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  بازار اختطاف ها در افغانستان چوک است
  

  برای اکثر افغانها گروه های جنايت کار امروز مشکل بزرگتری هستند نسبت به طالبان
  مارچ٢۶نگر، در آسيای جنوبی، آندرن سپالي)  ِان ِست ِست، چاپ سوريش(نامه نگار 

  
طالبان صرف درمورد اختطاف های .  سال اخير شمار اختطافها در افغانستان به صورت دراماتيک بلند رفته است

در اکثر قضايای انسان ربائی گروه های جنايت کار که از طرف سياست مداران و پليس حمايه . محدود مسؤليت دارند
  .می شوند ، دست دارند

  
  
  
  

سهم بيشتر در بازار پليس افغانستان با 
  .اختطاف ها شريک است

  
  

  کابل، در ماه مارچ
درسال گذشته اختطاف های ژوناليست های خارجی و ممددگاران در افغانستان به سويۀ جهانی باعث پريشانی 

حتی شهر کابل مرکز کشور که زمانی از امنيت نسبی برخور دار بود، برای خارجی ها مهلک گرديده . گرديدند
در رسانه های خبری چيزی از آن به نشر نمی . از همه بيشتر افغانها خود در معرض خطر قرار گرفته اند. است

احصائيه گيری . رسد ولی شمار اختطاف شده گان داخلی در سال گذشته به صورت دراماتيک از دياد يافته است
 نفر ربوده شده ١٧۵م  ٢٠٠٨ سال ولی نظر به بيان يک همکار وزارت داخله در شش ماه اول. رسمی وجود ندارد

شمار غير معلوم بايد بشتر از آن باشد چه از اکثر و قايع اطالع . اند که نسبت به سال قبل از آن دو چند گرديده است
  . داده نمی شود

  

  خارجی ها از کارکردن هراس دارند 
طالبان . ورد خطر قرار می گيرند ناتو کار می کنند بيشتر در م-افغانهای که برای مؤسسات خارجی يا حتی قوای

در کشور کار می کنند به حيث خائن می شناسند که شديداً  بايد » اشغال کنندگان غير مسلم« مسلم های را که برای 
نه تنها در جنوب کشور که نفوذ طالبان روز افزون است همچنان در کابل و واليات همجوار هيچکس . مجازات گردند

حتی بسياری از افغانها از ترس صدمه به فاميل های . تواند که برای خارجی ها کار می کنددر مالی عام گفته نمی 
فرهاد پيکار، ژوناليست که در مرکز کابل مصروفيت دارد، دريک راپور می نويسد، . شان از کار دست می کشند

ينی در لوگر، مقر اصلی وقتی اشخاص مع. در قوای امريکائی به حيث ترجمان کار می کند) ماما يش(پسرکاکا يا 
گرچه قريۀ وی هنوز در تحت نفوذ طالبان قرار ندارد، با آن هم در . اش، از آن اطالع يافتند، فاميلش تهديد گرديد

  .لوگر و کابل بيشتر صاحب نفوذ می گردند
 فاميل کالن را افغانهای که برای امريکائی ها کار می کنند نه تنها معاش خوب دارند که با آن در بسياری موارد يک

برای بسياری از افغانهای .  بدست می آرندگرين کارتاعاشه کرده می توانند بلکه برای تشويق بيشتر بعد از دوسال 
اگر به بنيد که « :فرهاد می گويد. جوان که از فردا کرده امروز بتوانند کشور را ترک گويند، بسيار جالب است

پسرکاکايش بايد بزودی . »، ارزش گرين کارت نيز بزودی ساقط می گرددخواهر يا برادرتان اختطاف خواهد گرديد
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فرهاد که برای رسانه های خارجی کار می  .  مشورۀ فاميلی موضوع را  خطرناک خواند. کارش را ترک می گفت
رين او اگر توان داشته باشد فاميل خود را به زودت. کند خود هم  از درک فاميل هشت نفری اش بسيار هراس دارد

  . فرصت از کشور خارج خواهد نمود
اکثر آدم ربائی ها امروز از طرف گروه های جنايت کاِر . بهرصورت طالبان يگانه پروبلم امنيت در افغانستان نيستند

محمد هاشم وهاج شخصی است . ُارگانيزه شده دردست اجرا گرفته می شوند که از افغانهای ثروتمند اخاذی می گردند
او .   ساله از ما در کابل در کلينيک شخصی اش پذيرائی کرد۴٧اين طبيب .  زمينه صحبت می کندکه با جرئت در

 نفر مردان       ۴ يک شب در راه مراجعت به خانه اش در حاليکه بااليش فير شد از طرف ٢٠٠٧در اکتوبر سال 
او با زنجير ها . ود و شکنجه می گرديد روزتمام در تاکوی يک خانه بندی ب٢٠. بيگانه جبراً  به يک موتر کشانيده شد

