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 1۸/۰۴/۲۰1۹              پوپل میکر
 

 است شیو کار آخرحکومتش در ستا یغن
 

 . ندیگروه داخل دولت نما کی ثیتالش دارد تا طالبان را منح یغن
 

 را انتخاب کند .  با استفاده از انتخابات نفر مورد نظر خود
 

که در انتخابات به جز  داندیاگر طالبان انتخابات را برد ماهمه خدمتگارش. طالبان م
لبان طا راینخواهد داد ، ز یبه آن راه یکس گرید شودیم ۶۰۰۰۰طالبان که  یراه

نشان دهد  یکه به طالب عالقمند ستین یقتل را نموده کس کیدر هر خانه افغان 
 ینموده بود. مردم نم لیطالبان در دوران حکومتش افغانستان را به ماتم خانه تبد

محکوم بودن به  یبه جز خون برباد شودیم ادینام طالب  یخواهند تکرار شود. وقت
 . دیا یمردم افغانستان م ادی

 

 

 نموده آنرا در یبه جهان معرف زمیترور یحام ثیپاکستان را منح یغن نیبرا هعالو
 شمارند .  یساله افغانستان را مردود م 1۹انزوا قرار داد . پاکستان تداوم حکومت 

 پوپلکریم              
 

 رای. زردیرا در مذاکره بپذ یحکومت هیاشخاص بلند پا ایخواهد با حکومت در مذاکره شود.  یاساس طالبان نم نیبد
خواهد  یبرده دوباره حکومت که خودشان م نیاز ب یهمه داشته و دست اورد دولت را به نام حکومت غرب بطال
 .دینما ادیبن
 

موضوع گفته است مذاکرات صلح بدون مذاکره با دولت افغانستان ناممکن است . با دولت مذاکره  نیبا درک ا یغن
، یقانون اساس ، انتخابات ، ی. خط سرخ دولت دموکراسدرنیکه خط سرخ دولت را بپذ شودندینمودن طالبان مجبور م

 .بحث خواهند نمود ورندید یخط فرض زنان ی، آزاد یدر قدمه اول در قدمه دوم حفظ اردو مل یحکومت مل
 

 .موضوع نشان خواهند داد نیدر برابر ا یشود که طالبان چه انعکاس دهید
 

 یده باشوطن محبوب ما با فرزندان پرصبرت زن بایز افغانستان
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