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 کامبخش را زهر اندر جام کردند
ت سال زندان به بيس) به اتهام اهانت به اسالم ( پرويز کامبخش محصل پوهنتون بلخ و ژورناليست فعال افغان که 

محکوم گريده بود و  بيشتر از يکنيم سال را در محابس مختلف بلخ و کابل در زنجير بود ، در فرجام  کار، ستره محکمه 
اهللا کمال، معاون ستره محکمهء   عنايت.ددر کابل ، حکم بيست سال زندان محکمهء استيناف در مورد  وی را تأئيد نمو

  ."دوسيهء کامبخش نهايی شد و او به بيست سال حبس محکوم گرديد ره محکمهبا تاييد ست:"افغانستان می گويد

   اين درحاليست که جاويد احمد روزنامه نگار ديگر افغان در شهر قندهار به ضرب گلولهء افراد ناشناسی به قتل ميرسد 
.  پوليس کشته ميشودو های  نيرو هم زمان با آن يک ژورناليست و خبر نگار ديگر افغان در شهر کابل به ضرب گلولهء

کامبخش ها را زهر اندر جام ميکنند . آزادی مطبوعات و آزادی بيان را در کشور دربند ما ، کسی به پشيزی نمی خرد 
و بهترين ايام زندگی وی را قربان اميال شوم چند مال و مولوی ميکنند که از کار دين و هم از کار دنيا بجز اندوختن 

چيزی نمی دانند و چپ و راست مردم را به کفر گرفته و حکم تکفير و اعدام و زندان صادر ثروت و مال اندوزی 
ميکنند و با تأسف که همين ها در مسند قدرت و تصميم گيری نصب گرديده و دمار از روزگار مردم مظلوم افغانستان 

) به اتهام اهانت به اسالم (  و آن ديگری يکی را طالب گردن ميزند ، ديگری را پوليس گلوله باران ميکند. بدر آورده اند
. ( اين است نمونهء کاملی از آزادی بيان و آزادی مطبوعات در افغانستان بخون خفته. به غل و زنجير کشيده ميشود

را امريکائی ها بجرم همکاری با طالبان به زنجير ميکشند ، ولی در فرجام بدست طالبان نامردانه بقتل ) جاويد احمد 
و رئيس جمهور اين قتل را محکوم ميکند و از کشته .)  هر چند طالبان مسؤوليت اين قتل را به عهده نگرفته اند ( ميرسد

شدن وی اظهار تأسف مينمايد ، ولی هم زمان با اين جنايت ، جنايت ديگری درست زير ريش رئيس جمهور بوقوع می 
ا به گلوله می بندند و به شهادت می رسانند و نيز پرويز پيوندد و پوليس به اصطالح ملی کشور ، خبر نگار ديگری ر

خبر . کامبخش را ستره محکمهء رژيم اسالمی به غل و زنجير کشيده و وی را برای بيست سال روانهء زندان می سازد
نگاران و ژورناليستان و گزارشگران افغان از چهار جهت مورد تهديد قرار دارند و حيات شان در معرض خطر جدی 

امريکائی ها به جرم همکاری با طالبان آنانرا به زنجير و زندان ميکشند ، طالبان بجرم همکاری با  .رار گرفته است ق
حکومت و نيرو های خارجی آنانرا گردن ميزنند ، حکومت به جرم اظهار حقايق و برمال نمودن زد و بند های پيدا و 

همان گونه که فرزند صديق کشور نصير فياض را زير ( ار ميدهند پنهان مقامات مسؤول آنان را زير فشار و تحديد قر
و سر انجام  مال ها و مولوی های ديوبندی ديده که فکر ميکنند مغز ُکل اند . ) باز داشتند" حقيقت " فشار و تحديد از بيان 

چشم بهم زدن به کفر گوئی و نماينده خدا در روی زمين ، اين ژورناليستان و خبر نگاران و روزنامه نگاران را در يک 
  .و اهانت به اسالم متهم نموده و زندگی شانرا تلخ تر از زهر ساخته و آنها را روانهء زندانها و يا چوبهء دار ميکنند 

   قراريکه در گذشته ها ياد آور گرديده بودم ، بازهم گفتهء خود را تکرار ميکنم که آيا اين مال ها و مولوی ها شهامت و 
به ( قی دارند که در يگ گفتگوی آزاد با پرويز کامبخش قرار گيرند و ثابت سازند که وی به گفتهء آن جنابان جرأت اخال

