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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١٣

 آدم ربائی در کابل

 
 جوديت ديسوزا خانم ربوده شدۀ ھندی

 آدم ربائی در پايتخت افغانستان زير زنخ نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی کابل،" بی نظير"از برکت فعاليت ھای 

 گروه ھائی که در. رحم نمی نمايندھم اختطاف گران حتا به خارجيان . غنی و عبدهللا طور بی سابقه افزايش يافته است

مقدس شامل اند، عبارت اند از طالبان، ميليشيا ھای دولتی، جنگ ساالران، اوباشان باج گير و عمال کشور " شغل"ين ا

شود، دستۀ ديگر خواھان آزادی  يک گروه طالب پول می. ھر يک ازين گروه ھا اھداف خود را دارند. اجانبھای 

دولت فقط و فقط ناظر است و کمترين کاری برای تأمين . زندانيان خود است، جناح ديگر در صدد انتقام جوئی است

  .داخل باشد" شغل"شايد ھم خود دولت درين . امنيت کرده نمی تواند

 در سرقت ھا، قتل ھا و اختطاف ھا دست دارند و از جانب افراد با نفوذ حمايت ی مانند کسبه کاران دينپيشه ھاجنايت 

ًتقريبا ھر يک از شبه نظاميان و گروه ھای جھادی از خود ميليشيا داشته که توسط آنھا دست به آدم ربائی و . شوند می

دست آوردن پول از اعضای فاميل ربوده شده و يا انتقام گيری از ه اين تشنه به خونان باھداف . يغما گری می زنند

کاران نام گرفته اين اواخر شھر خاينان و تبھکابل در.  جانب مقابل است که در افغانستان به يک فرھنگ تبديل شده است

جوديت وز قبل يک خانم ھندی به اسم چند ر. که ھر جنايت پيشه بدون دغدغه دست به ارتکاب جنايت و پستی می زند

 فاميل اين خانم ھندی به ھر سو می.  در کابل ربوده شدحکرد، از سوی مردان مسل رمیکه در بنياد آقا خان کاديسوزا 

اين يک مثال از صد ھا حادثه است .  از دخترش بيابد، ولی تالش شان تا حال بی نتيجه مانده استیدود تا اگر بتواند اثر

  .    ًفته در افغانسان خصوصا در کابل مقابل چشمان کور غنی و عبدهللا اتفاق می افتدکه ھر ھ

حيث يک کشور سالم در عرصۀ جھانی عرض اندام نمايد؟  آيا برای افغانستان و نظامش آبرو باقی مانده تا بتواند من

 .ال را ھم ميھنان پاسخ خواھند گفتؤجواب به اين س

 


