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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٨
  

  اخالق نويسندگی و حرمت قلم؛ آره، اما در کجا؟
  ! دانستن آن مھم است

  بخش دوم
  

  .ه آن را برای نشر نفرستاده امامروز، ده روز بعد از نوشتن اين مقاله، متوجه شدم ک

  

ھا و امين ھا و متفقين و شرکای شان، قدمی  ھاشم  ن ھا و نادر ھا وااگر از ديروز ھا، زمانی شاه شجاع ھا و عبدالرحم

فتد، با باريک بينی دقت کنيم، که با ھيچ حجت و برھانی  افراتر بگذاريم و در اموری جاری، آنچه امروز اتفاق می

بل پذيرش و تحمل نيست، و ھمه حاصل بی غوری، بی تفاوتی، بی پروائی يا حاصل انديشه ھای خواسته برای مردم قا

و ناخواسته و يا محصول برنامه ھای ھدفمند يا شيطانی دولتمردان امروزی ما ھستند، که يا ناشی ازعقل باختگی، يا 

شی از اتباع اوامر خارجيانی است که ھدف ناشی از شيفتگی بی حد و حصر به داشتن قدرت و پول و شھرت، و يا نا

ويرانی يا اشغال اين کشور را دارند،  در می يابيم که مردم ما امروز ھم مانند ديروز با صد ھا  مذنب، بزھکار، 

ًرو ھستند، که عمال در کار بی نظمی، بی ثباتی، فساد، قاچاق انسان، قاچاق ه خاطی، جنايت پيشه و وطن فروشی رو ب

مند فرھنگی ـ تاريخی، چپاول سنگ ھای قيمتی معادن، کشت و ترويج و قاچاق مواد مخدر، قانون شکنی، آثار ارزش

غصب اموال و امالک ھموطنان ما و تجاوز به زن و فرزند مردم، فراھم کردن امکانات به انتحاری ھا، کمک به تداوم 

سھم فعال ... ی تروريستی و خارجيان وو تشديد جنگ در کشور و حضور طالب و حقانی و داعش و سائر گروه ھا

  .دارند

حمالت انتحاری ناجوانمردانه و غيرانسانی شاه شھيد، نزديکی ميدان ھوائی کابل و قريب دانشگاه پوليس، درنزديکی 

ھای افشار نانکچی، که زنجيره ای ازھزاران حملۀ انتحاری در سر تا سر افغانستان بودند، و بی گمان آخرين آن نمی 

 چگونه می تواند با اين ھمه نيرو ھای نظامی و انتظامی و افراد رياست عمومی امنيت ملی و وجود پوسته ھای باشد،

متعدد در ھر مسيری که به شھر کابل متصل می شود به قوع بپيوندد، اگر افرادی از اين سه ادارۀ دولتی، يا وزارت 

  ماليه در آن به نوعی شريک نباشند؟

  :  از اطراف به کابل منتھی می شود، پنج تا بيشتر نيستجاده ھای موتر روی که

  .ـ  جاده ای که از راه چھارآسياب و شاه شھيد، در نزديکی باالی حصار به کابل وصل می گردد

ـ  جاده ای که از طريق چھارآسياب و از راه گلباغ و داراالمان يا چھل ستون به مرکز يا نواحی مختلف شھر کابل می 

  .رسد
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  .ای که از راه قندھار و غزنی و گذشتن از دو سرکۀ پغمان به ميرويس ميدان می انجامدـ  جاده 

  و باالخره،. ـ  جاده ای که از راه پروان و گذشتن از کوتل خيرخانه به کابل منتھی می شود

  .ـ  جاده ای که از راه تنگی ماھی پر و پل چرخی به داخل کابل اتصال يافته است

 جاده، قبل از اين که به نواحی نزديکتر شھر برسيد، پاسگاه ھای وارسی و کنترول وجود دارند در ھر يک از اين پنج

که وظيفۀ اصلی آن از ھمه باالتر ھمين است که وسائط نقليه ای را که به شھر داخل می شوند، از نظر بود و نبود 

  .ًاسلحه و مواد انفالقی و اموال قاچاقی شديدا  بازرسی و تفتيش کنند

 موتر، آنھم الری بزرگی که حداقل ده ۀلۀ انتحاری شاه شھيد، مانند بسياری از حمالت ديگر در شھر کابل، به وسيلحم

خصوص با آن ھمه مواد انفالقی بايد از ه روشن است که الريی با آن ھمه بار و وزن، ب. تن وزن داشت، صورت گرفت

سط ھليکوپتر، يا وارد کردن آن از راه کوه ھای اطراف شھر به نقل آن الری تو. ھمين پنج راه به داخل کابل شده باشد

  ".للندر"و " لته بند"درون کابل به ھيچ وجه قابل تصور نيست؛ ھمچنين انتقال آن از را 

که مسؤولين  به شھر انتقال داده شود، بدون اين)  بندر، پوسته و تالشی( اين الری چگونه می توانسته از اين پنج راه 

 امنيتی متوجه خود الری و متوجه محمولۀ انفالقی که در اين الری بود نشوند؟ پاسخ اين سؤال به ھيچ وجه پوسته ھای

  . و برای ھيچ انسانی، حتی کم عقل ترين انسان ھا، مشکل نيست

ز ھمه می دانند که موجوديت فساد و وجود مفسدين بی وجدان و شرف باخته در اين پوسته ھا که از قبل پول شان را ا

مراجع ارتباطی سازمان ھای تروريستی دريافت داشته اند، وسيله ای ھستند برای عبور بی تشويش و مطمئن اين گونه 