مولوی صاحبان چرا ! است ؟) اهانت به اسالم ( آيا کاپی نمودن يک نوشته از انترنت ، ! نموده است ؟) اسالم اهانت 
پرويز کامبخش بار بار اظهار داشته است که از پدر و مادر ! نند؟پافشاری دارند که يک فرد مسلمان را ، کافر قلمداد ک

مسلمان بدنيا آمده و مسلمان است و نصف قرآن مجيد را در حافظهء خويش دارد و حاضر است گفته هايش را به اثبات 
ميت و اما کجاست گوش شنوا و ديدهء بينا و وجدان بيدار و کجاست رحم و شفقت و انسانيت و اسال..... رساندو
  ! افغانيت؟

مطرح باشد و به اصطالح ريگی در کفش مولوی ها و قوهء قضائيه و ستره محکمه و قاضی )) اهانت به اسالم (( اگر 
القضات  و رئيس جمهور، جمهوری اسالمی افغانستان نباشد ، بايد از همه اولتر بروند سراغ  اسداهللا سروری ها و 

و هزاران هزار مسلمان را زنده ) قرآن خدا را تهء پاشنه سودند ( که ..... ی ها وگالب زوی ها و کشتمند ها و نبی عظيم
گور های دسته جمعی . بگور نمودند و همين ديروز بود که يک گور دسته جمعی در داخل وزارت داخله کشف گرديد 

 نيز پليگون ها و ديگر در پلچرخی کابل و چمتله و صد ها و هزاران گور دسته جمعی ديگر در سرتا سر کشور و
در سرخط وظايف حزب )) اهانت به اسالم (( شکنجه گاه ها ی متعدد و بيشمار گويای اين واقعيت تلخ است که 

ديموکراتيک خلق بود و همين سروری ها و گالب زوی ها و عظيمی ها و برادران علومی و ديگر هم بزمان شان همه 
روا ميداشتند و در شکنجه گاه ها و دخمه )) اهانت به اسالم (( روزه و همه برعالوهء آنکه در زمان قدرت خويش همه 
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: (( های وحشتناک رژيم دست نشانده  به  سروران و سرداران در بند کشيده شدهءما با پستی وپلشتی تمام ميگفتند
و آنگاه بد ترين شکنجه های استخوان سوز را در حق شان روا .)) کجاست خدايت که برايت کمک کند 

می سودند و به آتش می کشيدند  و به مقدسات مردم توهين مينمودند )) قرآن خدا را تهء پاشنه ( بلکه واقعًا .....داشتندومي
و اما با هزاران درد و دريغ که اسداهللا سروری همچنان مهمان عالی قدر جمهوری اسالمی افغانستان تشريف داشته .....و

سال حبس ) 19( و به قصاب کابل شهرت يافته است ، صرف به نوزده و با همه جنايات بيشماری که مرتکب شده
محکوم ميگردد و همه وسائل آسايش در داخل زندان برايش مهيا ميگردد و گالب زوی ها و علومی ها و رنجبر ها بدون 

ايند و هزار و کوچکترين بازخواستی ، به پارلمان کشور فرستاده ميشوند و  تنی ها خود را کانديد رياست جمهوری مينم
  . يک گپ ديگر

  .و اما پرويز کامبخش صرف به اتهام کاپی يک نوشته از انترنت به بيست سال زندان محکوم ميشود

مطرح باشد ، چرا سياف ها را به محکمه نمی کشانيد که هزاران هزار مسلمان را از زير تيغ )) اهانت به اسالم (( اگر 
ا محکمه نمی کنيد که حکم قتل عام در افشار و کارته سه را صادر کرد و حمام چرا ربانی ها ر.شقاوت خويش گذشتاند 

خون براه انداخت و افراد مربوط به جمعيت اسالمی و شورای نظار و اتحاد اسالمی سياف به زن و دختر و مادر 
  .....مسلمانان تجاوز کردند و خاکش را به توبره نمودندو

  . کاپی يک نوشته از انترنت به بيست سال زندان محکوم ميشود  و اما پرويز کامبخش صرف به اتهام

مطرح است ، چرا خليلی ها و محقق ها را محکمه نمی کنيد که به حکم مستقيم عبدالعلی )) اهانت به اسالم (( اگر 
انان مزاری ، گوش و بينی هزاران هزار مسلمان را بريدند و رقص مرده و رقص زنده براه انداختند و در فرق مسلم

ميگويند در زمان شدت جنگ های تنظيمی که اين . ميخ کوبيدند و پتنوس هائی از چشم مسلمانان تقديم رهبر شان نمودند
نا مسلمان ها در داخل کابل براه انداختند و جوی هائی از خون در کوچه ها و خيابان های شهر جاری ساختند و آنچه از 

