ي كه نام اصل كه از ترس مجازات خواستاحمد

 خارج بود و ی را دارد كه مكاتب خوب از دسترس وی معنني پاكستان ایمي عقب مانده تعلستميس.   آمدريبزرگ الكن فق
  . مدرسه رو آوردیعني ی مكتب اسالمكي خود به  هياحمد بعوض در قر

 
 كي  یروز" كه اوردياو بخاطر م.   كندتي خود حمالي بدست آورد تا از ھمه فامی نانوائكي در ی كار،یموزش مذھب از آبعد

 ."دانستمي نمكاي در مورد طالبان و امریزي چچيمن در آن وقت ھ.   سفر كنندرستاني وزی دعوت نمود كه بسویدوستش از و
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در .   نمودندهيي تھشي محل رھاشي نموده و برایرائي از او پذزباناني كه م بردی اردوگاه طالبان پاكستانكي او را به دوستش 
 از آنھا .اموزدي كوتاه اقامت نمود و در باره اسالم بی مدتی خواستند برازباناني اما مد،ي آنجا را ترك گوخواستيآغاز او م

 را در عراق و افغانستان كاياوت امر و قسیرحمي بی و در شب ساعت ھا فلم ھاخواندنديطرف صبح و بعد از ظھر  قرآن م
 ی شدم كه به برادران و خواھران مسلمانم چه اتفاق مني ھا خشمگويدي ودنياز د " كهكندي اظھار  ماو .گذاشتندي مشيبه نما
گرفتم كه  ميمن سر انجام تصم.   دي گردري من تحمل ناپذی  دو ماه، براًباي تقری ھا براويدي وني ایبعد از مشاھده ا"   ".افتاد
  ." كشور مسلمانم بدھمی خود را برایزندگ

  
 نظر ري زاني جنگجوادي احمد، تعداد زۀطبق گفت.   بودی قومندان مقتدر طالبان پاكسانكي  ري نظی اردوگاه متعلق به مولونيا

 كي نبود كه یمد طورھرچند كه سرنوشت اح.   بجنگندی با حقانكجايً و بعدا به افغانستان رفتند كه دهي آموزش دري نظیمولو
 ھفت ماه گذشت، آنگاه ًبايتقر.  ی بمب گذار انتحاریعني  شود "ديشھ" كي خواھدي خود گفت كه مزبانانياو به م: جنگجو شود

  . او داردی برای  آمد و به احمد گفت كه شغلري نظكروزي
 

 كي كردند و او را در یرائي پذی از ویان حقندگاني نماگر،يدر سمت د.   سرحد افغانستان بردندی احمد را بسوري نظمردان
 یآنھا به او گفتند كه برا" كه  اوردياحمد بخاطر م.   واسكت خودكشانه بود، گذاشتندكي كه  پر از مواد منفجره و یموتر
 خواھد داي را كه تعداد مسلمانھا را كشتند،  پیً نموده و بعدا عساكر خارجیوري بخصوص درۀ  جادكي ی كوتاه بسویمدت
  ".كرد

 
 لسان كي كه آنھا بدميانگشت من بر ماشه بود ــ اما سپس شن.   شدمكي مركز نظارت نزدكي كردم و سرانجام به یوري درمن"

  .انيكائي نه امرشد،ي اداره می  مركز نظارت توسط عساكر افغان".كنندي  صحبت میافغان
 

 مسلمان ھا را بكشم،  تنھا اشغالگران گريان نموده و دمن نخواستم كه خود را قرب.  خوردمبي فر  كهدمي فھممن "او گفت،
   ."انگشت من بر ماشه بود، الكن نتوانستم كه دكمه را فشار بدھم"  ". رایخارج

 
  . استی مقامات افغانبازداشت  كرد و امروز در مي خود را تسلاحمد

  
 

          
 
   
  
 
  
 
 
 
   


