AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد

۲۰۱۹/۹/ ۲۶

عبدالجلیل جمیلی

عبدهللا عبدهللا با سوابق بی حد تیره!
( سوانح جعلی ،دزدناموسی ،دزدی ثروتهای ملی ،و چهرۀ ضد

ملی)

(قسمت سوم)

عبدهللا وطنفروش را ِ چی کشورهای در استخدام خود دارند ؟
منبع  :خبر آنالین خبر گزاری تحلیلی ایران - May 2nd, 2014لوی افغانستان – و افغان جرمن آنال ین

روزنام ٔه ایرانی  :چرادولت ما امکان شرکت2.5میلیون افغانی رادرانتخابات فراهم نکرد تا عبدهللا عبدهللا رئیس جمهورشود؟
روزنامه کیهان در سرمقاله اش نوشت:
هیچ یک ازنامزدها نتوانستندآراءالزم برای پیروزی درهمان دورنخست راکسب کنند،وانتخابات بدوردوم کشیده شد« .عبدهللا عبدهللا»
و«اشرف غنی احمد زی» دوفردی هستند که بترتیب باحدود  45و  5/31درصد ازآراء به دور دوم راه یافتهاند.
عبدهللا ازنیروهای جهادیست که سوابق حضوردرکنارشهیداحمدشاه مسعود،قهرمان ملی افغانستان راهم دارد.وی فارسیزبان
ومشتاق به بهبودروابط باکشورهای فارسیزبان بویژه ایران است واین موضع راچندی پیش نیزتکرار کرد…

" رییس پیشین "ISIعبدهللا عبدهلل را نامزد مناسب

خواند( تشکر ازرادیو آزادی )

 /Thursday, 12.06.2014, 11:04am (GMTمنتشر ٔه دعوت

حمید گل سابق رئیس آی اس آی درمصاحبه خود با  AFPبه طرفداری عبدهللا سخن گفت .حمید گل اظهار داست که " عبدهللا بهترین
چانس برای تامین صلح در افغانستان را دارد زیرا افغانستان به یک جنگجو نیاز دارد .بسیار بعید به نظر می رسد که طالبان با
اشرفغنی احمدزی مذاکره کنند ،اما احتمال اینکه داکتر عبدهللا بتواند با طالبان کنار آمده و آنها را برای مصالحه راضی کند ،خیلی
زیاد است" .دلیل حمایت صریح حمید گل از عبدهللا عبدهللا با چنین طرز کالم واضح نشده است .مردم کشور ما به این عقیده اند که
حمید گل شناخت زیادی از عبدهللا عبدهللا داشت ه که آغاز به دوران جهاد ضد شوروی بر می گردد .در آن زمان همه گروه های جهادی
 /همین عبدهللا  /در پشاور فعالیت داشتند و از آس آی آی فرمان می گرفتند.

عبدهللا پس از فهیم به آمریکا و انگلیس متوسل شد ؟
ما از شما هستیم و همه شما را نور چشم خود می دانیم .در بین مردم خود تبعیضی قایل نیستیم .خود را متعهد بخدمت به همه ی شما
می دانیم .به ما رای بدهید زیرا ما به شما خیانت نمیکنیم .هست و بود خود را وقف چیزهایی را که میگوییم میکنیم
تاریخ March 10.2014

۲۰/۱۲/۱۳۹۲

منبعAfghanpaper :

