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داکتر سیدعبدهللا کاظم

ورود تعدادی از گروه حقانی به کابل قبل از سقوط نظام جمهوری
بعد از انکه بتاریخ  15آگست کابل بدست طالبان افتاد ،این شایعه پخش شد که تعدادی از قوای حقانی
از قبل داخل کابل شده بودن د و بطور مخفی فعالیت داشتند و در ترصد بودند که درصورت سقوط
نظام جمهوری از همه اولتر نفوذ خود را در اداره شهرکابل و مراجع حساس و مهم از جمله ارگ
ریاست جمهوری ،وزارت دفاع و داخله و همچنان ریاست امنیت ملی گسترش دهند .در آنوقت این
شایعه نیز پخش گردید که حمدهللا محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی و شخص مورد اعتماد
و حتی عمالً شخص صاحب صالحیت دوم کشور طی سفری که چندی قبل در خوست داشت ،با
گروه حقانی به تماس شده و زمینه ورود آنها را به کابل بطور مخفی مساعد ساخته بود و به همین
ترتیب گروه مذکور یک تعداد از منسوبین خود را به کابل گسیل داشت و عده ای آنها توانستند حتی
در بعضی ادارات دولتی نفوذ کرده و به جلب و جذب مخفی بپردازند .امروز سایت بی بی سی
فارسی/دری از قول وال استریت ژورنال مطالبی را مبنی بر نقش این گروه در تصرف کابل به نشر
سپرد که بر چگونگی این شایعه روشنی بیشتر می اندازد .بیمورد نخواهد بود تا توجه دوستان را به
این نوشته بی بی سی جلب نمایم:

گزارش والاستریت ژورنال :طالبان نفوذی با پوشش غربی ،عامل اصلی تصرف
افغانستان
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سه ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط دولت آن کشور بدست طالبان ،به
قول روزنامه وال استریت ژورنال ،حاال روشن شده است که افراد نفوذی گروه طالبان در داخل
وزارتخانهها ،سازمانها و دانشگاهها ،در سقوط بدون مقاومت شهرها و پایتخت این کشور نقش
"چشمگیر" داشتند.
شماری از مقام های طالبان به این روزنامه گفتند که ماموران مخفی طالبان با ریشهای تراشیده،
پوشش غربی و عینکهای آفتابی ،سالها در داخل موسسات دولتی و سازمانهای کمکرسان
بینالمللی در این کشور نفوذ داشتند.
در گزارش این روزنامه آمده که "این افراد در کابل و شهرهای دیگر افغانستان در آستانه خروج
آمریکا از نقش نفوذی خود بیرون آمده ،همسایگان و همکاران خود را غافلگیر کردند .آنها با بیرون
کشیدن سالحهای خود از مخفیگاهها ،به طالبان کمک کردند تا به سرعت کنترل شهرها را بدست
گیرند".
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در چند هفته پیش از سقوط کابل ،سایر شهرهای عمده این کشور یکی پس از دیگری به سرعت و با
مقاومت اندک نیروهای دولتی تحت حمایت آمریکا سقوط کردند .کابل ،پایتخت کشور نیز در ۱۵
آگست ،در چند ساعت ،بدون شلیک یک گلوله بدست طالبان افتاد.
به نوشته این گزارش سلیم صعد ،مقام ارشد طالبان که مدیریت عملیاتهای بمبگذاری انتحاری و
قتل های هدفمند را در گذشته در پایتخت بر عهده داشت به این روزنامه گفته که "ماموران نفوذی ما
در بدست گرفتن کنترل نقاط استراتژیک پایتخت نقش داشتند".
وال استریت ژورنال" :طالبان نفوذی" پیش از اتمام علمیات فوری نجات ،اطراف فردوگاه کابل را
تصرف کرده بودند
افراد تحت مدیریت آقای سلیم به نام واحد "بدری" وابسته به شبکه حقانی است ،شبکهای که از سوی
ایاالت متحده به خاطر روابط با شبکه القاعده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این مقام طالبان از دفتر فرمانده امنیتی فردوگاه کابل مجهز با مانیتورهای مداربسته تلویزیونی،
صحبت میکرد ،به خبرنگار وال استریت ژورنال گفت" :ما حتی در همین دفتر نیز افراد خودمان را
داشتیم".
در سالهای گذشته تصور میشد که نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا و نیروهای مسلح دولت سابق
افغانستان در برابر آدمهایی میجنگند که لباسهای محلی میپوشند و ریشهای بلند دارند و در
اطراف شهرها هستند ،اما حاال به نوشته این روزنامه روشن شده که شبکه عملیاتی شهری طالبان در
سقوط دولت سابق نقش اساسی داشته است.
به گفته این مقام ارشد طالبان ،پس از فرار اشرف غنی از کابل و توقف "بحث برانگیز" طالبان در
بیرون دروازههای کابل ،این نیروهای نفوذی طالبان بودند که پایتخت را تصرف کردند.
به گفته مقامهای طالبان ،افراد نفوذی آنها پیش از سقوط کابل کنترل برخی نهادهای حساس امنیتی را
بدست گرفته و نیروهای امنیتی دولت سابق را خلع سالح کرده بودند.
مقامهای طالبان به این رونامه گفتند که این افراد نگذاشتهاند محتویات داخل کامپیوترهای دفاتر دولتی
از بین برده شوند و آنها همچنین از تاراج برخی نهادهای دیگر مانند انستیتو باستان شناسی افغانستان
جلوگیری کردهاند.
محمد رحیم عمری ،از فرماندهان رده میانی نیروی بدری طالبان گفته است که شبکه نفوذی آنها در
پایتخت شامل سه بخش میشدند :افراد جنگجو ،افرادی که کمک مالی جمعآوری میکردند و
دستاندرکاران امور تبلیغاتی.
شماری از همکاران برخی از افراد نفوذی طالبان که اکنون به خارج پناهنده شده اند ،به وال استریت
ژورنال گفتند که از دیدن این افراد در کنار طالبان "شوکه" شدهاند.
بیشترین افراد نفوذی طالبان در پایتخت مربوط به شبکه حقانی بوده اند ،این امر به تقویت جایگاه این
گروه انجامید که در حکومت طالبان دست باالیی دارند.
واحد "بدری" طالبان توسط "بدرالدین حقانی" تأسیس شد ،فرماندهی که در سال  ۲۰۱۲در اثر یک
حمله هواپیمای بدون سرنشین ایاالت متحده در پاکستان کشته شد.
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این واحد اکنون تحت فرمان برادرش ،سراج الدین حقانی ،وزیر داخله طالبان و فرمانده شبکه حقانی
است که مرکز قدرتش در مناطق قبایلی شرقی افغانستان و پاکستان است.
او در "باالترین سطح فهرست افراد تحت تعقیب" پلیس فدرال آمریکا قرار دارد.
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