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 2021اکتوبر  13چهارشنبه     خپلواکی                                             -استقالل       

 گزارش و رد گزارش

 محافظان پیشین اشرف غنی: روزنامه دیلی میل اغفال شده است

را به جای او معرفی کرده است  و خود  شخصی با دیلی میل مصاحبه  گوید، نرال شریفی می ج  

، آن گزارش  به نشر رسید که نظر به مهم بودن  فارسی"   –ت  نند پی ی در سایت"ایند چند روز قبل گزارش

را در این صفحه اقتباس کرده و در اختیار عالقمندان گذاشتیم. به تعقیب آن گزارش دیگر در مورد  

تا هموطنانی    ارش دومی را اینجا میگذاریمنشر شد که گزارش قبلی را تکذیب می کرد. اینک لینک گز

 مایل به مطالعۀ آن باشند، لینک را گشوده و آنرا مطالعه نمایند. که 

 محافظان پیشین اشرف غنی: روزنامه دیلی میل اغفال شده است 
 

 اینهم عکس های جنرال تقلبی و اصلی که سایت مذکور به نشر رسانیده است. 
 
 

 
عطا شریفی »تقلبی« است و عکس مربوط به گزارش دیلی میل   ( رالجن )برنج نشسته ژنرال  ( بوجی)مردی که روی گونی

 است 

****** 
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 دنت فارسی ایندیپن-نرال عطامحمد شریفی معاون پیشین اداره حافظت از رئیس جمهورج

این دو شخص هیچ شباهتی بهم ندارند، شاید از نگاه جسامت کمی بهم نزدیک باشند، اما از نگاه  

 چهره کامالً ازهم متفاوت اند.

امۀ دیلی میل چنین گزارشی تهیه کرده و در اختیار مردم قرار داده است، اندکی اینکه چرا روزن 

 سوال برانگیز می نماید. 

ایمیل های تقلبی ساخته و حتی اعالمیۀ وزارت امور داخلۀ طالبان را نیز تقلب کرده  فرد متقلب  این  

ند و برای دستگیری او هیچ  است و طالبان نظر به گفتۀ خود شان هرگز چنین اعالمیه صادر نکرده ا

 جایزه ای تعین نشده است. 

 اینهم گزارشی اندرین مورد که در سایت خبری پژواک به نشر رسیده است. 

 

 "بخاطر دستگیری محافظ رئیس جمهور پیشین، جایزه اعالم نشده است"

 
عبدالرقیب سایل        

11 Oct 2021 - 17:53 

که حکومت    (اند )برخی رسانه های خارجی گزارش داده است (:  1۴00میزان    1۸کابل )پژواک، 

نظر به گزارش  )افغانستان برای دستگیر کردن محافظ رئیس جمهور پیشین کشور، یک میلیون دالر

جایزه اعالم کرده که ویدیوی انتقال پول از سوی اشرف غنی را با    (نت، یک میلیون افغانپند ی یند ا

 .مت این اظهارات را رد می کند خود دارد؛ اما حکو

اسد سال جاری با برخی مقامات ارشد    2۴محمد اشرف غنی رئیس جمهور قبلی افغانستان، به تاریخ  

حکومت سابق، افغانستان را ترک و وارد امارات متحدۀ عربی شد. پس از آن گزارشات نشر شد که  

 .میلیون دالر امریکایی را با خود انتقال کرده است  1۶۹غنی  

 .غنی این اتهام را رد کرده گفته که آماده است در این باره به جامعۀ جهانی حساب بدهد 
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ادارۀ بازرس ویژه ایاالت متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار(، گفته است که موضوع  

 .انتقال پول یادشده از سوی غنی را بررسی می کند 

اشرف محمد  محافظان  از  تن  یک  نامعلوم    جنرال عطا شریفی  مکان  از یک  قبل  دو روز  غنی، 

افغانستان در مصاحبه با رسانۀ دیلی میل انگلستان گفته است که وی غنی را دیده که با میلیون ها  

 .دالر وارد طیاره شد و در این مورد ویدیو ها نیز با خود دارد 

ر کسی در مورد  میل اسلحه نیز موجود است و اگ   300در این گزارش ادعا شده است که با شریفی،  

 .مکان موصوف به امارت اسالمی معلومات دهند، یک میلیون جایزه می دهد 

اما شریفی گفته است، اگر او از سوی کسی پیدا شود، خودکشی می کند و اگر از طرف حکومت  

 .کنونی افغانستان هم بازداشت شود، ممکن او را به قتل برساند 

 .انستان و رسانه دان پاکستانی نیز به نشر رسیده است این گزارش از سوی تلویزیون انترنشنل افغ

دان نوشته است که محافظ یادشدۀ رئیس جمهور سابق، ادعای آژانش دولتی امریکا مبنی براین که  

تائید کرده    -میلیون دالر امریکایی را باخود منتقل کرده  1۶۹غنی در حال بیرون شدن از کابل،  

 .است 

م یک میلیون دالر جایزه برای بازداشت شریفی از سوی حکومت  دان نیز در گزارش خود به اعال 

 .کنونی افغانستان، اشاره کرده است 

در شبکه های اجتماعی نیز اعالم مشابه دست بدست می شود، که گویا به کسی که در مورد مکان  

ه  شریفی معلومات دارد و آن را با استخبارات حکومت افغانستان شریک کند، یک میلیون دالر داد 

 .خواهد شد 

 .در پایان این نامه، نام مولوی عبدالحمید حماسی نگاشته شده است 

اما حماسی به آژانس خبری پژواک گفت که این خبر بی اساس است و چنین اعالم از سوی او نشر  

 .نشده است 

احمدهللا وثیق عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطالعات و فرهنگ نیز گفت، اعالم یادشده که به  

 .عنوان استخبارات به نشر رسیده، حقیقت ندارد 

حامد کرزی، عبدهللا عبدهللا  جنایتکارانی چون    ه بسخت سوال بر انگیز است که طالبان تا حال    این هم 

م شان ابرو است، آنان حتی "هللا  و گلبدین حکمتیار در زیر ریش شان، حتی نگفته اند که باالی چش

ُگل مجاهد" جنایتکار شناخته شده را که صد عیب و نقص و ایراد دیگر نیز دارد و دستان کثیف اش  

، دیپوی سالح های امریکائی وی را  به خون صد ها و هزاران افغان رنگین است، دستگیر کردند 
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گویا به امر یا خواهش پاکستان از قید و  اما  مصادره کردند و برای یک روز در توقیف نگهداشتند،  

ر و بیکاره بگردند و برای سر او جایزه تعیین  دنبال این جنرال مفت خوزندان رها ساختند، چرا باید  

 نمایند؟! 

ها هم او را    و انگلیس  و او را باخود نبردند   د ررد فرار اشرف غنی نیز نمی خو این جنرال حتی به د 

 ؟! رد ، پس چه به درد طالبان خواهد خوتنها در کابل رهایش کردند ناکارآمد تشخیص داده و 

 

 


