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 Reports گزارشھا

 
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠۴

  چيان مربوط به امرهللا صالح و امان هللا گذراختطاف
  

    

  

 تعدادی امان هللا گذر و امرهللا صالحدرين اواخر يک تعداد از انسان ھای شرير مربوط به دو جانی و ميھن فروش يعنی 

امان  و امرهللا صالح. پول نموده انداز اطفال مردم را اختطاف کرده و از فاميل ھای شان  در بدل آزادی آنھا تقاضای 

  .ھر دو از پيروان احمد شاه مسعود اند  و نقش فعال در گروه شورای نظار دارندهللا گذر 

. وسيلۀ آنھا می خواھند به زور از مردم پول بگيرنده ھر دوی اين جانيان يک تعداد از اوباشان را گرد ھم آورده و ب

 برای زنده ماندن اطفال شان به ھر گونه پرداخت باج  مرفه است که اجباراً تاً دم نسباختطاف اطفال مرين راه ھا ايکی از

و صالح چند روز قبل يک دسته از اختطاف چيان به کمک مردم دستگير شده و اعتراف کردند که از جانب . نداحاضر

  :اين افراد عبارت اند از.  بزنندیتايت داشتند که دست به چنين جنايرموأ مگذر

  . احسان هللا به اسم مستعار فضل الرحمن فرزند امان هللا ساکن بازارک پنچشير -

  . مختار فرزند محمود ساکن حصۀ اول پنچشير -

   جمشيد فرزند محمود ساکن  حصۀ اول پنجشير-

 سرک ۀرا از ساح) ای سی بی( آمر کنترول بانک عبدالواحد فرزند عمر ١٠/٠۶/١٣٩٣اختطاف چيان به تاريخ  

به اثر . ی مطالبه نموده بودندئدالر امريکا$ ١۵٠٠٠٠مبلغ رم تايمنی ربوده و دربدل رھائی نامبرده از فاميلش چھا

 ثوب دريشی ٧ عدد شاژور و خپ کن، ٨ ميل کالشينکوف ھمراه با ٣ ميل کله کوف، ٢تالشی منزل اختطاف چيان 

رنگ سفيد دارای نمبر پليت ه وتر نوع کروال ب پايه مخابره، يک عراده م١ عدد کاله سياه، ٧پلنگی اردوی ملی،

 ١ عدد سيم کارت مختلف النوع و ١۶ سيت مبايل، ۴ امنيتی، يک سيت تيلفون ثريا، ۀ پايه کمر١، ) ش ک- ۴ ٨۶۵٢١(

اف چيان نبود، به اثر فشار طاز مايل به تعقيب اختدستگاه امنيتی که در آغ. دست آمده استه قطعه کارت حمل سالح ب
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 را بازداشت نمودند و عمر را از قيد آنھا رھا امان هللا گذر و امرهللا صالحخله کرده و جانيان مربوط به مردم مدا

  . ساختند

  توان انتظار داشت؟  با  حاکميت دزدان در افغانستان، چه می. اين جنايت نه اول است و نه آخر خواھد بود

  

 

  


