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 2022اگست  04شنبه جپن        Jean Pierre Perrin: نویسنده، خبرنگار و افغانستان شناس منبع     

   مترجم: فریده نوری       

 کشته شدن رهبر القاعده در یکی از کارته های شیک کابل 

 ، مدت طوالنی در کوه های هندوکش پنهان

 رهبر القاعده به روز یکشنبه توسط یک درون امریکا 

 امن در کابل کشته شد در یکی از کارته های فوق العاده

 جا زندگی می کنندلین طالبان نیز در آنسؤتعداد زیادی رهبران و م

 توافق نامۀ دوحه محسوب می شودحضور وی در بین آن ها تخطی از 

از نمایندگی    یجا تعداد مسکونی، مدرن و شیک کابل است که در آن کارتۀ شیرپور یکی از کارته های  

 جمله سفارت فرانسه موقعیت دارند. من ، های دیپلوماتیک

 Poppy»   کوکنار   و سبب به وجود آمدن قصرهای کارتۀ شیرپور توسط پول مواد مخدره ساخته شده  

palaces»   .د از اشغال کابل،  عطالبان ب   ۀلین بلند پایسؤزیادی م  همچنان در همین کارته تعداد   گردید

 ی کابینۀ مخلوع را گرفتند. اعضانیز زندگی می کنند، و جای  202۱آگست   م یعنی از پانزده

محسوب می  دن، فرد نمبر یک القاعده و در همین جا ایمان الظواهری  که بعد از مرگ اسامه بن ال

 به روز یکشنبه توسط درون امریکا کشته شد. شد، 

 

 ایمان الظواهری زندگی می کرد و کشته شد. که یئدر کابل در جا (ریرچوشمشهور به ) کارته شیرپور
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خالد شیخ محمد پاکستانی، کسی که مغز    ،، در یکی از کارته های راولپندی200۳در ماه مارچ  

  20۱۱دن در ماه می ، اسامه بن الدستگیر گردید   ،سپتامبر به شمار می رفت   م متفکر حمالت یازده

   به قتل رسید.  ،پنهان شده بود   Abottabad نظامی  شهر که در 

تایمز، نیویارک  گزارش  سال  قرار  در  المصری  محمد  توسط    2020ابو  تهران  های  سرک  در 

مخفی ماموریت  یک  هنگام  در  بودند  سوار  موترسایکل  در  که  اسرائیلی  توسط  استخبارات  که   ،

 . واشنگتن طراحی شده بود کشته شد 

در کوه های  را که  گاه های شان  هرهبران القاعده از مدت طوالنی پنااین ها همه شواهدی اند که  

 گاه امن برای شان بود. هترک نموده بودند. مناطق کوهستانی افغانستان پنا ،  موقعیت داشت هندوکش  

است و دسترسی برای داخل شدن به    عالوتاً در مناطق کوهستانی که سرحد بین پاکستان و افغانستان

دن و الظواهری  توسط بن ال  ۱۹۸۸الت جهادی در ماه آگست  جاه بسیار مشکل است، این تشکیآن  

 خلق گردید. 

 ویال یا خانۀ بسیار کالن برنده دار:  

از زمان به قدرت رسیدن صاحبان جدید افغانستان، حلقۀ امنیت در این منطقه بسیار تنگ گردیده  

 است.

به خانه رفته و آنجا زندگی می کردند اطالع    از  طالبان حتی خانه  در اطراف  هویت مردمانیکه 

 حاصل نمودند. 

از طرف دیگر سرویس استخباراتی امارت اسالمی افغانستان از نظر کیفیت شناخته شده است، و  

نواسه هایش، رهبران    این غیر ممکن است  الظواهری، خانمش، دخترش و  از زندگی نمودن  که 

بسیار افراطی و رادیکال    بل بیخبر بوده باشند، مخصوصاً عضوطالبان در کارتۀ بسیار قیمتی کا 

به احتمال بسیار قوی، چهرۀ بسیار شناخته شده این جناح، سراج الدین حقانی   تحریک جناح حقانی.

