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   ٠٣/ ٠٢/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                                              حميد انوری :نويسنده
  

  ....از زاويه ديگر
  

در حاليکه صدور حکم اعدام برای پرويز کامبخش را شديدا 
الف تمام موازين شناخته شده حقوق بشر محکوم نموده و آنرا خ

تا چه . ميدانم ، ميخواهم به اين قضيه از يک زاويه ديگر بپردازم 
  .قبول افتد و چه در نظر آيد 

 
اينکه مضمونی را در انتر ) ! جرم (     پرويز کامبخش را به 

نت خوانده ، کاپی کرده و چند نسخه آنرا به همصنفانش توزيع 
ا ماموران امنيتی  رژيم در واليت بلخ تعقيب و نموده است ، ابتد

منزل وی خالف قانون . بعدا توقيف نموده و به زندانانش ميبرند
چند مامور امنيتی به حکم داروغه شهر به منزلش . تالشی ميشود 

ريخته و به حريم شخصی خانه وی که بايد ازهر نوع تعرض  
خته و همه چيز مصئون باشد ، تجاوز نموده و خانه اش را بهم ري

را می ) ويل دورانت ( اثری از ) دين درتاريخ تمدن (را درهم و برهم کرده و عاقبت در بين کتاب هايش ، کتابی بنام 
اين کتاب  نوشته پرويز کامبخش نيست . وی ميکنند ) دوسيه جرم ( با خود برده و ضميمه ) جرم ( يابند و به عنوان سند 

( فکر کنم که ترجمه دری کتاب بوده باشد ورنه ماموران امنيتی رژيم که از بقايای . است ) ويل دورانت (،بلکه نوشته 
دين ( همينکه خوانده اند .  هستند ، از سواد کافی برخوردار نيستند تا عنوان يک کتاب را به انگليسی خوانده بتوانند)خاد 
ه باشند سر از پا نشناخته و چهار نعل بسوی داروغه شهر ، مو بر اندام شان راست شده و مانند آنکه گنجی را يافت... ) در

 . را پيدا نموده اند ) سند جرم (تاخته اند تا پاداش دريافت نمايند که 
 

داروغه شهر که به اندازه  فرستاده گانش هم سواد ندارد و يک روز هم درس قضا نخوانده و از حقوق بشر چيزی نمی 
ت و من کامال مطمئن هستم که نه سواد کتاب خواندن دارد و نه هم حتی يکبار اوراق داند و از اسالم هم بوئی نبرده اس

آيات زن ستيز در ( کاپی شده از انترنت را خوانده است ، همينکه برايش گفته اند پرويز کامبخش نوشته ای را با عنوان 
دين در (يم شخصی وی تحت عنوان خوانده و به دوستانش در پوهنتون بلخ توزيع کرده است و کتابی از حر) اسالم 

پيدا شده است و چند مالی بيکار هم که ناخوانده مال ونا بافته جوال شده اند ، حکم کفر بروی صادر کرده و ) تاريخ تمدن 
اعدامش را تقاضا نموده اند و قاضی شرع هم که از همان کوزه آب و از همان طبق نان خورده است ، بدون کوچکترين 

  .  و سوالی حکم اعدام صادر ميکندتحقيق و جواب
 

   اين بدان معنی تواند بود که هرکس که از انترنت  استفاده ميکند ، کافر است و چون نميشود همه را اعدام کرد ، پس 
 .همان گونه که اسالف قاضی صاحب تلويزيون ها را بدار اويخته بودند. چه بهتر که کامپيوتر ها را بدار آويخت 

  
   گر حکم شود که مست گيرند                           

                                                           در شهر هرآنکه هست گيرند
 

                                  
کافر اند و از نظر قاضی شرع ،  آنان که به انترنت دسترسی دارند کافرند و بايد اعدام شوند و آنان که کتاب ميخوانند ،

قاضی صاحب گيريم که شما تمام کامپيوتر های موجود در افغانستان را بدار آويختيد و .... بايد به دار آويخته شوند و 
  اهيد کرد؟.تمام کتابخانه های شهر را به آتش کشيديد ، افکار مردم را چگونه کنترول خو