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطالع رسانی افغانستان ( ،)afghanpapaerداکتر عبدهللا که در شوک فوت ناهنگام مارشال فهیم
قرار دارد ،با انتقاد از رویکرد حامد کرزی در قبال نیروهای ناتو و نیروهای انگلیسی در کشور ،اظهار داشت که نباید قربانی شدن
سربازان انگلیسی را که باعث برقراری صلح و آرامش ؟؟ در افغانستان شدند از یاد ببریم.
وی در مصاحبهای با روزنامه دیلی تلگراف گفت :قربانی شدن نیروهای بینالمللی در مواجهه با شبه نظامیان افراطگرا نباید فراموش
شود .کرزی صاحب همیشه نیروهای ناتو به ویژه انگلیس را مسوول کشته شدن غیرنظامیان هموطن میداند در حالی که این نیروها
باعث شدند تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود.داکتر عبدهللا در ادامه یادآور شد که معاهده امنیتی دو جانبه میان کابل و
واشنگتن را که حامد کرزی از امضای آن سر باز میزند امضا خواهد کرد و این در صورتی است که به عنوان رییسجمهور آتی
افغانستان انتخاب شود.
عبدهللا عبدهللا در ادامه بر اهمیت اقدامات نیروهای انگلیسی در افغانستان تاکید کرد و گفت :خارجی ها باعث پیشرفتهایی در کشور
شدند البته من از خطاهای آنها چشمپوشی نمیکنم این مساله متفاوت است اما همکاری آنها و اقداماتشان برای افغانستان باعث شده تا
دوران سخت برود و مردم به روزهای روشن امیدوار باشند.
محترم عبدهللا همچنین چند روز پیش اظهار داشت :هیچ وقت ما به ثبات سیاسی نمی رسیم ،اگر تقلب سرنوشت ما را رقم بزند ،یک
بار دیگر از کمیسیونهای محترم انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و تمام نهادهای مسوول تقاضا می کنیم که متوجه
مسوولیت های ملی خود در این قبال ،در این زمینه باشند فقط با حفظ بی طرفی مسووالنه در ارتباط به انتخابات عمل کنند ،هر نوع
غفلت شان خدا ناخواسته می تواند سبب بی ثباتی درکشور شود.
وی همچینن اظهار داشت :من طرفدار دوره ی مکلفیت نیستم زیرا زمانه تغییر کرده است .مهم این است که تجهیز و تسلیح و مهارت
نیروهای امنیتی افزایش یابد .نیروهای امنیتی به مساله ی حقوق بشر احترام بگذارند .نهادهایی که مسوولیت تطبیق قانون یا حمایت از
آن را دارند با فساد اداری در حوزه ی فعالیت خود مبارزه نمایند.
داکتر عبدهللا که این روزها در حال سفرهای والیتی برای بیان دیدگاه های خود می باشد ،تاکید کرد :ما در صورت پیروزی در
انتخابات خواهان تغییر ساختار سیاسی طبق قوانین اساسی هستیم .برقراری و ایجاد سیستم صدارتی -پارلمانی و تقویت نقش احزاب
به جای سیستم ریاستی از جمله ی این تغییر می باشد .این نظام می تواند برای پاسخگو بودن دولت و مشارکت ملی تاثیرگذار باشد.
متاسفانه منافع افراد و مقامات سبب می شود که در مورد تغییر نظام ریاستی واکنش منفی داشته باشند و از آن به عنوان تجزیه ی
کشور نام ببرند ،در حالی که در نظام صدارتی-پارلمانی تجزیه ی کشور نیست و در این نظام مردم می توانند مشارکت بهتری در
حکومت داشته باشند.
داکتر عبدهللا اظهار داشت :ما باور به نظام اسالمی در کشور داریم .دموکراسی را نیز به عنوان یک اصل روند می دانیم حتی عمالً
در این راه گام های بزرگی را برداشته ایم .در مورد حقوق زن نیز خواستار مشارکت سیاسی آن ها در ادارات دولتی و بخش
خصوصی ،اعمال تبعیض مثبت در این زمینه ،مبارزه با خشونت علیه زنان و مبارزه با قاچاق زنان هستیم .حضور زنان در کل
سیستم دولتی خصوصا ً در سیستم قضایی می تواند به ما در اجرای درست قوانین کمک نماید .همچنین قاضی زن در نظام کشور
ضرورت دارد.این نامزد انتخاباتی در پایان گفت :ما از شما هستیم و همه شما را نور چشم خود می دانیم .در بین مردم خود تبعیضی
قایل نیستیم .خود را متعهد به خدمت به همه ی شما می دانیم .به ما رای بدهید زیرا ما به شما خیانت نمی کنیم .هست و بود خود را
وقف چیزهایی را که می گوییم می کنیم.
ما نیز خطاب بداکترعبدهللا ،فوت جناب مارشال فهیم را تسلیت میگوییم و میدواریم نیت شما همان سخنانی باشد که میگویید .البته
امیدواریم این تعریف وتمجید شما ازنیروهای ناتو و انگلیس و حمایت از آمریکا نیز در این راستا یاری گر شما باشد!!!

