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 ؟یپېژن ډاکټر عبدهللا، عبدهللا
 

 ()څلورمه برخه
 

  :فضع اخالقي د ډاکټر عبدهللا
 

د افغانستان په ټولنه کې د  يپست د اخالقو له پلوه خورا ټیټ سړی دی چې دا ډول اخالقي عبدهللا رډاکټ
،  يکیږ له خاورو سره خاورې کوي، زموږ په ټولنه کې دا ډول کسانو ته په ډېره سپکه سترګه کتل تشحصی انسان

رې خبر یوازې لوی څښتن ډېر مالومات شته او هغه چې څوک نه دي پ وزناګاری د ډاکټر عبدهللا په اړه د ښکاره
  :نمونه خروار( د بېلګې په توګه وړاندې کوو تُمش ) څخه دوه پېښې د  وبدفعلی ، موږ د نوموړي لهيپوهیږ پرې

  
سیکولره ډیپلوماته وه، د عاشقۍ تارونه په داسې حال کې   هنعبدهللا له مریم نومې مېرمنې سره چې په فرانسه کې افغا 

 نه یې درلودل. وغځول چې ښځه او څلور اوالدو
 

 ته یې  عبدهللا له پټې یارانې خبر شول، په غوسه شول او ډاکټر عبدهللا عبدهللا جلۍ مور او پالر د ډاکټرنکله چې د 
ورته وویل چې د  عاشقي کوې؟ ډاکټر عبدهللا یا نه شرمېږې چې له وړې نجلۍ سرهآ وویل چې ته خو ښځه لرې!

مختلفې وسیلې په کار  مې ورکړی. ډاکټر عبدهللا قه کېږي چې طالفخریې په نوم ښځه مې درلوده خو څلور کال
  واچولې او باالخره له نجلۍ سره یې واده وکړ.

 
ق نه دی  عبدهللا ورته طال رې ښځه اوس هم شته او ډاکټمعبدهللا فخریه نو رکله چې نجلۍ خبره شوه چې د ډاکټ

ا دا قضیه په فرانسه کې ډېره بربنډه شوه او فرانسویان عبدهللا څخه یې د طالق غوښتنه وکړه چې بی رورکړی، له ډاکټ
په دې فکر شول چې ایا یو سیاست وال داسې کوي؟! له بده مرغه دا هغه شرموونکې قضیه ده چې په ټولو رسنیو 

  (هې څخ نلیک له محمد هللا حلیم سیرت  د )پژواک افغان نیوز،.هکې ترې یادونه شوې د
 

دا شان ښاغلی احمد کابلی وایي چې همدا د عبدهللا عبدهللا زناکارۍ وې چې د احمد شاه مسعود د وژلو سبب شوې  
استخدام چند  ا سال اخیر زندگی شهید مسعود، سازمان استخبارات ارتش پاکستان آی اس آی، ب رد .نوموړی وایي:»..
اطالعات مهمی را از طریق وی  و را به دام انداخته خوش ریخت، توانسته بود که آقای عبدهللا وخانم جوان، زیبا 

 در مورد شرایط امنیتی شهید مسعود به دست بیاورد. 
 
شناسان اطالعاتی به این باور اند که  رتوطئه شهادت شهید مسعود کسانی دیگری نیز متهم اند، اما کا  رچند که د ره

مورد شرایط امنیتی شهید مسعود، برای تدوین طرح قتل شهید مسعود بسیار  راطالعات بدست آمده از داکتر عبد هللا د
توجه به عالیق مفرطی که آقای عبد  ا همچنان ب وداکتر عبدهللا به شهید مسعود  توجه به نزدیکی ا کمک کرده است. ب

این فرصت استفاده ی قابل مالحظه کرده  زدارد، به نظر میرسد که سازمان استخبارات پاکستان ا (...) هللا به
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سره له دې چې د عبدهللا پلویانو د دې انځور د  ،انځور بسنه کوي ېد بد خالقیو د ثبوت له پاره الند ډاکټر عبدهللا

شوی دی   ژمونتا ځلې وکړې او ډول، ډول پلمې یې وړاندې کړې چې ګواکې انځورجعلي توب په هکله ډېرې هلې 
خو د انځور رښتینوالې د عبدهللا د کورتۍ هغه ګونځه ثابتوي چې ښځې خپل مخ پرې ایښی دی او د ښځې د ویښتانو 

   الندې د عبدهللا، الس او د ده ګوتې له ورایه ښکاري چې دا یو اصلي انځور دی نه جعلي.
  

 
 ( )ډاکټر عبدهللا، عبدهللا او یوه نامالومه ښځه

 
 يبله برخه هم لر
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