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 4تر 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 

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

 ۹/۲۰۱۹/ ۲۴                                                         عبدالجلیل جمیلی                           

 ! عبدهللا عبدهللا با سوابق  بی حد تیره

 (  ملی ضد ۀچهر و ،ملی هایدزدی ثروت ،ناموسیدزد،سوانح جعلی  )

محمد انور آڅړ درهمین ایام در دوشماره  سایت وزین ملی افغان جرمن أنالین  در مورد عبدهللا مطالب برادر محترم ما جناب 

را  نوشتند و یقین دارم  که اگر ازشارلتانی های  ذیل  عبدهللا جنایت پیشه  اطالع  مستند درستی 

 میداشتند  از نشر أن  دریغ نمی کردند .

عجوبه امنهم  که  به  نوبه  خود أمادگی داشتم  درهمین  ایام  مطالب  بسیار مهم و مطلقا مستند این 

بدسترس هموطنان  گرامی ام  قرار دهم  با  روزگار را با  چهره های بوقلمون این  وطن فروش 

اغتنام فرصت  خواهشمندم   أنرا طول کالم نشمرده و  هر سندی و نیرنگ زندگی اورا   بدقت 

 بخوانند .  

از شما  خواهش می کنم  لطفا   –هم وطنان با فضیلت  پاکنهاد و درد مند  ! قبل از عرض مرام 

مطالبیست  بکلی  مستند  که  برویت  خباثت های علنی  و  مطالب  ذیل  را    بدقت بخوانید زیرا

پنهانی و دزدیهای  دارایی  عواید ملی  و تجاوز به  نوامیس  ملی / حتی  در روز روشن و وقت کار و در دفتر رسمی  وزارت  

که  نشرات   أریانا افغانستان !اریان  بیحیا در تلویزیون غیر ملی و شخصی ظو  باز دسیسه اخیرش با همکاری نامور خارجه ؟ / 

درینجا  محض    ولیأن  را درست   تشهیر  کرده ا ند  که امیدوارم  أنرا مطالعه کرده باشید  آنالینتاند و افغان جرمن ملی  

دهللا غیر ملی عب و متوجه میشوید که این عمل اخیر جنایتکارانه و شرم أور قسمت مهم  مقدماتی أن را به  توجه شما می رسانم 

 چه   سرافگندگی  جهانیی  را  برای  نام افغانیت  و مردم  با حرمت  ما  بار می اورند !؟!   –و تلویزیون أریانا افغانستان  کابل 

AFGHAN GERMAN ONLINE   ۲۰۱۹/۰۹/۱۷  ۲۰۱۹سپتمبر  ۱۷/   ۱۳۹۸مه: ۲۶تاند سه شنبه، د سنبلې            

                  :   ولسمشرغني د نه ګډون راز افشا کړسرچینو تاند ته په مناظره کې د  

د ملي وحدت حکومت یوې مؤثقې سرچینې تاند ته د اریانا نیوز په مناظره کې د ولسمشر غني د نه ګډون له راز څخه پرده پورته  

ني آیتونو د قرائتولو کړې ده د حکومت دغې مؤثقې سرچینې ویلي، په مناظره کې پالن دا و چې نطاق له ولسمشر څخه د قرا

غوښتنه وکړي او ترې وروسته ولسمشر غني د تاالر له منځ څخه په بوټانو وویشتل شي   د عبدهللا  د ثبات او همګرایې ټیم د دغې 

مناظرې او ټاکنیزې مبارزې لپاره د اریانا ټلویزیون په پیسو پېرلی او نطاق ته سوال ورکول شوی و چې دی به له ولسمشر څخه 

نه کوي چې آیتونه، شعرونه او متلونه ولې په غونډو کې ناسم لولې:   ټول سوالونه د عبدهللا په خوښه جوړ شوي وو، یو سوال پوښت

دا و چې ولسمشر به دعای قنوت لولي، په منځ کې به عبدهللا ځان ورشاملوي چې ولسمشر که ځانته مسلمان وایي، نو د سوره النور 

ایتونه دې ولولي، په پای کې پالن دا و چې د عبدهللا کسانو به د تاالر مخکې څوکیو کې ځای نیولی تر ټولو سخت لوستل کېدونکي 

 وي او پر ولسمشر به د بوټانو ګوزارونه کوی  

========== 

هویت سازی  با رویت  حال هموطنان ارجمند ! با لعنت به این اسالمیت نمایشی  عبدهللا  و یا  بنام بنده خدا ! در سر آغاز مطالبم  

اینک  سند سوانح  فعلی و جعلی  رییس  اجراییه جان کری  را به توجه  شما رسانیده و سپس  هویت  عجوبه  روزگاراجعلی  این  

