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 ۳۰/1/۲۰1۶                 نقل از وبالگ آقای رزاق مأمون
 

 :بسم هللا خان ۀسر محاکم امریکا بر اختالفات دولت کابل و

( باید شاه دزدان) King of Thieves از اینطبق منابع لوی څارنوالی، امریکایی ها خیلی پافشاری داشتند که » 

 «.تحقیقات شود

دولت کابل با سفارت امریکا بر سر  ۀمشعر است که رابط« افغانستان ۀگزارشنام»ر تازه و تحت الحفظ به خب

گی رفته است. ارتفاع اع و همچنان وزیر داخله، به تیرسابق لوی درستیز، وزیر دف« محمدی»جنرال بسم هللا 

عبدهللا در اوایل کار، برضد فساد کاران، بسیار باال بود و از بررسی اختالس های کالن  –های دولت غنی شعار 

بسم هللا و چپاول گران چند ملیتی کابل بانک سخن گفته می شد. در اوایل  ۀهای بزرگ مالی به وسیلنظیر غارت 

 روع به کار کرد. ش صیعظیم بسم هللا محمدی، هیأت مخصو کار، جهت بررسی سرمایه های

ورقی را  هر»گزارش شده که برخی اعضای هیأت گفته اند که هنگام بازرسی اسناد در وزارت دفاع و داخله، 

 «. که باال میکردیم نام بسم هللا محمدی پیدا میشد

 هبنا به گزارش شفایی هیأت موظف، درآغاز تحقیقات، سفارت امریکا اوراق خیلی مهم به دسترس ما قرار داد ک

امید ما باال بود. مدارک ارائه شده از سوی سفارت امریکا، همه نشان دهندۀ دزدی های شاخدار آقای  از توقع و

  بسم هللا محمدی بود.

گی به فساد بزرگ در رسید ۀبه رو اند. توافق به اعالم محکم عبدهللا با مشکل تصمیم گیری رو - حال، غنی

ی خزیده است. اعضا« شورای حراست»ند و بسم هللا پیشاپیش در صف مورد بسم هللا، اوضاع را خراب تر می ک

شده اند. این درحالی است که شخص بسم هللا ازین « ُسست»عبدهللا درین باره  - هیأت تحقیق می گویند که غنی

 Kingرنوالی، امریکایی ها خیلی پافشاری داشتند که باید از این څاطبق منابع لوی » پروسه بسیار هراسان است.

of Thieves (باید تحقیقات شود، به گفت )آنها امریکایی ها بسم هللا خان را شاه دزدان خطاب میکردند. ۀشاه دزدان  

ثق نزدیک ارگ، خبر رسید که در مورد چشم پوشی دولت از دزدی های شاخدار آقای ؤیک منبع م ولی حال از

  یره شده است.مریکا تاارگ با سفارت  خصوصا   بسم هللا محمدی روابط دولت و

 قبل دیدار داشته، امریکایی ها خیلی ناراحت اند و ۀبع دیگر که با امریکایی ها درهفتاساس گزارش یک من بر

 نقش قدم دولت کرزی روان است. میگویند که دولت وحدت ملی در

را به همین منبع مؤخر می گوید که بسم هللا محمدی در آغاز خیلی ترسیده بود و رشوت چندین ملیون دالری 

 هیأت پبشکش نموده بود.
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