
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 

 
 ۰۲/۰۸/۲۰۲۱              محمد ُمِحق

 شناسی و اجماع ملی، اولویت
 همه رو در روی طالبان

 
تواند  تر از غلبه بر طالبان نیست، و این می در شرایط کنونی افغانستان هیچ چیزی مهم

نابودی و تباهی همه ماست و امارتش مبنایی برای اجماع ملی گردد. طالبان مساوی با 
 .سراپا اسارت، ذلت و بربادی برای همه

 
در این شرایط، جهان منتظر تصمیم ماست. اگر همه در برابر این گروه تروریست 

ای و بین المللی تغییر خواهد کرد و  های منطقه خوار متحد شدیم، محاسبات قدرت خون
  .حوادث سمت و سوی دیگری خواهد یافت

 
های دیرینه ادامه دهیم، همه ما بازنده خواهیم بود، چه آنانی که به نحوی  های گذشته و دعوا  بینی  ا اگر به کوتهام

تر  اند و چه آنانی که شکست رقبای سیاسی خود را مهم  از این گروه تروریست حمایت کرده یا با آن همدلی داشته
 .دانند از شکست طالب می

 
ها داریم. در این مقطع، به راه انداختن هر دعوای  کافی برای پیش بردن بقیه دعواپس از شکست طالب وقت 

 .خدمتی ابلهانه به تروریسم ویرانگر است  دیگری حماقت و خوش
 

  های گذشته درس بگیریم. هیچکس به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. دستگاه  بینی  بهتر است از تاریخ و کوته
  .مقاومت باید یکجا و هماهنگ کار کنندهای  های دولت و نیرو

 
های ضد طالب باید در یک صف قرار بگیرند اعم  مبارزه با طالبان باید مبنا و محور اجماع ملی گردد. همه نیرو

از جهادی، لیبرال، چپی، مذهبی معتدل، صوفی، تبلیغی و.. در فضای غیر طالبانی جا برای همه هست، و با 
 .هیچکس نخواهد بودسیطره طالبانی جا برای 
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