 اصلی اورا به تفصیل الزم  معرفی میکنم :    

 

  زندگی نامه

 افغانستان اسالمی جمهوری اجرائیه رئیس عبدهللا عبدهللا دکتور محترم جاللتمآب زندگینامه از فشرده
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 4تر 2 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 

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

 

جاللتماب دکتور عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه جمهوری اسالمی افغانستان یکی از رهبران کلیدی سیاست در این سرزمین می باشد 

 سیاسی را احراز کرده است. –مقامات بلند پایه ای دولتی و اجتماعی که  که طی کارنامه های پر افتخار سیاسی اش 

سیاسی در شهر  –یک خانواده فرهنگی   میالدی، در  1960خورشیدی مطابق به  1338دکتور عبدهللا عبدهللا، در سال  جناب

در دور  "غالم محی الدین خان زمریالی" سناتور انتصابی والیت قندهار  در خانه پدر خوددیده به جهان گشوده است.  و  کابل 

سال زندگی پر بارش را تا مافوق  40که قبل از احراز این کرسی در مجلس سنا بوده، بیش از  ٬آخر پارلمان دولت شاهی است

   رتبه در خدمت  دولت و ملت افغانستان سپری کرده است.

همین رو، نخستین بار در قندهار پا به جناب دکتور عبدهللا عبدهللا، دو ساله بود که ماموریت پدر از کابل به قندهار تبدیل شد. از 

 ٬دروازه مکتب گذاشت. صنف اول را در همین والیت به پایان رساند، اما وقتی بار دیگر ماموریت پدر از قندهار به کابل تبدیل شد

"لیسه نادریه"  از 1355وارد "مکتب ابتداییهء غازی ایوب خان" شد و دورهء ابتداییه را در این مکتب به پایان رسانید. در سال 

فارغ و با سپری کردن امتحان کنکور وارد دانشگاه طبی کابل شد. سالهای دانشجویی را در متن حوادث و رویدادهای ناشی از 

تحوالت به شدت بحرانی آن زمان، با استقامت و پایداری سپری کرد. اما، همزمان با این که جاللتماب دکتور عبدهللا عبدهللا در 

ز دانشگاه فارغ شد، تحوالت سیاسی وخیم تر و بحرانی ترازگذشته گردید. برای همین پس از سپری کردن چند ا 1362زمستان 

  ماه دورهء آموزش عملی در "شفاخانهء نور" درکابل، جناب دکتورعبدهللا عبدهللا،عازم دیار هاجرت به پاکستان گردید 

کشور توسط ارتش سرخ آغاز شد، جناب دکتور عبدهللا عبدهللا برای  هنگامی که جهاد مقدس و برحق مردم افغانستان علیه اشغال

وارد پنجشیر شد و در کنار رهبر فقید جهاد و مقاومت مردم افغانستان شهید احمد  1364پیوستن به صفوف مجاهدین، در سال 

  شاه مسعود در جهاد سهم گرفت  

ا فعال کردن یک کلینک صحی به منظور رسیدگی و تداوی مجروحین جاللتماب دکتور عبدهللا عبدهللا در آغاز فعالیت خویش را ب

جهاد آغاز نمود. اما به دلیل استعداد و فراست سیاسی و تعهد قاطعانه ای که در دفاع از آرمانهای برحق مردم افغانستان داشت، 

زرگ فرمانده احمد شاه مسعود به زودی در کنار رسیدگی به وضعیت مجروحین، مسوولیت سنگینی را به عنوان دستیار مجاهد ب

امور فرهنگی و باآلخره تامین روابط و مناسبات دپلماتیک کارهای دشوار و تاثیر  ٬جهاد ٬به عهده گرفت و در بخش های مردمی

   گذار را در پیروزی جهاد برحق مردم افغانستان به انجام رساند. 

به حیث سخنگوی وزارت دفاع دولت اسالمی  1371 عبدهللا در سال پس از پیروزی جهاد مردم افغانستان، جاللتماب دکتور عبدهللا

مسوولیت سنگین تر دیگر را به صفت معین وزارت امور خارجه در دولت  ٬1375افغانستان ایفای وظیفه کرد. سپس، در سال 

المللی به عنوان دولت  اسالمی افغانستان که با وجود اشغال کابل توسط جریان سیاه طالبان، توسط ملل متحد و جامعهء بین

   مقام وزارت امور خارجه کشور را بعهده گرفت.  1377احرازنمودودرسال  ٬مشروع افغانستان به رسمیت شناخته می شد

به اساس مذاکرات تاریخی بین االفغانی در شهر بن آلمان جناب دکتور  1380سنبله  31پس از سقوط جریان سیاه طالبان، در 