..... داشتند و جنايت و خون و خيانت در سر لوح کار شان قرار داشت و نا مردی و نامردمی بود در حق مردم روا 
جنايتکاران حزب وحدت مزاری به گروگان گرفته بودند ، بعد از تپ و تالش فراوان مادری که يگانه فرزندش را 

شباروزی و بعد از آنکه تمام دار وندار محقر زندگی غريبانه اشرا به نيم قيمت بفروش رسانيد و به يک تن از قوماندانان 
مادر داغ ديده که در جريان جنگ های آن . مزاری رشوه داد ، بآلخره موفق گرديد خود را به عبدالعلی مزاری برساند

تنظيمی همه کس خود را از دست داده بود، با سر سفيد به پاهای کثيف و خون آلود مزاری افتيد تا يگانه فرزندش را و 
مزاری که مست . توتهء جگرش را و حاصل يک عمر محنت و خواری او را از سر لطف و مسلمانی ، به وی بازگرداند

 در کارته سه حاکم ُکل اختيار بود ، در حاليکه باالی دوشک مخملی دراز کشيده بود ، به يکی از افراد بادهء قدرت بود و
دربارش  گوشهء چشمی نشان داد و آن محرم اسرار نهان از اطاق بيرون رفت و چند لحظه بعد در حاليکه يک پتنوس 

مزاری رو سوی  پير زن بخت . نده شده بود پتنوس با يک دستمال گل سيب پوشا. در دست داشت وارد اطاق گرديد 
برگشته نموده و گفت که آيا وی قادر است پسرش را شناسائی کند، سپس به محرم اسرار اشاره کرد تا دستمال گل سيب 

پيرزن چون چشم به پتنوس انداخت ، به صد ها چشم را در آن !!!! ای بار خدايا !!! آی وای . را از روی پتنوس بردارد 
ه سويش خيره شده بودند ، چشم های انسان ها ، چشم های مسلمان ها ، چشمان افغان ها و چشمان جگر گوشه های ديد ک

پير زن پيجه سفيد در دم قلب رؤوف اش . مردم که از حدقه در آورده شده بودند و در داخل پتنوس انباشته گرديده بودند 
که واقعيت تلخی است که مو را براندام راست ميسازد و هم راز ها و هم اين داستان و افسانه نيست ، بل. از تبيدن باز ماند

کاسه های مزاری بعد ها اين کار روائی ها را به رفقای هم رزم و هم بزم خويش حکايت کرده اند و دهن به دهن به 
زاری  ديگران رسيده است ، همان گونه که  رقص های مرده و رقص های زنده را که وحشی صفتان حزب وحدت م

باالی مردم درد رسيده  کابل انجام دادند و خود جهت تفريح و سرگرمی از آن صحنه های دلخراش و آن جنايات سخيف  
ويدئو تهيه کردند و بعد ها آن فيلم ها و ويدئو به قيمت های گزاف در بازار بفروش رسيدوبعد ها در اختيار مردم قرار 

به امريکا باز کرد و در اختيار يک هموطن در کليفرنيای شمالی قرار گرفت يکی از آن ويدئو ها راه خويش را .گرفت 
نظر به شناختی که داشت حاضر شد در بدل پول آن ويدئو را در اختيار )  از ذکر اسم آن هموطن معذورم ( و آن شخص 

شد در آن مورد صحبت من قرار دهد ، اما روز ديگر که دنبال آن ويدئو رفتم ، پنهان گرديد و ديگر هيچگاه حاضر ن
امروز خليلی جنايتکار معاون رئيس جمهور است و محقق به حقيقت نرسيده در پارلمان کشور نصب گرديده است . نمايد

.  
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  .و اما پرويز کامبخش صرف به اتهام کاپی يک نوشته از انترنت به بيست سال زندان محکوم ميشود

م جم را محکمه کنيد که با پشتارهء از خيانت و جنايت ، وجود خودش مطرح است ، دوستم گل)) اهانت به اسالم  (( اگر 
اما اين جنايتکار بی رحم و وحشی و خونريز و خائن و جنايتکار و جاسوس چند جانبه . يک اهانت بزرگ به اسالم است 

ال ميگيرد ، با در بلند ترين مقام نظامی کشور نصب ميشود و چون گند کثافت کاری ها و جنايات بی حد و حصر اش با
تشريفات خاص  و با طيارهء مخصوص عازم کشور ترکيه گرديده و مهمان عالی قدر حکومت ترکيه ميشود و وزارت 
داخلهء ترکيه به وی  تابعيت دايمی آنکشور را ميدهد و اين سفاک خونريز و جنايت پيشه خوشحال است که تابعيت 