تلکس شایعات عبدهللا در ترور فرمانده مسعود دست داشته است!؟
تاریخ انتشار۷/۱۰/۱۳۹۶ ۰۹:۲۰ :

منبع:

افغان پیپر

در فرجام زمان آن فرا رسید تا ازدست داشتن عبدهللا در ترور احمدشاه مسعود از دو آدرس معتبر سخن بگویم:
 -1زمان طالبان سال  2000در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ( )United Nations General Assemblyاستاد ربانی و
عبدهللا به آمریکا سفر کردند در آن روز مهم بیشترین شخصیت ها و روسای جمهور دنیا حضور داشتند و یک فرصت طالیی برای
گزارش جنایات طالبان در حضور رهبران جهان بود که می توانست سرنوشت جنگ را تغییر بدهد.
داکتر عبدهللا در اتاق رفیقی که همیشه بیانیه های وی را به انگلیسی مینوشت به بهانه سرماخوردگی خوابید و در آن روز سرنوشت
ساز اشتراک نکرد که فیدل کاسترو هم یک بیانیه پرشور داشت .استاد ربانی تنها رفت و با زبان نرم و مالیمی چیزی برای گفتن

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ن داشت که موج اعتراضات افغانستانهای مقیم آمریکا بلند شد و اخبار امید نوشت که زکام عبدهللا مهمتر از سرنوشت دهشتناک یک
ملت است.
در این روزها پروفسور عرفان فطرت که انسان آزاده و وطن پرستی بود و مشترکا علیه طالبان کار می کردیم در یک کنفرانس
دیگر با هم دیدن کردیم و گفت داکتر عبدهللا با سازمان (سیا) به وسیله همان رفیق اش که در اتاق اش خوابیده بود معرفی شده و
آمریکایی ها نخواستند وی موضوع طالبان را در اسامبله عمومی ملل متحد مطرح کند بنابراین خود را به بیماری زد و یک فرصت
طالیی را از دست دادیم.
در سال  2001فرمانده مس عود بنابر دعوت پارلمان اروپا سفری به پاریس و بلجیم داشت و من هم سفری به پاریس کردم و در
کنفرانس های مطبوعاتی فرمانده مسعود اشتراک و پرسش های جدی ای را مطرح کردم .شبی در هوتل پاریس در حضور فرمانده
مسعود که داکتر عبدهللا ،احمدولی مسعود ،مسعود خلیلی و شکریه حیدر نیز حضور داشتند آگاهانه از خود ازعبدهللا پرسیدم :شما را
که رفیق تان به سازمان سیا معرفی کرده بود و در اسامبله ملل متحد هم اشتراک نکردید آیا آمر صاحب آگاهی دارند؟سکوت مطلق
حکمفرما شد داکتر عبدهللا خاموش اتاق را ترک کرد منتظر واکنش فرمانده مسعود بودم در چهره وی اندوهی پدید آمد با یک شیار
عمیق در پیشانی بین دو ابرو اش خاموش و محجوب چشمان اش را بر زمین دوخت و یک واژه هان یا نه هم بر زبان نیاورد پس
از لحظاتی به خود آمد و گفت خالد ،پسرک خوب است و روی کارهای ما در آمریکا گپ زدیم.
ساعت یک شب هوتل راترک کردیم دوستان هم گیج بودند که چرا مسعود سکوت کردو چرا عبدهللا اتاق را ترک کرد و بدون کدام
واکنش من گفتم ممکن است مسعود از من رنجیده باشد با این دغدغه ها از پاریس دوباره به کالیفرنیابرگشتم.سه یا چهار هفته
بعدساعت هفت صبح یک تلفون آموگفت من جمشید آمرمخابره آمر صاحب هستم از پنجشیر زنگ می زنم با آمر صاحب گپ بزنید.
