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  کابل-  یني امعبدهللا

 ٢٠١٥ فبروری ١٣

 

 "قانون" در چنگال یبسم هللا محمد
ر ي وزیبسم هللا محمد . را به محاکمه بکشانندیقصد دارند بسم هللا محمدو ر فعال شده ياز داخل پنجش یک عده مردم ناراضي

. زند یا م دست و پیگريد ك جنجال ي باشد، حاال در یرپور مي شین ھاي از زم یغضب قسمتدفاع سابق که متھم به 

 و چند بودهر قرضدار ي پنجشیتي والیس سابق شورايئ ریرينام عطامحمد امه  بیاال دوصد ھزار دالر از شخص حیمحمد

ه ي عارض شده و قضی محمداالیب یريام .  اش نداده استی را با استفاده از زور و قدرت حكومتی شود كه پول ویسال م

 ی قرضداریكه پول ھا ی در صورت،ن كردهيي مھلت تعیهللا محمد بسم ی برایلاونراڅ .دشاب یم قيقحت تحت یلاونراڅدر 

 . خواھد شدی، زندان را نپردازدیريام

ً  ھای نظاریزمزمه ھا موجود است که بخت شورا  دھد که  یگزارش ھا نشان م .  رو به زوال استی  بخت محمد خصوصا

 قرار ی بسم هللا محمد"ستر جنرال"ار يو، در اختر به قطعات ارديون دالر از بابِت فروش اسلحه ومھمات پنجشيليصدھا م

 ھا یئکاي امری که از سویسناد و اوراق مبالغ ا.ز گرفته استي وزارت دفاع را نیون دالريلي صد ھا میگرفته و قرار داد ھا

ش يتفت کل ۀ است که اداریئموضوع دوم ادعا.  شده استی جمع آور،ر پرداخته شدهيدر بدل فروش اسلحه و مھمات پنجش

 تر از مورد ی مطرح کرده که جد یمحمده بسم هللا ي اسناد و شواھد علیق و گرد آوريپس از تحق) گاريس(کا ي امر یاردو

 به طور عمده به آند حاصل از فروش ي شد و عای منظارتم ي مارشال فھیر از سوي پنجشیفروش زراد خانه ھا.  استیقبل

  .دي گردیمز ي وار یمحمدم هللا  به حساب بسم  و در درجه دوميم فھيحساب قس

 یو.  ناممکن استی اما گرفتن پول از و،توان گرفت یگفته است که جان او را م یمحمد بسم هللا هک بي از افراد نزدیکي

ص از  خایار ثرومند شده، در مناسبت ھاي با آن که بسن آدم يا سال، ١٤خالل  در کند که  یخود ادعا من سخن يه ايدر توج

ک مقدار يفاسد  یکرزحامد  زد که از ی، خودش را به آب و آتش مید اضحيد فطر وعيجمله روز استقالل افغانستان، ع

تمام مقامات .  دادی میديست ھزار دالر عي زد و از پنج ھزار تا بی سرکار مشت مۀ ھم از خزانیکرز ".ردي بگیديع"

ق يباالخره حقا.  آوردندیاما خم به آبرو نم ، دارندیآگاھ ی محمدیپست نيا ازیعتير جمي و غیعت اسالميجمن امنافق ۀيعال

 . گردد یشتر آشکار ميھن فروشان بينان و ميت خاي شود و ھویپشت پرده افشاء م


