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 جهان با طالباننقطه ی عطف در مناسبات  ظواهریالکشته شدن 

 
ایاالت   دون پیلوتایمن الظواهری رهبر القاعده در یک حمله ی طیاره های ب  ۲۰۲۲ست  گروز یکشنبه اول  آ

و سر پرست وزارت داخله    شبکه ی حقانیبه سراج الدین حقانی رهبر    نسوب قلب کابل در یک منزل ممتحده در  
جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا در خطابه به ملت امریکا کشته شد.   ی حکومت  سر پرست طالبان

رسما تائید  به روز دو شنبه کشته شدن او را به در یک عملیات دقیق  طیاره های بدون سر نشین ایاالت متحده   
 کرد.

 ،خانواده ی ایمن الظواهری، همسرل سال جاری  هجری خورشیدی  در اوایگزارش های بعدی می رساند که  
کابل که اکثر   مصونشیر پور بخشی از محله ی   دختر  و نواسه های دختری او  به کابل آورده شدند و در  

اسکان  ،زندگی میکنند ان و رهبران حکومت های فعلی و قبلی  و سایر سر مایه داران و سیاستگر ها دییلومات
 گردیدند. 

که گفته می شود به سراج الدین حقانی  ی چند منزله    ین خانها  نیز به خانواده اش در  ظواهریسه ماه قبل بود که  
به تماشای و  بحانه در برنده ی منزل می بر آمد  ، پیوست. ظواهری  ظاهرا صرهبر شبکه ی حقانی تعلق دارد 

 کابل می پرداخت و روز یکشنبه برای آخرین بار منظر زیبای کابل را زیارت نمود.
سوالهای زیادی در مورد اجرای این عملیات بسیار دقیق نظامی که باز هم گفته می شود که هیچ غیر نظامی و  

 گویندولی تحلیل گران و منابع داخلی  می    مطرح است.شدند،  یا از اعضای خانواده ی او در این حمله کشته ن
. احمد سعیدی استاد دانشگاه ندین عملیات کشته شده اا  ضای خانواده ی سراج الدین حقانی نیز درسه نفر از اع

در صحبتی با یکی از تلویزیون های بیرون   سیاسی    روز و مسایل    هان رویداد های و یکی از تحلیل گران و آگا
هللا مسئول امور مالی  ، زین  سراج الدین حقانیین حقانی پسر  ین حمله شهاب الدا  در »  :از افغانستان می گوید

راج الدین  س  در حال حاضر  گویداو می    « نیز کشته شده اند.  ش را نمی گویمماد او که نامیاج الدین حقانی و داسر
   در زابل است.و مال یعقوب پسر مال محمد عمر نیز  به خوست رفته حقانی در کابل نیست و

چه داد و گرفت های برای  ماه  و در این سه     صورت گرفتبه کابل    ظواهریچرا این حمله سه ماه بعد از ورود  
   ؟به دام انداختن الظواهری به عمل آمده است

ین شده بیست و پنج ملیون دالر جایزه برای دستگیری و یا همکاری در دستگیری او از طرف ایاالت متحده تعی
اما به گفته ی به دام انداختن او نقش داشته و یا امتیازات دیگری هم در نظر بوده؟ یا تنها همین نقدینه در آ  .بود

و این عملیات را انجام داده  کویته پرواز داده شده    طیاره های بدون پیلوت امریکا از پایگاه این کشور در  سعیدی
قش  این صورت همکاری پاکستان را بر مال می سازد ولی چرا؟ برای این که پاکستان خواسته سواب  اند که در

پاک سازد  ،در پهلوی امتیازات احتمالی دیگر،را که به نام پناه دهنده ی گروه های دهشت افگن شناخته شده بود
 افگنان نیست.  تگوید که پاکستان مامن مصون دهشو ب

