
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 
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 . باشد ی نم نی لزوماً نظر افغان جرمن آنال  سندهی دهٔ نوی عق ،باشدی مضمون م ۀسندی متن و شکل بدوش نو تی مسئوول

 

 

          

 ۲۰۲۱/۰۶/۲۱         عبیدي حمید
 

 
 :  من باور به

 

 .گورستان امارت طالبی است همین نظام با همه کاستی هایش هزار بار بهتر از  -

همین رییس جمهور با همه کاستی هایی که دارد و یا هم مخالفانش به ناحق بر او اتهام میبندند، هزار بار بهتر از  -

 .رهبران امارت و ممارت است 

  نه باید داغ و حساس کنونی  ضد طالبی به خصوص در برهه   برای این که در جبهه   –در مورد پیش از طالبان نه نوشتم  

  .درز بیجا ایجاد کرد

مردم و به خصوص قوای مسلح در برابر هجوم طالبان کار مثبت و   اگر نه میتوانیم در راه ارتقای روحیه و توان 

  .کم از کم خالف آن نیز نه باید کرد سازنده یی انجام بدهیم،

پشتیبانی میکنم و فرد فرد قوای مسلح  دولت و حکومت به رغم همه کاستی هایش در برابر طالبان  من از همین نظام ،

قهرمانان واقعی و قابل ستایش میدانم. اگر این شرم است بازانه سینه سپر کرده اند، افغانستان را که در برابر طالبان جان

  .من آن را با افتخار به گردن میگیرم

نظام، دولت و حکومت و   که سبب تضعیف جامعه ، نابخشودنی گفته و کرده یی است  شرم و شر واقعی و  برای من 

  .قوای مسلح در برابر طالبان شود

فردا میتوانیم کس دیگری را به حیث رییس جمهور  ام قابل اصالح اند؛ در صورت بقای جمهوریت،کاستی های نظ

در حکم افتادن در دوزخ نابودی آور   انتخاب کنیم؛ و اما سقوط به گورستان امارت طالبی و یا هرج و مرج پیش از آن،

 .است 

هر گونه همدلی با   بلی میگویم. و اما، علیای ملی ، من به حل مسالمت آمیز و پایدار منازعه بر اساس منافع و مصالح 

طالبان و یا سخن و عملی را که باعث تقویت روحیه طالبان و عناصر مخرب دیگر برای براندازی نظام جمهوری 

 .شود خیانت میدانم
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