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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
 ۳۲/۶۰/۳۶1۲          ولید تمیم

 

عبدهللا در مورد پخش تماس از داکتر 1ست تلویزیون یونالرسواالت ژ
 تیلفونی ضیاالحق امرخیل

 
 نالیست شما این مکالمه را از کحا بدست اوردید؟رژو

 عبدهللا عبدهللا از یک از ارگان دولتی.
 

 گان؟رتوانید کدام اینالیست ایا مشخص ساخته مرژو
 عبدهللا عبدهللا حاال نی وقتش که رسید باز مشخص میکنم.

 
نالیست شما دولت را متهم کردید که به نفع اشرف غنی کار رژو

میکند ولی حاال مشخص شد که به نفع شما کار میکند چون صدای 
 امرخیل را ثبت و به دسترس شما قرار داد؟

با این رتبه داریم که عبدهللا عبدهللا ما وطن پرستان واقعی و قانونی پ
 .اند کردهپرستی اقدام به این کار ناحساس وط

 
امنیت ملی و وزارت داخله است  ۀنالیست طبق قانون این وظیفرژو

یا امر آو باید هم امر محاکمه را داشته باشند قبل از اقدام اینکار 
 محاکمه موجود است؟

 عبدهللا عبدهللا نی
 

یا این خود یک قانون شکنی نیست که بدون امر محاکمه آ ،انونیژونالیست شما گفتید اشخاص وطن پرست و ق
 ؟داینکار را کردن

 عبدهللا عبدهللا بخاطر نجات وطن باید قانون را میده کرد.
 

 ن صورت این خیانت ملی نیست؟آژونالیست اگر این صدا شناسایی شود که از امرخیل نیست در 
 د.عبدهللا عبدهللا نی با تقلب کار باید چنین عمل کر

 
 یا این خود تقلب نیست صدای شخص قبل از شناسی رسانه یی شود؟ آنالیست رژو

 عبدهللا عبدهللا ضرورت به شناسایی نیست این صدا از خود امر خیل است. 
 

 ین استید که این از امر خیل است؟ ژونالیست چند فیصد مطم
 ن است.ئطمخصی که برایم داد او صد فیصد من نیستم ولی شئمعبدهللا عبدهللا من مط

 
 ژورنالیست شخص کیست میتوانید شخصی که این صدا را ثبت کرده به رسانه ها نشان بدهید؟

 ید اول باید وظیفه امرخیل به تعلیق افتد.آعبدهللا عبدهللا هنوز وقتش نرسیده وقتش که رسید باز او شخص خودش می 
 

 لیق افتد؟ عامر خیل به ت ۀژونالیست ولی تا هنوز اسناد و مدارک وجود ندارد پس چگونه وظیف
 ثق را ارایه میکنیم.ؤخیل به تعلیق افتید باز اسناد و مدارک مامر ۀعبدهللا عبدهللا وقت وظیف

 نالیست مصاحبه را با خنده پایان داد.رخر ژوآدر 

 ولید تمیمتشکر از صفحۀ فیسبوک 
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