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گزارشھا
عبدﷲ امينی  -کابل
 ١٣فبروری ٢٠١٥

بسم ﷲ محمدی در چنگال "قانون"
يک عده مردم ناراضی از داخل پنجشير فعال شده و قصد دارند بسم ﷲ محمدی را به محاکمه بکشانند .بسم ﷲ محمدی وزير
دفاع سابق که متھم به غضب قسمتی از زمين ھای شيرپور می باشد ،حاال در يك جنجال ديگری دست و پا می زند.
محمدی حاال دوصد ھزار دالر از شخصی به نام عطامحمد اميری رئيس سابق شورای واليتی پنجشير قرضدار بوده و چند
سال می شود كه پول وی را با استفاده از زور و قدرت حكومتی اش نداده است .اميری باالی محمدی عارض شده و قضيه
در څارنوالی تحت تحقيق می باشد .څارنوالی برای بسم ﷲ محمدی مھلت تعيين كرده ،در صورتی كه پول ھای قرضداری
اميری را نپردازد ،زندانی خواھد شد.
زمزمه ھا موجود است که بخت شورای نظاری ھا خصوصا ً بخت محمدی رو به زوال است .گزارش ھا نشان می دھد که
ت فروش اسلحه ومھمات پنجشير به قطعات اردو ،در اختيار "ستر جنرال" بسم ﷲ محمدی قرار
صدھا ميليون دالر از باب ِ
گرفته و قرار داد ھای صد ھا ميليون دالری وزارت دفاع را نيز گرفته است .اسناد و اوراق مبالغی که از سوی امريکائی ھا
در بدل فروش اسلحه و مھمات پنجشير پرداخته شده ،جمع آوری شده است .موضوع دوم ادعائی است که ادارۀ کل تفتيش
اردوی امريکا )سيگار( پس از تحقيق و گرد آوری اسناد و شواھد عليه بسم ﷲ محمدی مطرح کرده که جدی تر از مورد
قبلی است .فروش زراد خانه ھای پنجشير از سوی مارشال فھيم نظارت می شد و عايد حاصل از فروش آن به طور عمده به
حساب قسيم فھيم و در درجه دوم به حساب بسم ﷲ محمدی واريز می گرديد.
يکی از افراد نزديک به بسم ﷲ محمدی گفته است که جان او را می توان گرفت ،اما گرفتن پول از وی ناممکن است .وی
در توجيه اين سخن خود ادعا می کند که در خالل  ١٤سال ،اين آدم با آن که بسيار ثرومند شده ،در مناسبت ھای خاص از
جمله روز استقالل افغانستان ،عيد فطر وعيد اضحی ،خودش را به آب و آتش می زد که از حامد کرزی فاسد يک مقدار
"عيدی بگيرد" .کرزی ھم از خزانۀ سرکار مشت می زد و از پنج ھزار تا بيست ھزار دالر عيدی می داد .تمام مقامات
عاليۀ منافقان جميعت اسالمی و غير جميعتی ازاين پستی محمدی آگاھی دارند ،اما خم به آبرو نمی آوردند .باالخره حقايق
پشت پرده افشاء می شود و ھويت خاينان و ميھن فروشان بيشتر آشکار می گردد.
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