بلنیکن    طالب ها می گویند این حرکت مغایر موافقتنامه ی دوحه است و آنرا محکوم کردند و وزیر خارجه امریکا
از این اظهارات وزیر خارجه ی    دوحه را نقض کردند؟  د طالبان با پناه دادن الظواهری موافقتنامه یمی گوی

 موافقتنامه چهار صفه از  دیگر به تطبیق موافقتنامه ی دوحه پایبندی نخواهد داشت.  که این کشور    امریکا بر می آید
نه   امحتوای آنراست و    سری  این موافقتنامه  دیگرصفحه ی    و ششمحتویات سه صد و نود  دوحه انتشار یافته و  

آیا طالبان باز هم    تو دانی و نه من و نه هم کس دیگری به جز تعداد انگشت شماری از طالبان و امریکا یی  ها.
در نتیجه ی حمالت منسوب به القاعده بر امریکا قرار خواهند گرفت و یا مکافات    ۲۰۰۱مورد توبیخ  مثل سال  
با    بر خورد امریکا  کار آوردن مجدد طالبان ربطی به کشته شدن الظواهری دارد یا نه؟  خواهند دید؟ و آیا روی

 طالبان که به گفته ی وزیر خارجه ی ایاالت متحده موافقتنامه ی  دوحه را نقض کردند چگونه خواهد بود؟  
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را در ساختار حکومت   جناح منسوب به مال عبدالغنی  برادر  رابطه ی بین جناح حقانی و  کشته شدن  الظواهری
که هم    شد  های بین این دو گروه خواهد  ر به تشدید مخالفتجطالبان  چگونه رقم خواهد زد. آیا من  سر پرست

 ،و در آن صورت بار دیگر جنگ های بین دو گروه  اکنون به بیرون از دستگاه سیاسی طالبان درز کرده است
نا بود نخواهد کرد و باز قصه های دردناک کوچ ها و مهاجرت  رامخروبه های جنگ های چندین ساله   بقایای 

 ؟  مان این ملت نخواهد افزود های اجباری بر درد های بی در 
کشته شدن اعضای خانواده  از    .کردالظواهری همین تقریبا دو ماه قبل بود  که به مال هبت هللا رهبر طالبان بیعت  

هری نقشی ، در نشانی دادن الظوال اقل رهبری آن،ین حمله بر می آید که این گروه  ا  ی سراج الدین حقانی در
نیز   ،مت سر پرست استو جناح دیگر گروه طالبان به رهبری مال عبدالغنی برادر که جزء حکو  نداشته است

 لیات را نکوهش کرده و منافی موازین بین المللی و موافقتنامه ی دوحه دانسته است. این عم
جهان با کشته شدن الظواهری در قلب کابل و سکونت او حد اقل در سه ماه گذشته در پنجصد متری قصر ریاست  

که گروه طالبان مناسبات خود را با وصف    بیانگر آنست  ،هوری و در همسایگی اقامتگاه سراج الدین حقانیجم
حقیقت نداشته و اعتبار خود را نزد جهانیان از  گروه های دهشت افگن    و سایر  ه القا عدرابطه با    قطعادعای  

دست داده اند که بدین صورت همه ی این کشور ها بدون استثنی در مناسبات و تعامالت خود با طالبان تجدید 
در هراس از اینکه یک کشور همکار دهشت افگنان نامیده   نخواهد شدواهند کرد و دیگر کشوری حاضر  نظر خ

 .  طالبان را به رسمیت بشناسد، شود
در   ها  روزنامهدرشت  عناوینخبر کشته شدن الظواهری بزرگترین خبر در جهان شد و سر خط تمام خبر ها و  

خصوص  آنانی که اوضاع افغانستان و جهان   هانندگان و نویسندگان  ب واکثر مناطق جهان گردید و هر یک از خ
نیز سوالهای زیاد و تحلیل های گوناگون و به دالیل مختلف دارند و  ب میکنند  را از نزدیک مراقبت و آنرا تعقی