 سمت وزارت خارجه ادارهء موقت افغانستان به رهبری حامد کرزی انتخاب شد. عبدهللا عبدهللا به 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

که اگر او فرزند واقعی مرحوم سناتور غالم محی الدین خان  حال  سوال اولیکه در مورد هویت جعلی او مطرح میشود اینست

چرا  مانند جنرال عبداللطیف  پسر اصلی  سناتور  مرحوم از همان مادری که با عبدهللا  –و نه پر کتی او –زمریالی هلمندی است 

 دش  بر خود او دقیقا توجه نمایید :شریک است  اسم فامیلی / هلمندی / ندارد؟ پس لطفا به مستندات  ذیل در مورد  تهمت  زدن خو

روزی  جناب غالم محی الدین خان  هلمندی بدیدنم آمده  –بخاطریکه مرحوم موالنا ارشاد در کتاب خاطرات خود مینویسند که  – ۱

ن  خانم  می و از من خواهش کرد  که برای عقد نکاح او با یک  زن بیوه  پنجشیری  بمنزل شان بروم  و  زمانیکه  نکاح اورا با ای

بستم پسرک خود سال  یتیم مانده از شوهر پنجشیری سابق أن خانم  بنام عبدهللا  اینطرف و  آنطرف میگشت . / اما  تغییر اسم  و  

 محمد انور آڅړ رول درجه دوم را دارند / مشخصات پدری  و کلمات  مندرجه اینجانب و جناب 

 زدیک شخصا  میشناختم :سه مامای محترم اورا از سالها قبل و از ن -۲

مرحوم  عبداالحمد خان  معین  اداری  وزارت  معارف در دوران صدرات محمد هاشم نان و صدارت سپه ساالر شاه  – الف

محمود خان  که  در أن زمغان عمارات اطراف پارک زرنگار تخریب نشده و  وزارت معارف و همچنان لیسه  زرغونه  / در 

مرحوم قادر جان پسر شان را که در دافغانستان بانک کار میکرد هم  از مقابل چمن لیسه استقال /  در همان جا وجود داشت و 

 نزدیک میشناختم . 
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مرحوم عبدالقیوم عطایی / از مامورین مطلوب شهید سردار محمد نعیم بحیث وزیر امور خارجه /  که مدیر اداری در وزارت   -ب

 صدرت عظمی  و سپس  والی  تخار مقرر  شدند . رییس اداری –خارجه بودند و در دور صدارت شهید نوراحمد اعتمادی 

بعد  از فراغت از پوهنحی /  ۱۹۵۴مرحوم  عبدالمجید /  بهنام /  عطایی  که  با  شمولیت  خودم  در وزارت  امورخارجه  در  -ج

زیده یی /  دوست  حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل  در سال اول صدارت شهید  محمد داود خان  /  با مرحوم بهنام / شاعر ور

که  اولین مرتبه با تماس مستقیم  تلفونی   ۲۰۰۲نزدیکم  بود   حتی در سال اول ریاست موقت دولت  جناب حامد کرزی در سال 

 داکتر عبدهللا عبدهللا با اینجانب و محترم محمد انونیکو ومحترم رحمت هللا مهر ما سه نفر  برای دوام ماموریت  به کابل  برگشتیم  و 

بپاس همان دوستی   -سفارت افغانستان را در کانادا  / شهر اوتاوا / افتتاح  کردم  -اینجاب چهار  ماه بعد منحیث اولین  سفیر کبیر 

 دیرینه ام  با  خانم  مرحوم عبدالمجید  بهنام  و فرزندان  شان ازنزدیک  تماس داشتم  

که  اعلیحضرت  محمد ظا هر شاه پادشاه   / ۲۰۰۲اقامتم  در کابل / سال  ماه  ۴قابل  یاد أوری  می  دانم  که در مدت همان   -د
سابق افغانستان بکابل برگشتند  روزی در وقت  صرف نان چاشت درهوتل انترکانتیننتال / مرکز اقامت  ما / از زبان خانم محترمه 

یشناختم  که تمام دور جوانی را به  پیشخدمتی علیا چون خاله  داکتر عبدهللا را از سابق م –افغانی برگشته بوطن شنیدم که گفتند 
حضرت ملکه حمیرا گذشتانده  و فامیل وار  مورد اعتماد  ارگ بوده اند   و حال در کا بل دیدم  و پرسیدم که أیا بحضور 

رجه أمده ام  و او خوش اعلیحضرت محمد ظاهر شاه رفته اید /  او خموشانه گفت  که بدیدن خواهر زاده ام عبدهللا عبدهللا وزیر  خا
 ندارد  که بدیدن اعلیحضرت  بروم ! 

