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 جاللتمآب محترم داکتر عبدهللا عبدهللا
 یه حکومت وحدت ملیئیس اجرائر

برنامه رهبری در ایاالت متحده  توسعه فارغ از پوهنتون سارک و آموزش دیده من، فریدون سکندر ماستر اقتصاد و
  .یه در امور مهاجرین کار کردمئنماینده ریاست اجرا شما به عنوان امریکا سه سال در ادارهٔ 

بدست  همکاری های آلمان ) جی آی زید ( می پرداخت و این سمت را با شایستگی فردی معاش و امتیازاتم را اداره
 رده بودم. آو

 حمایت کرده ایم.  من عضو روند سبز افغانستان هستم و ما از تیم دولت ساز
میخواستم داخل محوطه گردم به من گفت کارتت را بگذار  یه هنگامی کهئریاست اجرا دو روز قبل پهره دار دروازهٔ 

 شده است که ترا منفک شده اعالن نمایم.  و برو، زیرا به من امر
 ،عنوان یک کادر علمی یاد نمی کنم حمایت سیاسی شما و خدمت به میهنم به در این سالها در از کار و تالش خویش

 میگذارم به تبصره بعدی.  آنرا
شما برسانم که زادگاهم پنجشیر است. هدف از این نکته را  من ضمن عضویت در روند سبز افغانستان، باید به توجه

ولت حمایت از تیم د که یکی از بهترین تصامیم زندگی ام مستحکم شددرک کنند. امروز یقین من  باید همه ظریفانه
یس جمهور آدم با حوصله و بادید بزرگ است. او ئکه ر ید اعتراف کنیم و صادقانه اعتراف کنیمئساز بوده است. بیا

یچگاه ه ید بیاموزیم. برای آموختنئتوسط پهره دار دروازه برطرف نکرده است، بیا تا حال هیچ مامور دولت را
حقانیت حمایتم از تیم دولت ساز فخر  ناوقت نیست. از روی آنچه با من انجام دادید یک بار دیگر از مشروعیت و

باقی نماند. اعتراف به باخت در دموکراسی، شجاعت توام با وقار است که  می کنم. دیگر هیچ دود و غبار در باورم
 .اموزندیه و همکاران شما نیاز دارند آنرا بیئاجرا ریاست
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