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  !در سوگ جاويد احمد بايد چيزی بيشتر از اشک و آه در بساط داشت

راديو صدای "اواخر ماه سپتمبر سال گذشته با يکتن از خبرنگاران 
حين ورود به . ، دستگاه تبليغاتی آيساف قرار مالقات داشتم"یآزاد

. مقر آيساف در کابل با ديدن تصويری در دفتر پذيرش تکان خوردم
در آنجا تصويری از يک جوان با سر تراشيده و ريش تار تار در 

 توجه ام را بخود جلب ”WANTED“بين دايره هدف و با متن 
بعد . ير را قبًال در جايی ديده امفکر ميکردم که اين تصو. کرده بود

از دقايقی دانستم که اين تصوير جاويد احمد است که آنرا چند روز 
قبل در صفحات تلويزيون و بعضی روزنامه ها ديده بودم که بعد از 

.  ماهه اش از زندان بگرام به چاپ رسيده بود11رهايی از توقيف 
س با طالبان دستگير و نظاميان امريکايی جاويد احمد را به اتهام تما

با . طی مدت توقيف و در جريان استنطاق شديدًا شکنجه نموده بودند
کنجکاوی از سربازان آيساف علت نصب آن تصوير و بدان شکل را در دفتر پذيرش جويا شدم، اما جواب قناعت بخشی 

اظهار بی " من که نياويخته ام"و يا " دانممن چه مي"آنها با شانه بلند انداختن و دهان کجی حاکی از اينکه . دريافت نکردم
بقول جاللتمآب کرزی " (برادران و رقفای خارجی"بايد يادآور شد که در مجموع صحبت و تماس با اين . اطالعی کردند
آنها با ريخت، حرکات، برخورد و تکبری که تبارز ميدهند، محض فاصله و . اصًال مطبوع نيست) و جناب مجددی
  .کنندانزجار ايجاد مي

م سری به صفحات انترنتی ميزدم، خبر مرگ جاويد احمد مرا شديدًا تکان 2009 مارچ 11حينيکه نيمه روز چهارشتبه 
  .همراه با خبر، تصويری از جاويد احمد توجه ام را بخود جلب نمود که تصور آشنايی را در ذهنم تداعی ميکرد. داد

ونگی و حتی تناقضاتی در مورد اسم و وابستگی وظيفوی جاويد احمد در به تدريج خبر به همه رسانه ها رسيد، اما چند گ
رسانه ها از او به نامهای جاويد احمد يازمی، جاويد احمد کاکر و جاويد احمد . رسانه های مختلف به نظر ميرسيد

 شبکه انگليسی همچنان بعضی او را به يک شبکه تلويزيونی کانادايی و بعضی ديگر هم به يک. اعظمی کاکر نام بردند
اما حقيقت مشترک اينست که جاويد احمد چنانکه با ظاهرش در نگاه اول با تصور کليشه . زبان ايرانی وابسته ميدانستند

يی که از طالبان در ذهن داريم، بيشتر تصوير يک طالب را در اذهان تداعی ميکرد، صبح روز چهارشنبه در چوک 
ردم و مقامات امنيتی و اداری آن واليت است به ضرب گلوله افراد ناشناس از شهداء شهر قندهار، جاييکه محل تجمع م

  .پا درآمد

اميد ميرود تا وی . گفته ميشود که جاويد احمد در نظر داشت تا خاطرات و تجارب زندان اش را به روی کاغذ بياورد
ز حقيقت ستيزی مناديان آزادی بيان و قبل از مرگ نا به هنگامش به چنين آرزويی دست يافته باشد تا حد اقل شمه ای ا

  .حقوق بشر برمال گرديده باشد

سوال اينجاست که جاويد احمد با سالح قلم، مايک و کمره چه چيزی برای گفتن داشت که دشمنان آزادی بيان را اينگونه 
   مين سال زندگيش دزدانه ربودند؟23سراسيمه ساخته بود که بعد از تهديدات مکرر، ناجوانمردانه حياتش را در 

 آزادی حين حاکميت متحجر شان در همان لحظات اول از نکته جالب اينست که طالبان منحيث سرکوب کننده هرنوع
  .دست داشتن در قتل جاويد احمد انکار ورزيده و آنرا نکوهش نمودند

در حاليکه حدس ها و گمانه زنی های زيادی در مورد عاملين و علت قتل جاويد احمد موجود است، اما حقيقت امر 
ا در پرده ماندن داليل قتل عبدالصمد روحانی، اجمل نقشبندی، ذکيه ب. رازيست که تا هنوز سر به مهر باقی مانده است
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قضايی با برگماشتن کميسيونی -احتمال آن نميرود که به زودی هيچ نهادی، چه اجتماعی، فرهنگی و يا عدلی.... ذکی، 
ن شام چهارشنبه  طی يکی از خبرنگارا. يا اتخاذ اقدامی عاملين و علل اين جنايت نابخشودنی را پيگيری و افشا نمايند

گزارشی از اتحاديه های مختلف ژورناليستان بخاطر سر و صدای شان در آغاز قتل و دستگيری هر خبرنگار و 
جای تأسف مضاعف است که در عين روز خبر قتل خبرنگار يک . خاموشی مرگبار آنها بعد از مدتی شديدًا انتقاد نمود
يز منتشر شد که در مورد مشخصات خبرنگار مقتول و رويداد متذکره تلويزيون خصوصی از طرف نيرو های امنيتی ن

  .جزئيات بيشتر ارائه نشده است

به همين ترتيب در کشور ما ." از کثرت درختان بعضًا نميتوان جنگل را ديد: "در غرب ضرب المثلی است بدين شرح
چه بسا که اصل و اصالت آزادی بيان قربانی نيز با موجوديت راديو ها، تلويزيون ها و نشرات متعدد و نچندان متنوع 

گرديده و اکثريت اين رسانه ها به دکانک ها، تجارت ها و وسايل زراندوزی، زورآزمايی و شخصيت سازی های کاذب 
اگر نه چنانست ميبايد که همه رسانه ها با يک صف آرايی مستحکم و واحد در پيگيری قتل همکاران . مبدل گرديده اند

 افشای عاملين و علل اين جنايات چنان متحدانه و سرسختانه عمل نمايند تا مسوولين دولتی رسانه ها اين بار شهيد شان و
آنها را نه بخاطر پخش سريال های مزخرف هندی و يا نشر آهنگهای مبتذل عربی و غربی بلکه بخاطر عدم تابعيت 

ستا اگر فروشندگان اعالنات با آنها همنوا نباشند، مردم با رسانه ها بدانند که در اين را. اجتماعی و ملکی محکوم نمايند
  .آنها همراه خواهند بود

  
  ! به اميد ناگفته های بسيار از قلم، مايک و کمره ژورناليستان هدفمند، راه جاويد احمد را پر رهرو خواهانم

  !به آرزوی حقگويی و حقجويی، روح جاويد احمد شاد و يادش جاودانه بادا
  !مرزادخدايش بيا

 

  

 )در لينک ذيل جاويد احمد از جريان بازداشتش سخن ميگويد(
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