  . اکنون از زاويه ديگر بدين قضيه می پردازيم 
 

مدان که در اين گوشه دنيا به انتر نت دسترسی دارم و در خواندن و نوشتن کامال آزاد هستم و تيغ خونين کدام    اين هيچ
آيات زن ستيز در ( که ) کافر( قاضی شرع را بر پشت گردنم احساس نمی کنم  ، هرگز و هرگز سايت انترنتی ايرانی 
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اما بعد از آنکه اخبار صدور حکم اعدام يک .  آن آشنائی نداشم در آن به نشر رسيده است ، از نظرم نگذشته و با) اسالم 
خواندن مضمون ياد شده را خواندم در صدد آن برآمدم تا سايت متذکره و مضمون مورد نظر را ) جرم (جوان افغان به 

واالتی که برايم يافته و مطالعه کنم و همين کار را نيز کردم و چند کاپی هم برداشتم و به دوستان هم توزيع کردم و س
خلق شد هم همچنان بی جواب مانده است و بی جواب خواهد ماند چون نه شورای علمای بلخ و نه هم قاضی شرع  که 

اگر ميبودند با پرويزکامبخش مينشستند و برايش تشريح . حکم اعدام صادر کرده اند ، قادر به جواب گفتن آن سواالت اند 
  .  جوابات قناعت بخش ارائه ميکردندو توضيح ميکردند و به سواالت وی

 
   منی حقير فقير سراپا تقصير با سواد اندکی که دارم ، زياد کتاب خوان و اهل مطالعه نيستم ، ولی به مجرد اينکه 

، آنرا با خود برده و ) جرم (فهميدم در منزل جوان هموطن ما کتابی يافته اند که ماموران امنيتی رژيم برای اثبات 
، برايم سوال پيدا شد که چگونه کتابی بوده است و )  اگر دوسيه ای در کاربوده باشد ؟ ( وی کرده اند )  دوسيه(ضميمه 

از سر کنجکاوی که در فطرت هر . محسوب ميشود ) جرم ( چرا مطالعه آن کتاب و يا بهتر بگويم داشتن آن کتاب 
ويل دورانت (نوشته ) دين در تاريخ تمدن (جعه کرده و کتاب انسانی وجود دارد ، برآن شدم تا به کتابخانه های شهر مرا

شايد اين کتاب را بار بار بخوانم و شايد هم به دوستان ديگر خواندن آنرا توصيه . را پيدا کنم و به مطالعه آن بپردازم ) 
  ....کرده و کتاب را برای شان به عاريت دهم و

 
   اين کار قاضی بيسواد ، افراد بسياری همچو منی را به مطالعه و تحقيق و تتبع وا ميدارد ، به کتاب خانه ها و کتاب 
فروشی ها ميکشاند و بيشمار کتب ديگری اندرين موضوع به ديدرس شان قرار ميگيرد ، اما قاضی شرع که همچو حکم 

دن اوراق کاپی شده از انترنت  نبوده و صد البته که فهم و درايت و شرم آوری را صادر کرده است همچنان قادر به خوان
را ندارد و همچنان در تاريکی تير جهل اش را پرتاب خواهد ) ويل دورانت (دانش مطالعه کتاب نويسنده بزرگی چون 
  .کرد تا سينه بی کينه هموطنی را بشگافد 

 
 حکم اعدام آن نوشته ها را خوانده و کتاب مورد نظر را نيز به     گيريم که قاضی متذکره  باسواد باشد و قبل ازصدور

دقت مطالعه کرده و بعد در شورای علما آنها را مورد بحث و مناقشه قرار داده باشد و اعضای شورای علما نيز نظر به 
نوشته ) اسالم آيات زن ستيز در ( ، هر کدام جدا گانه مضمون ) که ما را عجب آيد ( مسؤوليتی که احساس ميکردند 

، فيلسوف ، مورخ و نويسنده نامدار امريکائی را با ) ويل دورانت (نوشته ) دين در تاريخ تمدن (يک ايرانی و نيز کتاب 
، تا باشد در قضاوت شان اشتباه ) البته اگر سواد آنرا داشته باشند، که باز هم ما را عجب آيد ( دقت مطالعه کرده باشند 
 مردم و گردن بسته دين و دنيا نشوند ، در آن صورت چون جنابان همان  اوراق کاپی شده از صورت نگيرد و شرمسار

را مطالعه کرده اند ، پس همان حکم که در مورد  پرويز کامبخش صادر شد ، در ) ويل دورانت (انتر نت و همان کتاب 
يک شخص به جرم خواندن يک مضمون و کتاب خواندن شاخ و دم ندارد و نميشود که . مورد آنها هم بايد صادر شود 

