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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د : ياد ير و لولـ، ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       سالم خان :ليکوال    ٠١-٠٦-٢٠١١  ني
                             

 په توګه ټاکل شوی دې نوی موقت مشر سيف العدل د القاعدې  د
  

واکونو لخوا د اسامه  و امريکايي  ان بن الدن تر د روانې م مياشتې په دويمه د پاکستان په ايب آباد سيمه کې د 
ايناستي ټاکلو چارې ته سترګې نيولې وې، دا چې د اسامه د ژوند پر مهال   وژنې وروسته، ډېرو خلکو د نوموړي د 

 
پوړی کس پيژندل کيده، نو ډېره تمه  الظواهري د القاعده ډلې دويم ج
ايناستی شي، خو دا دومره  دا وه، چې ګواکې نوموړی به د اسامه 

کارېدل، چې ګواکې د موده ددې تشې د ډکو ېدلو داسې  ن لو له 
سربېره پر دې د  القاعدې مشران له امنيتي ستونزو سره مخ دي،

ۍ په مختلفو سيمو کې د  القاعده ډلې هغه مشران او قومندانان، چې د ن
و کې الس په کار دي، دې چارې هم د دوی د  ان و  دغې ډلې په ګ

ن راټوليدنې مخه يی نيولې وه، خو ب يني دا قومندانان او بې االخره 
مشران د وزيرستان په غره يزو سيمو کې، چې نسبتًا پر امنه بلل 
ايناستی بلکې  ې نه يوازې د اسامه  ي، راټول شول او په ډېرې بې کې

ې  .په نورو برخو کې هم نوې ګمارنې وک
  سيف العدل                    

اعدې  موقت مشر، ايمن الظواهري د عمومي سرپرست او د القاعده د په دې نويو ټاکنو کې مصري سيف العدل د الق
يوالو اړيکو مسؤ ورک مسؤول، ابو يحيی الليبي د القاعده د ون ي شورا  مشر، عدنان الکشري د القاعده ن ل او پو

ن افغاني د ل ،محمد ادم خاوتبليغاتو او عامه معلوماتو مسؤول، محمد ناصر اولشي د القاعده د افريقايي شعبې مسؤ
کو عملياتو د قومندان په توګه وټاکل  ې  مسؤول او فهد القواوي د القاعده د چ ان القاعده د وزيرستان او افغانستان د 
ي، چې د اسامه بن الدن له وصيت سره سم محمد مصطفی حمزه اليمني  ه سره سره ګومان کې شول،خو له دې هر 

ايناستی شي  د نوموړی 
ون نه درلود، په يوه افريقايي هېواد او په غالب ګومان ليبيا کې ميشت دی، په مصطفی حمزه چې په  دې ناسته کې ګ

ي،  تنو وروسته اټکل کې دې ناسته کې هم وويل شو، چې د القاعده ډلې د مشرانو تر ډېرو سال مشورو او نظر غو
ايناستی شي، ايناستي لپاره  چې نوموړی به د اسامه  شپ کسان نومولي وو، چې عبارت وو اسامه بن الدن د خپل 

خه، له دې  له شيخ خالد محمد، عاطف احمد، محمد زبيده، محمد حمزه يمني، محمد عمير زرقومي او محمد تلمساني 
لور تنه يی اوس هم بنديان او يوازې دوه تنه يی ازاد دي، چې د محمد تلمساني په پرتله د مصطفی حمزه چانس  ډلې 

کاري او ټاکل  ۍ په مختلفو سيمو کې د رايې پر اساس زيات  شوې، چې د القاعده د رهبرۍ ډله نوموړی د ن
ي،هاخوا د اسامه تر مرګه وروسته، د امريکا استخباراتي ادارې  د » سي آى ايې« وړاندې او بيا يی پايله اعالن ک

، چې د دوی راتلونکي اهداف٢۴القاعدې او طالبانو د  پوړو کسانو نومل اعالن ک  وو، خو په دې نومل کې د  ج
کاره نه ده، چې ولې د سي اى ايې له سترګو پنا پاتې، خو هرو مرو تر رسمي  ي او  مصطفی حمزه نوم نه ليدل کي

ي  .انتخاب وروسته به په دغه نومل کې شاملې
ايناستي په شپ کسيز نومل کې ياد شوی او مطم د القاعدې د مهمو نًا، چې سي ايي ای ئپه هر حال حمزه د اسامه د 

ايناستو خبر وو، الظواهري، سيف العادل او ابو يحيی الليبي په دې نومل کې شامل دي، خو د  و په توګه له دغو  وګ
ي، جالبه ال دا چې د القاعدې د رهبرۍ په ليکه کې عموما عربان دي او اوس د يوه نوم  محمد حمزه نوم نه ليدل کي

ي، خو د القاعدې د مشرۍ لپاره نومول شوي شپ واړه عربان ورکي کس ادم خان افغاني نوم هم  په کې ترسترګو کې
ۍ کې د القاعدې د  و سيمه نيمايي برخه عربان نه دي، خو هغو ٣۴وو، په داسې حال کې، چې په ګرده ن ان  

ايي اسامه او بيا خپله اوسني  عرب مشران امکاناتو ته په پام سره، چې عرب شيخان يی القاعدې ته برابروي، 
ايناستی کوم عرب وي   انونه مجبور ليدلي وي، چې په هر حالت کې بايد د اسامه 

ي، داسې  بلخوا هغو کاري ورته والي ته په پام سره، چې په دې ټاکنو کې د سيف العدل او الظواهري تر من ليدل کې
ر فشار الندې دي چې سيف العدل مشر او کاري، چې د القاعدې مشران او قومندانان په يو ډول د خپلو موقعيتونو ت

ايناستو په نومل کې د الظواهري نوم  ي، چې اسامه د خپلو  الظواهري سرپرست په توګه وټاکي ،همداراز ليدل کي
يي،  ی، په داسې حال کې، چې په ژوندوني يی تل الظواهري د القاعدې دويم کس پيژندل کېده، نو دا  نه دی ياد ک

ينو مخامخيدنو او سياليو سره الس او ګريوان وي ،ايمن الظواهري، چې د چې القاعده د خپل  مشر په ټاکلو کې له 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئ ټينگه کله موږ سره اړيکه په دغه پته.  په در
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

دې وو،  ري تر ډېره وهابيت او ديوبند ته ن ه ده او اسامه او د هغه مل ان مصر د اسالمي جماعت د اخوانيانو يوه 
 ف ډاګيزوينو دا خپله د اسامه او الظواهري د پلويانو تر من يو ډول فکري اختال

خه دی او ډېرو فکر کاوه، چې ګواکې د اسامه تر مرګه  ه هم يحيی الليبي د القاعدې له اول الس مشرانو  که 
تې او بيا د ويکي ليکس لخوا په ايب آباد کې  رام زندانه تر شکمنې تي ي، خو له ب ايناستی کې وروسته به نوموړی 

کاري، د اسامه له موقعيته د اعتراف د افشا کولو  پر اساس تر يوه بريده د القاعدې د نورو مشرانو په نظر شکمن 
يي،  خو له دې سره سره بيا هم هغه د القاعده د اطالعاتو او عامه اړيکو د مسؤول په توګه ټاکل شوی،دا ټولې چارې 

کيچ ختموي راتلونکي ته ه به دا ک ن کېچ سره مخ ده او دا، چې   به ګورو، خو د چې القاعده د مشر ټاکلو له ک
  .دکليد ګروپ دمعلوماتو په استفاده اسامه وژنه مطمنًا چې پر القاعده ډلې درې عمده اغيزې پريباسي،

  
 پای

 
  


