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  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ اگست ٠٦

  
  يونس نگاه

 یارزش استخباراتی سراج الدين حقان
باشد و از   حقانی نيست، آدم مدير و رھبر نمیۀ اصلی شبکۀالدين حقانی گردانند سال گذشته نشان داد که سراج تحول يک

 مخوف است ۀ يک شبکۀالدين نماد و چھر سراج. نظر دانش نظامی و سياسی در حدی نيست که از او ترسيم کرده بودند

 ۀرھبران واقعی شبک. کنند ھا رھبری می سازند و ھمان  و استخباراتی می نظامیۀھای کارکشته و پخت  آن را آدمۀکه برنام

 .خوری برگزار کرده بودند حقانی کسانی اند که در کابل محفل چای

توانست  او می. شد گاه برآمده وزير نمی عجله سال گذشته از مخفی گونه به بود آن دار اصلی شبکه می الدين لگام اگر سراج

 .کرد زيران بسياری را مديريت میپشت صحنه نشسته و و

داشت، آدم فعال و صاحب روابط  اختر محمد منصور رھبر مقتول طالبان می ًی و ظرفيتی درحد مثالئاگر او حتی توانا

ھای امن  الدين در خانه از چھره و ظاھرش ھم معلوم است که سراج. ماند بود، به احتمال زياد تا حاال زنده نمی وسيع می

 به سوابق پدرش، قوماندان سمبوليک شبکه و نام مستعار جنراالن پاکستانی ءھا زندگی آرام داشته و با اتکا پاکستان سال

 حقانی انجام ۀنام شبک بود که به ی میئھا ريز و مدير اصلی حمالت انتحاری و عمليات اگر او برنامه. است/شده بود

 .گذاشت گرفت امريکا او را به احتمال زياد زنده نمی می

. مند و ترسناک است آن شبکه قدرت.  حقانی نخواھد گذاشتۀ اين که مرگ و زندگی او تاثير چندانی بر شبکۀتيجن

پاکستان دستکش سياه و کالنی را . اردوی پاکستان و مجريان افغان است/ش ناشی از ترکيب رھبری استخباراتقدرت

الدين حقانی را  بسوزد، مراج) الدين حقانی سراج(ن دستکش اگر اي. پزد پوشيده و در تنور افغانستان برای خودش نان می

 .تنور داغ است و دست پاکستان دراز. خواھد پوشيد

  


