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 توطئه گری يا قھرمان بازی: بسم هللا محمدی
  

   
  

گروه ھای محتلف يک ديگر را به . شته استحادثۀ قندوز در سراسر کشور و حتا منطقه انعکاس نا خوش آيند خود را دا

 و ياران وی است که زمينه ساز حملۀ "غنی"اين اتھامات بيشتر متوجه . اھمال و ھمکاری با طالبان متھم می سازند

 سابق وزير دفاع و يکی از "بسم هللا محمدی"جناح مقابل شخص . طالبان به  يک شھر مھم و ستراتيژيک گرديده اند

 ظار را به نحو ديگری متھم ساخته و او را ھم غير مستقيم در عقب روی نيرو ھای امنيتی دخيل میافراد شورای ن

  . دانند

 گرد ھم  آمدند تا حادثۀ "بسم هللا محمدی"  به نام جھادی ھا در منزل "کرزی"چند روز قبل افرادی از تيم مزدور  

قانونی، "دھد که  فوتو ھای باال نشان می. ی اتخاذ نمايندقندوز را مورد ارزيابی قرار داده و به زعم خود شان تدابير

 و چند تن ديگر که برای من قابل شناخت نبودند در منزل "محمدی" شخص " ابراھيمی، داوودزیاسماعيل خان، سياف،

 يک "احدی".  جاسوس انگليس باعث تعجب من شد"نقيب" افغان ملتی داماد "احدی"حضور .  اجتماع کردند"محمدی"

 را در قالب افراد "احدی"دليل حضور .  در امريکا بود و يک روز ھم در جھاد ضد شوروی شرکت نکرده بودعمر

  . کند  می"کرزی"الکن ترکيب اشخاص درين جلسه حکايت از فعاليت پشت پردۀ تيم . داند کسی نمی" جھادی"

 را در بدنام ساختن "محمدی" دست "غنی"حاميان . ال برانگيز استؤ درين روز ھا س"محمدی"به ھر صورت تبارز 

اين گروه ادعا می کنند که تعداد زيادی از نيرو ھای امنيتی متشکل از پيروان . دانند حکومت وحشت ملی دخيل می

، به حاميان خود "غنی" متھم شده است که برای بدنام ساختن "محمدی".   اند"ربانی"شورای نظار و جميعت  اسالمی 
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و اين ھم  يکی از داليل . ستود داده است که در مقابل يورش طالبان دست از مقاومت بکشنددر نيرو ھای امنيتی د

برد زيرا نامش گاه گاھی در چور و   در اضطراب بدنامی به سر می"محمدی"شخص . موفقيت طالبان در قندوز بود

. رسد ريشان حال به نظر میچپاول دارائی و اموال وزارت دفاع به سر زبان ھا  افتاده است  و از تصفيۀ حساب پ

 و ھمکاران وی سعی می ورزند تا مسير حوادث سياسی کشور را طبق ميل در حرکت اندازند که "محمدی"بنابران 

کند که  ارزيابی حادثۀ قندوز ما را به تحليل ھای گوناگون رھنمائی می.  را ھم با خود دارند"کرزی"درين راه معاونت 

  . ستھر يک آن مستلزم انديشيدن ا

تمام دستگاه دولت مستعمراتی پر از خاينان و . در افغانستان يک و يا دو خاين وجود ندارد که مورد سرزنش قرار گيرند

  . کند و بس ميھن فروشان است که نابودی آنھا ايجاب انقالب مردمی را می

 

 

 

 

  

 

 

 

 