ھم زدن ه وسائط نقليه با محموله ھای انفالقی آن ھا که فقط و فقط برای کشتن مردم بی گناه و تخريب ساختمان ھا و ب

  . مه و ثبات کشور به شھر ھا انتقال داده می شودنظم عا

کرزی و احمدزی و وزرای داخله و دفاع و رئيس عمومی امنيت ملی، ھمينطور وزير ماليۀ دولت دست نشانده نيز به 

  .  خوبی اين را می دانند

 در جنايات جنايت کاران به اين نکته که چرا اين ھا، مقامات عالی رتبۀ دولتی، جلو اين افراد فاسد بی وجدان و شريک

را نمی گيرند، به دليل اين که قصد ما در اين نوشته توضيح مسألۀ ديگری است، و ھم از آنجا که علت آن روشن تر از 

آن است که از آن در ھر حالت ذکری به عمل آيد، در اين نوشته نمی پردازم؛ تنھا ھمين قدر می گويم که آب از 

  !  سرچشمه گل آلود است

 به گذشته و حال افرادی که در اين به اصطالح پوسته ھای کنترول مسؤوليت دارند ھر انسانی را به اين حقيقت نگاھی

را مسؤولين اين پوسته ھا چگونه طی چند سال محدود به " آرگاه و بارگاه"رھنمائی می کند که اين ھمه پول و سرمايه و 

  . دست آورده اند

اگر امروز کسی چنين دليلی بياورد، و اگر ما اين !" التريش برآمده: "د، می گفتندًسابق اگر کسی دفعتا پول دار می ش

دليل را ھم بپذيريم، می بينيم که باالترين رقمی که در التری کشور فقيری، مانند افغانستان وجود دارد، اگر يکی از 

ش بسازد، شايد پولی که در التری برده مسؤولين اين پوسته ھا برندۀ التری شود و بخواھد از آن پول خانه ای برای خوي

  .برای مصرف چھار تا ديوار حويلی قصرش ھم تکافو نکند

سندی از اين آشکارتر برای سھيم بودن مسؤولين اين پوسته ھا در اين جنايات ھولناک و دلخراش فکر نمی کنم که 

  ! وجود داشته باشد

واليت ھيد، حادثۀ شھر جالل آباد، حادثۀ يک ميدان ورزشی در ابعاد دھشتناک و رعب انگيز حوادثی، مانند حادثۀ شاه ش

به خوبی ميزان قساوت وسبعيت عاملين اين حوادث را نشان می دھد ـ عاملينی که در اين نوع جنايات ...  وپکتيکا

  . ددخويانه به انواع گوناگون و درسطوح مختلف دست دارند
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 بايد حرمت قلم را نگھداريد؛ کلماتی را که بوی بی ادبی از آن به به ما توصيه می شود که شما به عنوان يک نويسنده

مشام می رسد، به کار نبريد؛ مردم را با عناوين جنايتکار و خيانتکار و دزد و فاسد و بی وجدان و بی شرف بی آبرو  

  ... ياد نکنيد؛ و... و

نايت پيشگان پول می گيرند و به آن ھا اجازه می خوب، پس شما بگوئيد که با چنين انسان ھا، با انسان ھائی که از اين ج

دھند که صدھا و ھزارھا کيلو مواد منفجره را از پوسته ھا عبور داده به شھر ھا برسانند و با انفجار آن ھا صدھا و 

ی ھزارھا انسان را به خاک و خون بکشند، و به آنانی که از مسؤولين اين پوسته ھا حق می گيرند و به آن ھا اجازه م

دھند که به انتحاری ھا کمک کنند تا محموله ھای چندين صد کيلوئی مواد منفلقه را برای کشتار مردم و تخريب شھر 

عبور بدھند، به مسؤولين وزارت داخله و وزارت دفاع و امنيت ملی و وزارت ماليه، به رئيس اجرائيه و رئيس جمھور 

  ؟ پشتيبانی می کنند، چگونه بايد برخورد يا از دولت پيشينو به کسانی که مستقيم و غير مستقيم از اين دولت 

شما حق داريد اين افراد بی شرف و بی حرمت و بی وجدان و پست و خوار و ذليل و رسوا  و شيطان صفت و سنگدل 

را نظر به تربيت و اخالق و سرشت خويش شيرآغا جان، خان آغا جان يا جناب مستطاب ... ترين انسان ھای تاريخ و

ضرت صاحب و محترم و پاکيزه خو و فالن صاحب يا بھمان صاحب، و حاميان مستقيم و غيرمستقيم شان رابا ح

بگوئيد، اما از نظر ما اين انسان ھا مستحق ... فرھنگ و متمدن و خوش اخالق و بزرگ و استاد و رئيس و عالمه و

  ! تر از اين سطر آمده است؛ حتی بدتر از اين ھاھمان القاب و تخلص و کنيه ھائی ھستند که در سه ـ چھار سطر باال 

به ديگران کاری نداريم . ما حرمت قلم خود را از اين راه، از راه گفتن حق و حقيقت، حتی اگر تلخ باشد، حفظ می کنيم

انی ، از راه تمجيد دروغ گوي...که از چه راھی، از راه تعريف و تمجيد کرزی و احمدزی و زاخيلوال و اتمر و جھانی و

  !  ، حرمت قلم شان را نگه می دارند...که در ھمين يکی دو روز دروغ ھای شاخ دار شان برمأل شد و يا

ميان حرمت ھا و قلم ھا، ھمانگونه که ميان انديشه ھا و برداشت ھا و انسان ھا و جھان بينی ھا فرق است، تفاوت وجود 

  !!يکی آزاده و سربلند است و ديگری وابست و سرخم!!  دارد

  

٠۶/٠٩/٢٠١۵  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

    

 