اين است مشکلترين ساعات . به چت آويزان و تا حدی با خمچه ها و کيبل لت و کوب می گرديد که از هوش می رفت
  .حيات وی که آن مرد ريشدار بيان داشت

  

  در بسياری قضايا هدف بدست آوردنِ  پول است
با تلفون موبايل . يت کاران حرفوی بودند و می خواستند پل بدست آرندآنها جنا. ربانيدگان وی انگيزۀ سياسی نداشتند

 مليون دالر به اختيار نگذارد، کشته ۵برادرش را ملتفت زجز و شگنجۀ او کرده  و تهديد می کردند که آگر فاميلش 
پول اکثر وسايل طبيب اظهار می کرد که ، ما ثروتمند نيستيم ، من کلينيک خود را به کرايه گرفته ام و . می شود

چهار برادرش همه ملکيت شان را به فروش رسانيدند و قرضه هم گرفتند تا آزادی وی را . هنوز تاديه نگرديده است
وهاج آه کشان می گويد، ما سالها بکار داريم تا .  هزار دالر راضی گرديدند٢٠٠بآلخره ربا يندگان به . خريداری کنند

  .قرض های خود را بپردازيم 
 لوگ سرشناس که شماِر از حلقات نصف کابينه، رئيس جمهور و بسياری از اعضای پارلمان به مراجعه راديو

آنها لباس . کنندگان وی تعلق می گيرند ، مطمئن است که آزار دهندگان وی از پشتيبانی رده های بلند برخورد بودند
 ربوده شده و در کابل چک پاينتديکی يک او در نز. خوب در بر داشتند و يک موتر گران قيمت را سوار می شدند

به اساس بيان وهاج اين چنين دست برد ها ممکن نخواهد بود اگر پليس وظيفۀ خود را جدی . نگاه داری می گرديد
او به قهر می گويد ، برادرانش بعد از .  بگيرد در غير آن به جز اينکه دست شان در اين معاملۀ کثيف شريک باشد

مراجعه کنندگان وی که در باال ذکر .  به پليس اطالع دادند ولی تحقيقی در زمنه صورت نگرفتآزادی وی قضيه را
  .گرديدند، نيز به موضوع عالقه نشان ندادند

  
آکثر از آنها که . در کابل همه روزه انسان ها ربوده می شوند که در چندی از آن ها به قيمت جان شان تمام می گردد 

اين حقيقت که هيچ يک از قضايا تحت تحقيق قرار نمی گيرد ، اتهام . دازند، آزاد می گردندفاميلهای شان پول می پر
وزير ماليۀ سابق . قربانيان به اين معنی که فاعلين با مامورين بلند رتبۀ حکومت و پليس ارتباط دارند، قابل قهم است

 حکومت را از مايوسی ترک کرد و اکنون می خواهد اشرف غنی که زمانی از همراهان کرزی تلقی می گرديد،
اکثر مامورين . در کشور است» کالنترين منبع عدم امنيت«کانديد رياست جمهوری باشد، بيان دارد که ، خود پليس 

ن تقريباً  همه پليسان به خواندن و نوشت. پليس از جملۀ مليشيا ها استخدام گرديده اند و نارساترين تربيۀ مسلکی دارند
سياست . اکثر آنها در نظر دارند صرف صاحت پول گردند. آشنايی ندارند و بسيار از آنها به مخدرات مختاط هستند

  . مدار اشرف غنی می گويد ، پليس دراکثر قضايای اختطاف و اخاذی دست دارد
  

  با دی گاردها تا دندان مسلح اند
خدرات و اسلحه بازار گرم دارند، تنها در حلقۀ رفقای من اختطاف ها در پهلوی قاچاق م« :وهاج با زهرخند می گويد

من در اين مورد سخن می گويم تا .  نفر ربوده شده اند که با ترس از عواقب آن به کسی چيزی نمی گويند۵تا حال 
اين راديو لوگ که در هند و امريکا تحصيل کرده است، چهار ماه ضرورت » .ديگران متوجه اين حال مخوف گردند

. او از نظر جسمی هنوز هم به مشکالت روبه روست.  ت تا يک اندازه  جسماً  از آثار زجر و شکنجه رهائی يابدداش
آنها .  طفل، از کشور کشيده است٧از ترس، فاميلش را،  زن و . شبانه خواب های پريشان او را همراهی می کنند

او درين جا کار و .  خانۀ خود را کمتر ترک می دهدوهاج خود معاينه.  امروز در پشاور در مهاجرت به سر می برند
  .وقتی  بيرون برود بادی گارد های مسلح اورا مشايعت می کنند.هم خواب می کند

به . همچنان محمد صديق صديقی جرئت نمی کند به سرک برآيد چه جنايت کاران کوشش داشتند او را اختطاف کنند
ن که در شمال کابل واقع است، در حين بدبختی طالع اش ياری  سالۀ يک مالک شرکت تعميراتی از بغال١۶پسر

