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 است برداشته طالبان حقیقت از پرده مژده وحید
 

 است رسیده نشر به آسیا ټکی نن در که خود مقاله یک در افغانستان سیاسی مسایل پژوهشګر و نویسنده مژده وحید
 افکار بر تایید مهر و است برداشته پرده طالبان دیګر حقیقت یک از مسوالنه نا جنګ مسوالنه پایان عنوان تحت
 شناخته چهره یک مژده ،وحید است زده آند نمانده پس دیګران از ها امریکایی بر خدمت در نیز طالبان که مردم
 باره ودر میشد ظاهر تلویزیونها های پرده روی زیادتر پیش به سال یک قریبآ از که است افغانستان میډیایی در شده

 ملی آمنیت که شد غایب تلویزیون های پرده روی از وقتی مژده میکرد،وحید جروبحث افغانستان سیاسی مسایل
 در پاکستان کویټه شهر در طالبان سران از یکی با را مژده اقای تیلفونی مکالمات و صوتی های نوار افغانستان

 و داد قرار ها رسانه اختیار به را لوګر در شده مفقود روسی هلیکوپتر یک سرنوشت و کابل آمنیت زدن برهم مورد
 مژده آقای محبوبیت از صوتی نوار این پخش از داد،بعد قرار طالبان رهبری رآس در فرد، یک نیز را مژده وحید

 بر میګردم ،بر میراند حاشیه به فرید حاجی چون دوستانش دیګر با را وی و میشود کاسته چشمګیر صورت به

 . است نګاشته چنین مژده آقای خود مقاله قسمت یک ،در است مژده آقای مقاله همانا که موضوع اصل

 اما داشتند تاکید خارجی نیروهای وشرط قید وبدون عاجل خروج بر خود رسمی های اعالمیه در طالبان هرچند ))

 های کمک نیازمند افغانستان که گفتند ها امریکائی به آنها. نبودند گیر سخت اینهمه رویاروی، و مستقیم مذاکرات در
 به آنها. بماند باقی متعهد افغانستان به کمک به نیز افغانستان از نیروهایش خروج از بعد باید امریکا و است خارجی
 مسلح مخالفین حضور مانع طالبان افغانستان، از خارجی نیروهای کامل خروج صورت در که دادند اطمینان امریکا

 .((گیرد قرار استفاده مورد دیگر کشور علیه افغانستان خاک تا داد نخواهند اجازه و شد خواهند افغانستان در امریکا

 دارد؟ معنی چه خودشان افغانها با دشمنی اینهمه پس دارند صداقت و خلوص آنقدر ها امریکایی با طالبان اګر حال
 میګیرد؟ صورت شان خود عزیز کشور ګناه بی مردم و افغانی قوای باالی انتحار و قتل کشی برادر اینهمه چرا
 آمیز مصالمت صورت به را خود زعیم افغانها ګذارند نمی و هستند انتخابات روند مقابل در بزرګ مانع طالبان چرا

 سخنګویان شاید ،میدانم بپردازد سواالت این پاسخګویی به میخواند را نسخه این مژده آقای اګر امید کنند؟ انتخاب
 بر پرده ها راز همه این از مژده بخاطریکه ؟ بدهد مژده را جواب چرا ولی بخوانند را ها سطر این هم طالبان

 باشد، مژده خود پیش باید یا و شاید هم درست جواب و است افراشته

 در امریکا مسلح مخالفین جنګ آن و باشند نیز دیګر های جنګ منتظر باید افغانستان مردم مژده قول به
 است، افغانستان مردم کمین در نیز دیګر جنګ یک که میدانند طالبان مژده آقای نوشته به نظر افغانستان،یعنی

 این آیا شود، پاسخ باید که است دیګری سوال ؟ آند احزاب کدام و ها کی افغانستان در امریکا مسلح مخالفین این
 ګرفته قرار حمایت مورد افغانستان مرزی هم و خارجی های کشور توسط و ؟ نیستند القاعده جز احزاب و افراد

  است؟ خاموش کنون تا امریکا چرا پس باشد بلی جواب آند؟اګر

 از دیګر نیز طالبان که میسازد متیقین کمی را انسان و است ستایش قابل مژده جناب مقاله اخیر سطر صورت هر به
  است نوشته مژده چون شود قرار بر صلح دیګر میخواهند و اند خسته جنګ

 شرق از و دور شرق تا گرفته میانه شرق از جدیدی های چالش با امریکا و است تغییر حال در ما دنیای شرایط((

 .برداشت میان از نظامی نیروی با توان نمی را چالشی هر که گوید می اوباما. است مواجه افریقا تا گرفته اروپا

 گام خود میان تفاهم و صلح تامین جهت در معاصر، جهان شرایط از تر دقیق شناخت تا افغانهاست برما اکنون
 و جنگ گزینه به فقط نباید تهدید هر با مقابله برای است؛ رسیده اوباما که برسیم باور همان به هم ما و برداریم

 )).اندیشید نظامی درگیری
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 است نی و نبوده حل راه هیچوقت نظامی درګیری و جنګ که کنند درک دیګر افغانها همه واقیعت به کاش ای
 ،به است وافعی صلح پروسه باالی توافق و مذاکرات راه فقط و فقط بزرګ ناورین این از رفت بیرون راه ،یګانه

 . یابد خاتمه کشی برادر و خونریزی همه این دیګر و شود قایم کشور در پایدار صلح یک که امیدی