  . کشور اصلی خويش را بدست آورده است

  .ويز کامبخش صرف به اتهام کاپی يک نوشته از انترنت به بيست سال زندان محکوم ميشودو اما پر

مطرح است ، طالبان کرام را محکمه کنيد که با قساوت تمام گلوی مسلمانان افغانستان را می )) اهانت به اسالم (( اگر 
نيد که با حمالت انتحاری به زن و طفل و پير طالبان کرام را محکمه ک. برند و سرشان را جدا کرده و به نمايش ميگذارند

مال ضعيف و مولوی متوکل را محکمه کنيد . و جوان رحم نمی کنند و مسلمان ها را قطعه قطعه و پارچه پارچه ميکنند 
که در تلويزيون ها ظاهر شده و اعتراف ميکنند که حرکت طالبان از نگاه مذهبی با القاعده در ارتباط تنگاتنگ قرار 

ند و دمار از روزگار مردم مسلمان افغانستان بدر و خواب را از چشمان شان گرفته اند و هزار ويک جنايت ديگر را دار
در حق مسلمانان روا ميدارند و همچنان مهمان جليل القدر جمهوری اسالمی افغانستان تشريف دارند و رئيس صاحب 

  .ميکند که ايکاش طالبان عساکر وی بودندجمهور هر روز از آنان دعوت به همکاری مينمايد و آرزو 

  .و اما پرويز کامبخش صرف به اتهام کاپی يک نوشته از انترنت به بيست سال زندان محکوم ميشود

مطرح است ، اعضای حزب اسالمی گلبدين حکمتيار را محکمه کنيد که هم در پارلمان و هم )) اهانت به اسالم (( اگر 
 قرار دارند و رهبر فراری شان همچنان به کشتار مردم مسلمان افغانستان مشغول است در حکومت و هم در مقام واليت

و در جنگ های تنظيمی همين گلبدين خان و افراد تحت فرمانش که يکی از آنها در مقام مشاوريت رياست جمهوری 
 باران ميکردند و پايتخت قرار دارد و دوی ديگر کانديد مقام رياست جمهوری کشور هستند ، همه روزه کابل را راکت

زيبای ما را راکت های کور شان به ويرانهء غم انگيزی مبدل کرد و بيش از شصت هزار مسلمان در داخل شهر کابل 
به شهادت رسيدند و هست و بود مردم و مملکت را چور و تاراج کردند و به ناموس مردم تجاوز کردند و گرفتند و 

  ....  و اين همه را زير نام اسالم انجام دادند وبستند و کشتند و خوردند و بردند

   . و اما پرويز کامبخش صرف به اتهام کاپی يک نوشته از انترنت به بيست سال زندان محکوم ميشود 

اگر اين سلسله را ادامه دهيم سخن به درازا خواهد کشيد و مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد ، پس از جنايات ديگر 
روا داشته و از اسالم استفادهء سياسی و )) اهانت به اسالم ((  جنايات وحشايانهء شان هزاران هزار بار جنايتکاران که با

شخصی و تنظيمی کرده د و هنوز هم ميکنند و همه روزه پاداش ميگيرند و مورد تفقد رئيس جمهور قرار گرفته و به 
انک های خارج ذخيره کرده اند و پاسپورت های آرگاه و بارگاه رسيده و سرمايهء ملت را به يغما برده و در ب

دپلوماتيکی شان آماده در جيب است و در فردای بازخواست سوار بر طياره های خارجی و با پشتارهء از دالر و کلدار و 
درهم و دينار به باداران خويش پناه خواهند برد ، در اين مختصر تا زمان ديگر ،چيزی نمی گوئيم و صرف به حال 

 و و به حال خبرنگاران و ژورناليستان و گزارشگران کشور افسوس ميخوريم و نگران زندگی و امنيت شان هستيممردم 
را آزاد نموده و به آزادی بيان و آزادی مطبوعات احترام قائل ) پرويز کامبخش ( از جناب کرزی جدًا تقاضا ميکنيم تا 

ت و خبر نگار و محصل را بردوش نکشند و برای يکبار هم اگر گرديده و ال اقل بار گناه زندانی نمودن يک ژورناليس
ممکن باشد ، از خود جديت و قاطعيت بخرج دهند و به اثبات رسانند که قدرت تصميم گيری در کشور را دارا بوده اند و 

  .دل شان برای مردم افغانستان می طپد

 وای بر شهری که در آن مزد مردان درست
  ن و تبعيد نيستاز حکومت غير حبس و ُکشت