در آن کشته  ظواهری را که   وزیر امور داخله امارت اسالمی افغانستان، خودش همین خانه با برنده

 شد، برایش داده باشد. 

دن در قندهار در نزدیکی اقامتگاه مال محمد  هری، ما را به یاد حضور اسامه بن الحضور الظوا 

در قدرت بود،   200۱الی  ۱۹۹۶حریک طالبان در زمانیکه در افغانستان از سال تعمر بنیان گذار  

 زندگی می نمود. 
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ت  اه دادن به مقامبا پنا  ،فلهذا طالبان توافق نامۀ دوحه را که سال گذشته با امریکا امضاء نموده بودند 

ان امریکایی بدست  گانه امتیازی واقعی بود که مذاکره کنند گنقض نمودند و این یبلند پایۀ القاعده   

 . آورده بودند 

داری  ید مرگ الظواهری خود ائ الکن از ت  ،وجودیکه طالبان حملۀ امریکا را شدیداً محکوم نمودند با

 کردند.

نیستند و عالوه نمودند که در    ، و خواستار انتقام گیریاما عکس العمل رسمی شان بسیار معتدل بود 

   به فرصت های "همکاری" آسیب خواهد رسید.  ،حمالت  گونه صورت تکرار این 

   سوگند وفاداری:

دن که به مال محمد عمر سوگند وفاداری اداء  دن، الظواهری نیز بعد از مرگ اسامه بن ال مانند بن ال

دوباره تمدید کرد تا در مقابل ظهور خالفت دولت    20۱۴این بیعت را در سال    ی نیز ، ونموده بود 

اسالمی مقابله نماید، چیزیکه وی را به مشکالت رو به رو ساخت که رهبر طالبان مال محمد عمر  

 از دو سال به این طرف فوت شده بود و مرگ وی مخفی نگهداشته شده بود. 

طالبان هبت هللا آخوند زاده نیز سوگند وفاداری اداء نمود، الکن    جدید   با تعجب الظواهری به رهبر

روابط مبهم بین القاعده و طالبان جنوب  به  ، که این  رد کرد هبت هللا نه آن را پذیرفت و نه آن را  

 اشاره می کند. 

الظواهری تحت حمایت شبکۀ حقانی قرار گرفته    200۱از زمان سقوط اولین رژیم طالبان در سال 

با القاعده از نظر ایدولوژیکی بسیار  در مقایسه با دیگر جناح های طالبان، شبکۀ حقانی    است که

 نزدیک هستند. 

گذار شبکۀ حقانی که تحت تأثیر  باید عالوه کرد که این نزدیکی تا زمان مرگ جالل الدین حقانی بنیان

،  غانستان شناخته نشده بود به بعد حمالت انتحاری را که تا این زمان در اف  200۱و نفوذ القاعده، از 

 . ج ساخت ومر

در پایتخت افغانستان،   ی شبکه وی در هوتل لوکس سرینا سه سال قبل سراج الدین حقانی و یا اعضا

که در اثر آن چهل نفر که از آن جمله چهارده تن شان خارجی بود به قتل    د حمالت انتحاری نمودن

ستایش نموده   فعلی از انتحار کنندگان ۀ، وزیر داخلانیدند و ده ها فرد دیگر را به گروگان گرفتند رس

   بود و به خانواده های شان وعده پول و زمین را داده بود.  

نظام به سیستم اسالمی حاصل خون شهدای ماست....حاال به ما الزم است که  " عالوه نمود که :    یو

 داری کنیم".  از خیانت به آرمان های شان خود 
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بندی، که  و دی  مدرسۀ  ، گرای سنیاما به تحریک طالبان بنیاد   ،این به ایدیولوژی القاعده نزدیک است 

 حاصل آن است، نزدیک نیست. طالبان 

 ادامه دارد.

 

    
 


