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 مژدهوحید 
 پرده از حقیقت طالبان برداشت

 
سیده به نشر ر "کی آسیاتنن "خود که در  ۀمسایل سیاسی افغانستان در یک مقال محققښاغلی وحید مژده نویسنده و 

ن آوالنه از یک حقیقت دیگر طالبان پرده برداشته است و مهر تأئید بر ؤوالنه جنگ نا مسؤاست تحت عنوان پایان مس
 ۀښاغلی مژده یک چهر د.انکه طالبان نیز در خدمت بر امریکایی ها از دیگران پس نمانده  ،افکار مردم زده است

 د وش ها ظاهر می زیادتر روی پرده های تلویزیون قبلیک سال  ا  از قریب یای افغانستان است کهدشناخته شده در می
 .کرد بحث می و در بارۀ مسایل سیاسی افغانستان جر

 

  ماتمكالمنیت ملی افغانستان نوار های صوتی و اشد که  غائبمژده وقتی از روی پرده های تلویزیون وحید ښاغلی 
 منیت کابل و سرنوشتاۀ پاکستان در مورد برهم زدن تښاغلی مژده را با یکی از سران طالبان در شهر کوی لفونیت

ر ، دیمژده را نیز یک فردوحید ښاغلی اختیار رسانه ها قرار داد و به ر یک هلیکوپتر روسی مفقود شده در لوگ
 .س رهبری طالبان قرار دادأر
 

 شود و وی را با دیگر گیر کاسته می مژده به صورت چشموحید یت ښاغلی بعد از پخش این نوار صوتی از محبوب
وحید گردم بر اصل موضوع که همانا مقالۀ ښاغلی  بر می .راند به حاشیه میو غیره دوستانش چون حاجی فرید 

 .مژده است
 

 . مقالۀ خود چنین نگاشته است ی ازمژده در یک قسمتوحید ښاغلی 
کید داشتند اما أشرط نیروهای خارجی ت بدون قید و های رسمی خود بر خروج عاجل و اعالمیههرچند طالبان در »

 همه سخت گیر نبودند.  روی، این در مذاکرات مستقیم و رویا
 

 آنها به امریکائی ها گفتند که افغانستان نیازمند کمک های خارجی است و امریکا باید بعد از خروج نیرو 
 به افغانستان متعهد باقی بماند.هایش از افغانستان نیز به کمک 

 مانع حضور  آنها به امریکا اطمینان دادند که در صورت خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان
مخالفین مسلح امریکا در افغانستان خواهند شد و اجازه نخواهند داد تا خاک افغانستان علیه کشور دیگر مورد استفاده 

 .«قرار گیرد
 

شان چه معنی  خود یها همه دشمنی با افغان حال اگر طالبان با امریکایی ها آنقدر خلوص و صداقت دارند پس این
 دارد؟ 

 همه برادر کشی قتل و انتحار باالی قوای افغانی و مردم بی گناه کشور عزیز خود شان صورت می چرا این 
 گیرد؟ 

 خود را به صورت  زعیمها  ند و نمی گذارند افغانچرا طالبان مانع بزرگ در مقابل روند انتخابات هست
 انتخاب کنند؟ خود شان آمیز  مسالمت

 

ویان گ دانم شاید سخن می االت بپردازد،ؤگویی این س خواند به پاسخ مژده این نسخه را میوحید اگر ښاغلی است امید 
 مژده بدهد؟ وحید را بخوانند ولی چرا جواب را ښاغلی  روطالبان هم این سط

و جواب درست هم شاید و یا باید پیش خود  مطلع است پردهپشت  یکه ښاغلی مژده از این همه راز ها خاطریه ب
 .مژده باشدوحید ښاغلی 

مژده مردم افغانستان باید منتظر جنگ های دیگر نیز باشند و آن جنگ مخالفین مسلح امریکا در وحید به قول ښاغلی 
ان نیز در کمین مردم افغانست دانند که یک جنگ دیگر ښاغلی مژده طالبان مییعنی نظر به نوشتۀ  ،است افغانستان
 .می باشد
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  د،داپاسخ بدان ال دیگری است که باید ؤس؟ ستاین مخالفین مسلح امریکا در افغانستان کی ها و کدام احزاب ا
 

 القاعده نیستند؟  ءآیا این افراد و احزاب جز 
  ند؟اگرفته نافغانستان مورد حمایت قرار  های همسایهتوسط کشور های خارجی و آیا  

 

 اگر جواب بلی باشد پس چرا امریکا تا کنون خاموش است؟
ان سازد که طالب می متیقنمژده قابل ستایش است و انسان را کمی وحید به هر صورت سطر اخیر مقالۀ جناب ښاغلی 

 :مژده نوشته استوحید صلح بر قرار شود چون ښاغلی  خواهند اند و میشده نیز دیگر از جنگ خسته 
جدیدی از شرق میانه گرفته تا شرق دور و از شرق اروپا  مشکالتشرایط دنیای ما در حال تغییر است و امریکا با »

  «گرفته تا افریقا مواجه است.
برای مقابله با هر تهدید ، ترا نمی توان با نیروی نظامی از میان برداش مشکلیهر : »می گوید که "اوباما"بارک 

 «.جنگ و درگیری نظامی اندیشید انتخابنباید فقط به 
 

 قدممین صلح و تفاهم میان خود أهاست تا شناخت دقیق تر از شرایط جهان معاصر، در جهت ت اکنون برما افغان
 .رسیده است "اوباما"بارک که  برسیمبرداریم و ما هم به همان باور 

 

 ،خواهد بودوقت راه حل نبوده و ن ها دیگر درک کنند که جنگ و درگیری نظامی هیچ همه افغانیت عای کاش به واق
ه امیدی ب عی است،قبزرگ فقط و فقط راه مذاکرات و توافق باالی پروسۀ صلح وا بحرانیگانه راه بیرون رفت از این 
 72/70/2712 . خاتمه یابد شود و دیگر این همه خونریزی و برادر کشی قائمکه یک صلح پایدار در کشور 
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