دلم لرزید به بیکرانی دغدغه هایم که شاید مسعود از من رنجیده باشد گفتم آمر صاحب سالم.
مسعود چون همیشه برایم میگفت قومندان صاحب « :یک چیزی راجع به عبدهللا در پاریس برایم گفتی من هم مشکوک بودم می
شود در آن مورد برایم اسناد تهیه کنی؟» گفتم :آمر صاحب شما بهتر می دانید که منابع استخباراتی به کسی اسناد نمی دهند اما
شواهدی موجود است که می توان بدان وسیله به هدف رسید برایم وقت بدهید.
مسعود با ناامیدی گفت :به کی اعتماد کنی به عبدهللا؟ به قسیم فهیم؟ به کی؟ من تنها هستم پس از سفر پاریس شبکه های جهانی در
برابر ما بسیار فعال شده اند و گفت با من در تماس باش .من هیچگاه فرمانده مسعود را چنین سرشکسته و ناامید از همسنگران اش
ندیده بودم و حاضر بودم هزاران بار جانم را بدهم تا بتوانم کاری برای مسعود انجام بدهم منهای آن که بتوانم اعتماد مسعود را به
همسنگران زبون اش بازگردانم .سه ماه بعد مسعود کشته شد.
 -2آدرس دوم در مورد دست داشتن عبدهللا در ترور فرمانده مسعود منابع کا جی بی است حمید محتاط که در کودتای  26سرطان
محمد داوود نقش اساسی داشت در آکادمی های نظامی شوروی درس خوانده بود و زمان حکومت داکتر نجیب معاون ریاست
جمهوری وی بود.
محتاط با قصد فرار نجیب  -به آسترالیا و کانادا و آمریکا پناه برد اما هیچ یک از این کشورها به عنوان اجنت روس ها به وی
پناهندگی ندادند و دوباره به اوکراین برگشت و گهگاهی از طریق اسکایپ با من صحبت می کرد و می دانستم کتابی زیر چاپ دارد
و کتاب که از چاپ برآمد .گفتم مبارک است برایم یک جلد بفرستید.
گفت :حاال عبدهللا و غنی خود راکاندید ریاست جمهوری کرده اندو اگرعبدهللا بقدرت برسد همانگونه که مسعود را با شبکه های
ارتباطی خود از بین بردند مرا نیز سر به نیست میکند .عبدهللا بسیار خطرناک و محیل است.
پرسیدم :کتاب شما چه ارتباطی به عبدهللا دارد؟ گفت :من در این کتاب اسنادی از منابع کا جی بی دارم که عبدهللا عضو سازمان
استخباراتی امریکا است و در تروراحمدشاه مسعود دست داشته است چون می دانستم خود محتاط هم با کا جی بی پیوند داشت
پرسیدم این اسناد را چگونه در دسترس شما گذاشته اند؟
گفت :با آن که مسعود چهارده سال با روس ها جنگید می خواهند قاتالن مسعود را که با شبکه های جهانی همدست بودند با اسناد
بیرون بکشند که یکی آن عبدهللا است.
پرسیدم با کتابهای چاپ شده چه می کنید؟ گفت :کتابهارا نزددوستم قادررسولی که درکابل و اوکراین تجارت دارددرگدامش گذاشته
ام تا ُگم شدن عبدهللا .محتاط که در خارج کشور مصوونیت دارد من لزومی نمی بینم که در این روزهای سرنوشت ساز تاریخ
حقایق را کتمان کند و شاید فردا دیر باشد.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خرچ اگر از کیسه مهمان بود  -خرید دریشیهای  ۱۰۰۰۰دالری أسان بود !!
و حال با سالم بشما  -قضاوت را بشما میگذارم !

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

