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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ نومبر ١٠
 

 گران مندان از اختطافزورحمايت 
 پوليس قادر نيست که .ی افزايش يافته استاًتان خصوصا در شھر کابل طور بی سابقه نس اختطاف در افغاھاين روز ادر

ًدر کابل قويا شايعه است که افراد ذينفوذ مانند وزراء، وکالی شورا و قومندانان . جلو اين جرم و جنايت را بگيرد

که پوليس يک اختطاف  زمانی. ريزندمی  بين طريق پولی در جي ا از،جھادی در اختطاف افراد مرود نظر دست داشته

فساد و دزدی و آودم ربائی جزء حيات . از جانب يک فرد با قدرت رھا می گرددًگر را دستگير می نمايد، فورا 

 .روزمره در کابل شده و ھيچ کسی احساس امنيت و آرامش نمی کند

ھر قدرتمند . ين طريق پول دزدی نمايند ادر کابل افراد زورمند و با قدرت از دزدان و اختطاف گران حمايت نموده تا از

ًطرف شب افرادی را که قبال نشانی کرده اند، اختطاف کرده و از فاميل شان تقاضای پول می چند دزد دارد که از 

ھرگونه . فاميل ھائی که توان پرداخت پول را ندارند، جسد مردۀ اعضای فاميل خود را در پشت دروازه می بينند. نمايند

 و وکالی دولت مزدور کابل ءاتی و حتا وزراشکايت و ناله جائی را نمی گيرد، زيرا دستگاه فاسد پوليس دولت مستعمر

  .  شريک اندیتادر ھمچو جناي

 کشور ،اختطاف و دزدی به اوج خود رسيده و ھر روز که می گذرد تعدادی از افراد سرمايه گذار و متشخص اقتصادی

  .را ترک می کنند

تلف کشور نيز به دليل فشارھای قومی و نا امنی مخدر ھمين حال گزارش ھا حاکی از آن است که سران و متنفذين اقوام 

  .فکر ترک کشور ھستنده ھای ايجاد شده يا کشور را ترک کرده اند و يا ب

 ۀ عضو مجلس نمايندگان در برنام"احمدشاه رمضان"، )afghanpaper( اطالع رسانی افغانستان ۀبه گزارش شبک

اگر : ر خطر بودن جان آنان توسط اختطاف چی ھا گفتدر خصوص ناامن بودن کشور برای تاجران، و د» بازنگاه«

ندان د پشت سر آن يا وکيل است، يا قوم و صد درصًيک اختطاف چی پيدا شود و يک نفر که اختطاف می کند حتما

آدم عادی با سالحش و موتر . ندان واليت استا قومدان منطقه است، ينيا قومزورمند آن منطقه است، يا وزير است، 

که کابل چنان امنيتی است که درھرجا  در حالی. يک نفر را اختطاف کند ر در مرکز کابل بيايد نمی تواندسياھش اگ

  .بروی موتر سياه را و کسانی را که سالح دارند بسيار بررسی می کنند

در .  ھزار درصد در اين قضايا دست داردۀبه انداز. پس در اين قضايا حتی ھمين حکومت نيز دست دارد:وی افزود

امنيت آن به صورت صد درصد به  مالی و اقتصادی اش اکليل حکيمی،. حال حاضر حکومت در دست چھار نفر است
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دولت در دست ھمين چھار نفر اداره می . ، وزارت دفاع شاگرد اتمر و استانکزی استردست وزارت داخله شاگرد اتم

داکتر . ی می کند فقط برای خودشان مشخص استھر کسی ھر کار. اتمر، اشرف غنی، استانکزی، اکليل حکيمی. شود

 .سيس را افتتاح کندأد که به طور مثال يک جای تازه تنی می فرستئعبدهللا را ھم فقط در جا

  

 

 

 