هر یکی از این تحلیل گران نتیجه گیری های دارند ولی آنچه مسلم است اینست که نتیجه ی نهائی و قریب به  
واهد شد، حقیقت زمانی می تواند آشکار گردد که به همه سوالهای که مطرح شد و یا سوالهای دیگری که طرح خ

القا  جوابی به دست آید و اما قدر مسلم اینست که کشته شدن ایمن الظواهری شدید ترین ضربه ی است که گروه 
   .طالبان بات جهان باسر مناعطفی است د  یو نقطه  بعد از کشته شدن اسامه بن الدن دیده است  هعد

و آن رهبر یتواند همان جذابیت و مهارت و کفایت رهبری را بر گزیند     یالقاعده تا به خود آید و رهبری جدید
بعد    مدت زیادیکه  . همانطوری  رفتزمان زیادی خواهد گ،  ارز دهد و اعتماد صفوف القاعده را جلب نمایدرا تب

با وصف معرفت و شهرت الظواهری و نزدیکی او با اسامه بن الدن به    وگذشت    ه بن الدناسام   از کشته شدن
نی در کدام این گروه نتوانست عملیات عمده ی دهشت افگ   ،حیث مشاور ارشد و شخص شماره دوم در القاعده

نقطه ی از جهان انجام دهد تا همان  شهرت و اعتماد قبلی را بدست آورد، و تا کنون هم در انظار جهان از 
بعید به نظر  می رسد که این   .نام برده نشده  ،عملیات میکند   شخص با کفایت دیگری با مشخصاتی که القاعده

   دهشت افگنی در جهان عرض اندام کند. حسازمان به تواند در زمان کوتاهی  به حیث یکی از گروه های مطر
همه این سوالها و توضیحات مختصر و گذری بر اوضاع کنونی  داخلی و بر خورد داخل و جهان  و طرح  با  

نرسیده که متفکرین و  نخبه  آن  آیا زمان    ،شرایط کنونی  در  حاکمیت طالبان و نبود بدیلی    دوستان افغانستان با
گان و چیز فهم ها و سیاستگران صادق و متعهد به منافع ملی نه تعلقات صنفی، قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و  

برای  در جست و جوی راهی  ها  منطقه ئی دست به دست هم دهند و با گذشت از همه تعلقات و حب و بغض  
بیرون کشیدن وطن و ملت از این تهلکه ی نا  تمام و نا فرجام بر آیند. هم مردم افغانستان و هم دوستان و حامیان  
مردم افغانستان همه و همه  را این جنگ لعنتی چهل و چند ساله نه تنها خسته ساخته بلکه چنان نا امید ساخته  

  زه جمعجزه ی رخ دهد و آنها را از این حالت نجات دهد. این معکه به اصطالح تن به تقدیر داده و نشسته اند تا 
و هیچ مرجعی مهربانتر از این خاک برای فرزندانش    و ابتکار در ید توانای فرزندان صادق همین خاک است

 وجود ندارد. 
سیاسی و حکومت داری را از زمان تاسیس محدوده ی به نام افغانستان انواع و اقسام نظام های ردم افغانستان م

و ساختار های سیاسی مردم نقش برازنده و تعیین کننده تجربه کرده اند و چون در اکثریت این حکومت داری ها  
امروز افغانستان در موقعیتی قرار گرفته که در قرن نزده و یا    ،حق داده نشداین  را یا نداشته اند و یا به آنها  

امیدی نیست و همه ی آنها   ه اندآزمایش شد  که  آنانی   هجده و یا در بعضی موارد بیشتر از آن قرار دارد. از
به آیندگان خود شان کار دیگری نکرده اند.  ثروت و جایداد  شان را داده اند و جز اندوختن و افزودن    امتحان

 که به قول حضرت حافظ وقت آنست 
 

 « سقف بشگافیم و طرح نو در اندازیم»فلک را 
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