يک کتاب کافر و مرتد شود و حکم اعدامش صادر شود و شخص ديگری با مطالعه همان اوراق و همان کتاب عضو 
  . شورای علما و قاضی شرع گردد 

   
داخته و روشنی جامع ان) آيات زن ستيز در اسالم (   اميد است قاضی متذکره و شورای علمای ياد شده در رد مضمون 

با دليل و برهان قاطع و  منطقی و در پرتو ارشادات دين مبين اسالم ، به هموطنان ما روشنی انداخته وداشته های شانرا 
را به نقد بکشند ) دين در تاريخ تمدن ( البته اين توقع از آنها  بيجا خواهد بود که کتاب . در اختيار همه مردم قرار دهند 

  . ايشان نداريم و ما هم اين توقع را از

افغانستان ) مشرانو جرگه ( در خبر ها آمده بود که:    در خاتمه به يک خبر جالب  از همين زاويه نگاهی می اندازيم 
حکم اعدام پرويز کامبخش را تائيد کرده است و اين خبر از تمام رسانه های جمعی  داخلی و خارجی  بصورت وسيع 

حکم اعدام را تائيد کرده است ، بلکه از ) مشرانو جرگه (ند ، نه از سببی که چرا همه در حيرت فرو رفت. پخش گرديد 
از نگاه قانونی فکر ميکنم اين کار در . ارتباطی نداشت ) مشرانو جرگه ( سببی متحير شدند که اين موضوع به  

مرحله به تائيد رئيس صالحيت ستره محکمه باشد و در صورت تائيد حکم صادر شده از سوی ستره محکمه در آخرين 
، ) دلو٩سه شنبه (دو روز پيش .: ((....بی بی سی گزارش داده بود که ) . مشرانو جرگه (جمهور نيازمند است ، نه 

افغانستان منتشر شد که در آن، از صدور حکم اعدام برای سيد ) مشرانو جرگه(اطالعيه ای از سوی رئيس مجلس سنا 
اما امروز خبر ) .، حمايت شده بود"تکثير مطالب کفرآميز"واليت بلخ، به اتهام پرويز کامبخش، روزنامه نگار در 
در گزارش بی بی سی  )) . سنای افغانستان حمايت از حکم اعدام را پس گرفت: ((ديگری در رد خبر قبلی منتشر شد 
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امين ". شتباه فنی بوده استتاييد اعدام آقای کامبخش از سوی سنا، ا"اکنون، منشی  اين مجلس می گويد : ((آمده است 
از يک سايت اينترنتی ايرانی توسط آقای کامبخش، " تکثير مطلب ضد اسالمی"در مورد : الدين مظفری می گويد

آقای مظفری ممنون شما که ما را )) .موضع مجلس سنا، ضرورت پيگيری اينگونه وقايع توسط محاکم قضايی است
، ما اين مطلب را بخوبی ميدانيم  ) مشرانو جرگه ( قضايی پيگيری ميشود ، نه فهمانديد که اين گونه وقايع توسط محاکم

زمانيکه رئيس مجلس . بفهمانيد که آب را نا ديده ، موزه از پا نکشند ) صبغت اهللا خان مجددی (، از سر لطف به آقای 
نيست ، از ) مشرانو جرگه ( کشور نداند که تائيد حکم اعدام در حد صالحيت های ) مشرانو جرگه (سنا يا رئيس 

قاضی بيسواد و شورای علمای آن چه انتظار بايد داشت ؟ باری همين آقا فتوای کافر بودن ماللی جويا را نيز صادر 
کرده بود و در لويه جرگه قانون اساسی زمانيکه به يک رای گيری ضرورت افتاده بود ، جناب شان به حيث رئيس 

اگر رای ميتين خوب اگه نی باليم ده : (( ب به وکالی حاضر در مجلس فرموده بودند انتصابی لويه جرگه متذکره  خطا
نا دانسته و نا ) مشرانو جرگه (يعنی چه ؟ آيا رئيس صاحب ) اشتباه فنی ( به هر حال ما ندانستيم که  )) . پس تان

  خوانده باالی يک کاغذ امضا کرده اند ؟ الغيب وعنداهللا 

   شيخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار                      

                                                  چون بقای خود بيند در فنای آزادی

                                                                   پايان 

  

  

  
 