حتی  پینه بودن بر سر زانوی  احمدشاه مسعود تا فعالیتهای همیشگی امروزیش با  [نظار]از  عضویت او در شورای نزار –هه 
 ش  ننگین است ؟گروپ معلوم الحال أن شورا  خود گواه أن است  که پدر مرحوم وی نیر اهل  پنجشیر بوده  ولی  چرا سوانح

 اما در مورد جعل نسبی عمدی او : 

فمن  بدل نسبه  فقد بدل د ینه / کسیکه نسب خودرا تبدیل کند مثل این است  : حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و سلم میفرمایند

که دین خودرا تبدیل کرده باشد !!  یعنی  از نظر دین مقدس اسالم  بی حرمتی  به  نسب   و والدین  گناه عظیمی   پنداشته میشود 

 !؟!

 محترم  مصطفی عمرزی -از  مضمون مفصل    مختصر و مورد نظریاینهم قسمت  

 ۲۰۱۷/ ۰۹/۰۶در مورد دزدیهای عده از رهگیران جهادی  

AFGHAN GERMAN ONLINE http:// 

  ارقام منتشره زیر و چپاول دزدهای سر گردنه ، که خیلی زود افشا و رسوا شده  است: 

میلیارد دالر،  ۱/۲میلیارد  دالر، مال  ربانی  ۱/۵میلیارد دالر، از قسیم  فهیم ۲سرمایه مالی عطامحمد  نور

داکتر عبدهللا میلیون  دالر،  ۸۴۵میلیارد دالر، محمود کرزی 1.1برادران  احمدشاه مسعود و پسرش احمد مسعود 

 ۷۱۵میلیون دالر، محمد   محقق  ۸۱۰میلیون دالر، عبدالرشید دوستم  ۷۲۰، اسماعیل خان میلیون دالر ۷۸۰

میلیون دالر،امرهللا صالح  ۲۹۰میلیون دالر، قانونی  ۳۴۰میلیون دالر، بسم هللا  محمدی   ۷۳۰میلیون دالر، خلیلی

میلیون  ۵۵میلیون دالر، ایوب سالنگی  ۳۵میلیون دالر، صدیق  چکری ۳۰۰ری میلیون دالر، سیدحسین انو۱۹۰

میلیون  ۴۵۰میلیون دالر، شیخ  آصف محسنی  ۱۸میلیون دالر، هللا گل مجاهد  ۲۵۰دالر، عبدالرووف ابراهیمی 

ر، بصیر سالنگی میلیون  دال ۸میلیون دالر،کرام الدین کریم  ۱۲میلیون دالر، ظاهر اغبر ۲۶۵دالر، امان هللا گذر 

 ۱۷۵میلیون  دالر، خلیل هللا  فروزی  ۲۰۰میلیون  دالر،  شیرخان  فرنود  ۱۵۰میلیون  دالر، حسین  فهیم   16

جمع میلیون دالر؟ که  14میلیون دالر و باز محمد احمدی  ۷۵میلیون دالر، امان  نو اندیش ، شاروال سابق کابل 

درحالی صورت فعلی  را تشریح  می کند  میلیون دالر  میشود ۵۴۳رد ومیلیا ۱۲قلم ارقام بغارت رفته    ۲۸این 

با این افتضاح، ً فساد و خیانت های    -شامل آن نیست  –که مبالغ عداری کرزی صاحِب عاشق بیرقرار ارک 

آشکار، در حالی که به گونه ای تدوام می یابند (شرایط بحرانی و حاکمیتهای ائتالفی) اوضاع اقتصادی کشورکه 

به شدت از کاهش کمک ها، آسیب پذیر است، آینده ی سیاسی افغانستان را در کدام سطح اقتصادی امیدوارمی کند 

 :میگوید   اکبریگذاران داخلی و خارجی، از ترس این همه آشفته گی، فرار نکنند؟    تا در ثبات آن، سرمایه 

 أنکه افزوده گشت سیم  و زرش             زر نباریده  ز أسمان  بسرش
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 4تر 4 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 

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

 

 ازکجا کرده این مکنت و جاه                  یا که خود دزد بوده  یا پدرش

 قوت والیموت  قوای امنیتی و پولیس محافظ شان!اینهم دستر خوان رییس  شورا وملی و عبدهللا خون هلمندی دروغین تا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما با أمد سخن باید گفت که  وقتیکه در دوران  جمهوریت اول  مشکالت  اقتصادی و قلت  مواد غذایی  رو نما شد  داود خان  به 

سبزیجات و کچالوی بگاری و نان آشپز خانه صریحا هدایت دادند که فقط هفته یکروز گوشت خریداری کند  و در دیگر ایام از 

 خشک استفاده کنند و بس !!

 بقیه دارد
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