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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  

 

 11/ 11/ 5112  هللا مایاراحسان 

 

 بستن نفرت دارم تهمت و افتراءاز 
 

 ان جرمن آنالینغافمحترم دانان رکارگ
 ، لیک نسبت ضمیمه ناصبه در نوشته امکان نشر آن درلکین نظرسنجی استدر ککوتاه  نوشته  این نشر جای 

 ست. نصورت گرفته نتواخود جای اصلی 
 بپردازم:جبارخیل  ماجباراً ازاین طریك میخواهم به جواب محترلذا 

 

 ! تا سف میکنم که به جواب نامه  غیرمعمول تهدید آمیز تان چند سطری مینویسم.  جبارخیل صاحب محترم
 اه آرزو ندارم که لباس های شستگی و یا نا شسته را در مالی عام به نمایش گذارم.من هیچگ

این کمینه با شهید عبدالحك به حساب افغانی ساده نان و نمک بودم و اخرین بار در اجالس کویته در اکتوبر 
میهن و مردم ع به وضع جدر هوتل سرینا ساعتها در باغ هوتل با اشتراک دوستم همایون شاه آصفی را 1991

 ایم. ی مفید و وطندوستانه داشتهو نجات آن صحبت ها
بهتانی و تهمتی روی صفحه  ی ه مرحوم عبدالحك احترام داشتم و امروز هم دارم و ابداً ازللم بنده در مورد وب

  خورد.کاغذ بنظرنخواهد 
 در  حامدکرزی و الحكعبد لوماندان ای، آی سی منتخب شخص دو بین در» در نوشته  من چنین نمد شده است: 

این نوشته به اساس تبصره  ذیل که در اجالس بن پخش شده بوده بود الهام ...«. آینده افغانستان اداره   را س
 گرفته و نه هوائی:

 فکر میکنم که انتخاب سی آی ای و عضویت در سی آی ای با هم فرق دارد.
رول سی آی ای امریکا های ار و جنگ رحاالت اضط اکثرضرورت به توضیخ ندارد که یاددهانی شود که در 

 حالت روتین است.  یک بعهده دارد که این  در منطمه را  تماسهادن وبرلرار نماول 
 لطفاً نوشته  ذیل را که به لسان جرمنی است توسط یکی از دوستان تان ترجمه نموده حل مطلب نمائید.

  از نوشته من داشته باشید با کمال احترام از شما معذرت می خواهم. اگر با وجود همه آزردگی ای
 با احترام مایار
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