
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۳/۶۰/۲۲۰۲               سعیدی ص داکتر

 

 

 لري!  ادامه  دوکه پاکستانۍ
 

 دي!  وړ  بحث د جزییات
 

 لري! ادامه دوکه پاکستانۍ اما
 

  سره  خلکو   له   افغانستان   د   کې   اظهاراتو   روستېو   خپلو   حاکمیت   پاکستانۍ   پنجابي   د   شریف   شهباز 
  حاکمیت  طالب   د   چې شوي  غوښتل    نړۍ  بیاله  او   شوای   تأکید   تعامل   پر   سره  طالبانو له  او   پرمرستې 

  په   باید   کې  افغانستان  خو   وژني، دوی  یې   کې  پاکستان   دوی  چې  طالب   کوم  شي.  وپېژندل رسمیت   په
  امارت!  کې  افغانستان  خو جمهوریت   کې پاکستان شي.  وپېژندل  رسمیت 

 

  قیمت   جنایت   او   دوکې  سترې  ددۍ  خو   ولس   افغان   وایي!  نه   څه   هم   نړۍ  او  احمقوي  نړۍ  پاکستان 
  مخامخ   سره    مخۍ  دوه  او  لوبه  ددې  پاکستان  د   به  سره  ماتۍ   مفتضحې  د   هم  نوره  ل   نړۍ  خو  ورکوي

  شي! 
 

  ګوند   کمونست   د   چین  د   خوا  ېوې  له  کوي!  او  کړای   تجارت   باندې  دین  هم  مالیان  دیزلي  ای  اس  ای  د 
  کمونست   د   چین   د   چې   وکړ   مالتړ   او   اظهارات   داسې   ګټه   په   حاکمیت   ددې  کې  ناسته   په   کلیزې   سلمې   د 

  په   لړۍ   اذیت   او  آزار  د   مسلمانانو.   میلیونو   د   ایګور  د   دوی  کړي.  ونه  هم  یې  به   غړی   دوآتشه  ګوند 
  علیک(.   حرام  پټوي)  پرې   سترګې   او  ویستلې  یاده  له  کې  چین 

 

  لري.  ادامه جنایت  مخی  دوه  ضد   افغان د  پاکستان   د  ښکاره  په  نو 
 

  سره  مشکالتو   نورو  سترو  له  به   افغانستان   کړي،  نه  خالص   ځان  لومو   له  پاکستان  د   ځان   که  طالبان
  کړي!  مواجه هم 

 

 المبین  البالغ  ال علینا  ما  و
 سعیدی  ص  داکتر
۲ /۶ /۲۰۲۲ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ 
 

https://www.darivoa.com/a/6589301.html 
 

 ستانکزی   استاد  و  سعیدی   صالح  داکتر نظریات   و  افغانستان به  هند  عالیرتبهء  هیئات  سفر
۲ /۶ /۲۰۲۲ 
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