او درين گيرودار صرف جراحت های درقسمت سر . اختطاف کنندگان مؤفق نشدند او را به موتر بکشانند. رسانيد
نگاه . عادی  را دارد نوجوان صديق با جاکت چرمی سياه و مو های ژيل آلودش در نظر اول شکل يک. برداشت

او نزد کاکايش در کابل . آواز گرفته اش شاهد آن اند که زندگی او هم بيش از يک رويای دهشت آوری نيستمغموم و 
  .مکتب را ترک داده است و شش خواهر و برادر ديگرش نيز ديگر به مکتب نمی روند. پنهان می باشد
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  مردم ممتاز کشور را ترک می گويند
نفوذ برخور دار است خواست تا جنايت کاران به پنجۀ قانون سپرده فاميل صديقی که در بغالن به صورت نسبی از 

، بيانِ  است از کاکای » ما می دانيم اين ها کيان اند و می خواستيم در برابر شان دست به کاری بزنيم« . شوند
جنايت کارانِ  آنها . آنها پيش از پيش ما را چندين بار به اخاذی تهديد کردند« . پسرجوان که محمد توفيق نام دارد

از آن وقت  به اين . آنها صرف برای وقت کوتاه حبس گرديده و باز آزاد شدند. هستند که پروا از هيچ چيزی را ندارند
قوماندان پليس و والی وعده کردن  که آنها باعث ايت ما شده » . سو ما در ترس به سر می بريم که دوباره می آيند

برای فاميل صديقی بی .  مناسبات خوب دارند و يا آزادی خود را به پول می خرندمعلوم است عاملين يا. نمی توانند
  .  ايشان عاجز مانده اند و می خواهند وطن شان را ترک گويند. تفاوت است

 باز گشته بودند از ترس آدم ربايان ٢٠٠١بسياری از تجار و ديگر ثروتمندان افغان که بعد از سقوط طالبان درسال 
اين يک ضربۀ شديد به کشور جنگ رده می باشد که به طبقۀ ممتاز تحصيل کرده . اره ترک کرده اندکشور را دوب

  .برای باز سازی اشد ضرورت دارد
کانديد سابق رياست (امراهللا صالح، بعد از آزادی يک اختطاف شدۀ بلند رتبه ِان دی ِاس ، آمر استخبارات افغانستان 
 مؤسسات دولتی را به باد تنقيد گرفت و اظهار داشت که شمار اختطاف ٢٠٠٨اخير سال ) جمهوری، همايون آصفی

انسان ربائی در افغانستان به معامالت لوکس . ها از اين لحاظ بيشتر شده است که عاملين آن به جزا محکوم نمی شوند
چون . رددر مورد آصفی ، امراهللا اختطاف کنندگان را توسط جاسوسانش سخت لت و کوب ک. ارتقا کرده است

تا وقتيکه پليس و . نمی تواند دخالت کندِان دی ِاس مسؤليت اختطاف ها بدوش ادارۀ استخبارات نمی باشد لذا 
ارنوالی در برابر اختطاف کنندگان اقدام به عمل نيارند و خود در اعمال جنائی دخيل باشند او ضاع شديدتر می 

  . گردد
  

  در زمان طلبان امنيت بهتر بود
حکومت وی در فساد غرق و خود به آن توجه . ن، کرزی را در خرابی اوضاعِ  امنيت مسؤل می داندصديقی جوا

 ساله باور ندارد که اوضاع بعد از انتخابات درماه آگست تحت رهبری رئيس جمهور جديد ١۶اين جوان . نمی کند
سياست مداران امروزی . »لوده استسيستم سياسی در همه سطوح به فساد آ« او مايوسانه اظهار می کند، . بهتر شود

  . آنها در دزدی و کشتار مهارت کامل دارند. جنگ ساالران و قاچاق چيانِ  مواد مخد جنايت کاران ديروزی می باشند
ولی در ضمن او به اين . او کرزی را در انتخابات گذشته پشتی بانی کرد. وهاج نيز از رهبری سياسی مايوس است

مهور نه تنها فساد را در اطراف خود حوصله می کند بلکه فاميل او در معامالت تاريک دست باور رسيده که رئيس ج
در زمان طالبان زندگی بهتر . او می پرسد، از ديموکراسی در رهبری چنين يک حکومت چه انتظار می رود؟. دارد
صه به اين فيصله می طبيب به صورت خال. آن وقت درکابل هيچ کس ترس نداشت در راه خانه ربوده شود. بود 

اين دليل آوری ها نه تنها در بازار . » در زمانيکه دست دزدان بريده می شد، جنايتکار کمتر سراغ می گرديد« رسد، 
اين عاليم بايد متحدين غربی کرزی را . های کابل شنيده می شوند بلکه در حلقات باالئی نيز فراوان به گوش می رسند

  .وادار به تفکر نمايد
  

  يانپا
  


