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 2022اگست  05جمعه          Jean Pierre Perrin منبع: نویسنده، خبرنگار و افغانستان شناس      

 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

 کنندلین طالبان نیز در آنجا زندگی می سؤتعداد زیادی رهبران و م

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

 ۀ گذشته به ادام

 قسمت دوم 

 وسواس امنیتی: 

الظواهری در کجا خود را پنهان نموده است.  که  تا هنگام موفقیت طالبان، مشکل بود دانسته شود  

 گزین شده باشد.هاحتماالً در وزیرستان شمالی در یکی از مناطق قبایلی پاکستان پنا

معقر شبکۀ حقانی مستقر می باشد،    این مناطق فوق العاده کوهستانیست، و در آن جا پایگاه عقبی و

 و همین منطقه به صورت بسیار وسیع از کنترول اردوی پاکستان خارج است. 

الظواهری موافقت دارند که الظواهری برای امنیت جان خود    Biographesنویسان یا    نامه   زندگی

 بسیار وسوسه داشت، و همین پنهان شدن های وی به او اجازه داد که تا به حال زنده بماند. 

که مطرح می شود این است که الظواهری با وجود داشتن سلیقۀ بیمارگونه برای پنهان شدن،    سوالی 

 پور مستقر شد. به صورت آشکار در کارتۀ شیر  گونه چ

با مستقر ساختن وی در شیرپور، تعهد و ضمانتی است که طالبان حسن نیت خود را به   احتماالً 

 واشنگتن نشان دادند، به امید آغاز بحث ها برای بهره مندی از کمک های بین المللی. 
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تعداد  نفوس کابل که بیست سال قبل به چند صد هزار می رسید و فعالً کابل به یک شهر بزرگ که  

 نفوسش به شش ملیون می رسد تبدیل گردیده است. 

فلهذا کارته های که داخل شدن و پیدا نمودن یک فرد در آن بسیار مشکل است، موجود می باشد که  

 می توانست مخفی گاه بسیار امن برای پنهان شدن وی باشد. 

معلومات در بارۀ  برای    FBIآیا وی در شیرپور خود را در امنیت احساس می کرد، با وجودیکه  

 گاهش پنج ملیون دالر تعین نموده بود. هپنا 

طالبان از نظر دیپلوماتیک برای به رسمیت شناختن رژیم شان ناکام شده اند. چین و پاکستان، دو  

کشوریکه طالبان باالی شان بسیار حساب می کرد، چنان معلوم می شود که آمادۀ به رسمیت شناختن  

 شان نیستند. 

 غطه ور است.   بزرگی افغانستان در یک مصیبت  از نظر اقتصاد 

و مهماتیست که امریکا رها کرده    ه از نظر نظامی، اسلحه و مهمات طالبان، طالبان دارای اسلح

است، الکن دیگر برای شان داده نخواهد شد، با وجودیکه در بعضی نقاط از مقاومت حرف زده می  

 شود. 

قرار دارند. وزیر دفاع طالبان، مال یعقوب پسر مال    فلهذا طالبان در یک حالت مخمصه و درماندگی 

 نمود.   را محمد عمر نزد امیر قطر رفت، و از وی تقاضای پول جهت خریداری یونیفورم اردو

 به همین دالیل فکر می شود که طالبان الظواهری را برای امریکا تسلیم کردند. 

 ظر ایدیولوژیکی خود را از دست داد. القاعده یک چهرۀ مهم از نقطۀ ن   ،با از بین رفتن الظواهری

آن را تأمین می کرد و الظواهری نظر به تعلیم درخشان    ۀدر تشکیالت القاعده، اسامه بن الدن بودج

و مطالعاتش، متضمن ایدیولوژی مذهبی بود. الظواهری توانست از تشکیالت شان در مقابل بروز  

 دولت اسالمی مواظبت کند. 

را   مر دو ببه دلیل این که موقف نم  ،باید به سیف العدل مصری داده شود جانشینی الظواهری اصوالً  

دیگر وی یک رهبر    داشته واز طرف    بعد از مرگ ابو محمد المصری از یک طرف و از طرف

 د آن است. هنظامی قدرتمند است که داشتن زخم های متعدد شا

نفر گردید،    22۴کشته شدن  که سبب    ۱۹۸۸گست  اسالم در  الیروبی و دارااین شخص در حمالت ن 

برای از بین بردنش ده ملیون جایزه تعین نموده بود. فعالً وی    FBIنیز دست داشت، به همین دلیل  

 آزاد. هم و بعضاً   محبس در ایران می باشد، بعضاً به صورت نظر بند، بعضاً در 
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المغربی  یک شخص دیگر نیز جهت جانشینی الظواهری وجود دارد که عبارت از عبدل الرحمن  

( می باشد و هم با دختر الظواهری  informaticienتیک )امراکشی ست، که یک متخصص انفارم

 ازدواج نموده است و تا به حال رهبری رسانه های گروپ را به عهده داشت. 

 مگر این که انتخاب شورای القاعده باالی نسل نو باشد.  

_____________________________________                  

:  – استقالل   در کوه های هندوکش مخفی بوده است،    خپلواکی  بیست سال  الظواهری مدت  اینکه 

ناممکن است تا به اثبات رسد، مقامات مسؤل امریکائی در افغانستان و امریکا، به احتمال قوی محل  

اختفای او را در مدت بیست سال پسین در داخل خاک پاکستان می دانستند، اما شهامت حمله به او  

نداشتند و از عواقب خطیر آن اطالع داشتند. آنان قادر نبودند تا بار دوم    کستان را در داخل خاک پا

دست به عملیات نظامی در خاک پاکستان بزنند، اما لقمۀ آماده و تیار و جویده شده در داخل منطقۀ  

 کابل" را با راحتی بلعیدند و هضم کردند و افتخار هم میکنند.  -"شیرچور  

 


