
 
 

 

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

 

 

          

 ۷۱/۹۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

ی !!( درافغانستان کنونیاسی)احزاب!س  

 
 :کباری، فقط  د یدان ی را دانا م وخود   د یدار ی اگر آگاه شما
 
 .کی

دوحه رفته اند   شودبهیمذاکره با طالبان چندروزم  یافغانستان راکه برا  ی دولت کنون ندگان ی نما
 .!!!!!وباسوادهستند؟؟؟؟ « ی» انسان مدن ا یکه آ  د ی، زن ومرد، قوم به قوم،بسنجن کهی  کهی،
باشد. پسر)))) گلم جم ((((دوستم،    یاز آنها باتور دوستم است. باتور »»»»الحاج ««««م یکی
  یم ه یدر روس  ده ید  می حزب خون آشام خلق و تعل له یزاده و پرورده شده بوس  الن یاز ازرذ  یکی

 .باشد 
)))))   یمانند حامدکرز  که ی!!!!!!! افغانستان، درحالی از قهرمانان مل یک یالحاج باتور،  ن یا

  ی ،درهوتلی ونیز یجاسوس بابا (((((( چپن لعنت شده را برشانه انداخته بود، در مصاحبه تلو
 :ابراز داشت  نی خودرا چن ی وابله  یدردوحه، نادان 

 
خط   ی ا   م ییکه بگو زه یچ ک یرسانه   قی از طر  م ییبگو ی الیاز ام  نجهی جناب از ا نجهیده ا  که»

خط سرخ ماس   یا   هی ما بگو ی که دوستا  م یی ما بگو   یالبا، دوستا ا  گروه، ط گان یسرخ ماس شما 
که اول که   م یکه بان  م یش یکه جم م  نجهیخاطر خوبتر است که ده ا یاز م ییبگو ون یز یتلو ق یاز طر
خوبتر   م یاو وخت ما تصم ن ی بگو ی سرخشانه روبرو  یکه خطا  سته یش  شتهیش  نجهیده ا  دوستاکل 

  شتهیش  یخوب استه که ده ا  ی ممکن که مزه نکنه که ده ا   م ییرسانه بگو ق یاز طر می است یگرفتگ
 .«گپا گفته شوه   یا   ن ی الب ن ی و مذاکره ب

 
 .دو
 .د یکن  سهی مقا کهیبه   که یطالبان   ندگانی با نما که یبه   که یدولت افغانستان را  ندگانینما  ن یآ

  و}  با  سواد   تر { هستند؟  تر  پلومات ید  تر، دراک تر،  ده یآن ها فهم کدام
 ک؟ یدولت افغانستان؟ کدام ندگان ی نما
 .شده اند  ی طالبان معرف ندگانیدرانترنت نما  یس  ی ب  یدربرگه ب  طالبان؟  ای

 .... 
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