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 6تر 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

 2020 می 17    داکترسیدعبدهللا کاظم                                                                   

 

  توافقنامه سیاسی""متن مکمل 

  داکتر اشرف غنی و داکتر عبدهللا عبدهللا نبی

 یننامموافقت  جنجال؛ ماه ۵ نپ 

صدیقی، سخنگوی   صدیقغنی

محمد اشرف غنی، رئیس  

جمهور افغانستان گفته است که  

ای میان عبدهللا  نامه موافقت 

عبدهللا، رئیس اجرایی پیشین و  

آقای غنی، امروز امضا شده  

نامه  است. با امضای این موافقت 

میان دو رقیب سیاسی، جنجال  

پس از اعالم نتیجه انتخابات  

 . پنج ماه پایان یافت   اخیر افغانستان پس از نزدیک به
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 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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 6تر 5 له : د پاڼو شمیره
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