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   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ اپريل ٠٩
  

  
  !!قانونی کگنجشک راه

 
 را دالر ميليون چند و شصت و صد دو شخصی گفتندمی و بودند آورده را مکتوبی اداره يک به ارنوالڅ دو قبل چندی

 به متھم لذا و کرده وارد افغانستان به کاال محدود مقدار آن بدل در ولی داده انتقال تجارت نام زير مختلف کشورھای به

 ولی است کرده محکوم دالر ميليون ١٤٠ پرداخت و زندان سال ده به را متھم محکمه که شودمی گفته  .است یئشوپول

 متھم که است اين گنجشکک راه  .بزند باز سر پول آن پرداخت و زندان از ددار تالش و يافته گنجشککی راه طرف

 شرکت آن کاالھای واردات خاطره ب را پول من و است من مال او وارداتی کاالھای گفته و آورده را ديگری شرکت

 .بودم کرده ارسال

 ؟خير يا است قانونی کگنجشک راه اين آيا که بودند مانده در ارنواالنڅ
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 در است شده داده برائت دولت ھمين ۀمحکم سوی از يکبار ًظاھرا که وحيدی جرم که دھد توضيح ارنوالیڅ واريماميد

 که زده سر او از یئھااستفاده سوء چه است؟ شده محکوم زندان سال سه و جريمه افغانی ھزار چند به که است حد چه

 سوء اگر است؟ شده برده زندان به دزدکی و قبلی اطالع بدون امروز و شده برگزار غيرعلنی و غيابی اشتازه ۀمحکم

 در وحيدی ۀدفاعي و اسناد آن مردم ذھن کردن روشن برای است خوب است، شده ثابت مدرک و سند با اشاستفاده

 .شود گذاشته ھارسانه اختيار

 .ببرند پلچرخی به ھم رام ًلطفا ندارد، وجود وحيدی ھایاستفاده سوء درمورد بخش قناعت و پسند رسانه سند اگر

 .باشم نکرده يا کرده استفاده سوء مختلف ادارات در کار جريان در که ندارد وجود سندی ھنوز نيز من درمورد

 شانعلنی محکوميت برای کافی اسناد که شودمی پيدا نفر چند اداره ھر در دھند، خرج به تالش امنيت و ارنوالیڅ اگر

 شده تبعيض حقش در نکند احساس وحيدی تا دھند انتقال پلچرخی به بايد را سندبی فرادا اين ۀھم .باشد نداشته وجود

 .است

  

  :يادداشت

نفس شرکت در مقامات باالی اداری ان بيداری پيدا شده باشد که  دولت دست نشانده و قضای آن وجدارنوالیڅ ھرگاه در
 را به جرم شرکت در کابينۀ يک دولت دست نشانده و ين فرداو کشوری در يک کشور اشغال شده را جرم دانسته 

غنی "و " حامدکرزی"از کنده باشد، می بايد تمام حکمداران و زمامداران دولت دست نشانده  به زندان افپوشالی
را به جرم خدمت به دشمن اشغالگر و خيانت به ... و " ، يونس قانونی"محقق"، "دوستم"، "عبدهللا"گرفته تا " احمدزی
   .، بازداشت نموده حداقل به حبس ھای طويل محکوم نمايدکشور

 AA-AAادارۀ پورتال


