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ارگان نشراتی کمیسیون انسجام اعضای حزب وطن در خارج

Rahema

عضو مجلس سنا با یک گروه آدم ربا پیوند دارد
به گزارش شبکه اطالع رسانی افغانستان) (afghanpaperفرماندهی پولیس کابل از مدارک بسیار روشن و
معتبری سخن می زند که این مدارک نشان می دهند ،فوزیه سادات عضو مجلس سنای کشور با یک گروه
آدم ربا پیوند دارد.
محمد ظاهر ،رییس بررسی های جرم های جنایی پولیس کابل گفته است که دراین باره نامه ای به مجلس
سنا فرستاده شده است ،اما برخی از اعضای این مجلس از بانو سادات پشتیبانی می کنند.
وی تأکید می ورزد که رییس این گروه آدم ربا برادراین سناتوراست و پیش ازاین فوزیه سادات با اعمال
نفوذ یک بار برادرش را از بند رها ساخته است.به گفته موصوف برادر فوزیه در بسیاری از رویدادهای
آدم ربایی و دزدیهای مسلحانه دست داشته است اما اکنون این مرد در بازداشت بسر می برد.
محمد ظاهر در این راستا گفت :عبدالصمد فرزند عبدالعنان در قضایای مختلف جرمی از جمله گوش
بریدن ،شکنجه و از آن ها فیلم می گرفتن و سپس فیلم آنها را به خانواده شان می فرستادند.تمامی این
اسناد ها پیش ما موجود می باشد ،زمانی که ما صمد نام را دستگیر نمودیم ،شخصی بنام فوزیه سادات
سمکنی که سناتور می باشد با بسیار لحن خشن با ما تماس گرفتن و پرسیدن که عبدالصمد کجاست؟
هر چند به گزارش طلوع نیوز فرمانده پولیس کابل بر پیوند فوزیه سادات با این گروه آدم ربا تأکید می
ورزد اما وی این گفته ها را رد کرده است .فوزیه سادات می گوید این موضوع به من ارتباط ندارد،
عبدالصمد برادرم است ،یک خواهر با برادرش صحبت می کند ،این جرم نمی باشد .وس افزود حرف های
پولیس کابل بی بنیاد است ،و نزد من قابل قبول نیست.
رییس بررسی های جرم های جنایی پولیس کابل می گوید که در باره پیوند این سناتور با گروه ادم ربا
نامه هایی به مجلس سنا و شورای امنیت فرستاده شده است اما مجلس سنا تاکنون هیچ کاری در این باره
نکرده است .از شورای امنیت نیز خواسته شده بود تا مصونیت این سناتور را سلب کند تا برای
پاسخگویی فرا خوانده شود .
پیش از این ،دادستانی کل هم از مجلس سنا خواسته است تا دربازداشت این سناتور با این نهاد همکاری
کند ،اما به باور پولیس کابل برخی از سناتوران از فوزیه سادات پشتیبانی می کنند.
آنان با انتقاد از مجلس سنا می گویند این نهاد باید تکلیف خود را روشن کند یا طرف مردم باشد یا طرف
مافیا!مقامات بررسی های جرم های جنایی پولیس کابل تأکید می ورزند که مدارک کامل و روشن در این
راستا وجود دارد که مجلس سنا نیز در جریان است.
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