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زمری کاسی

چگونه میتوان ضعف ها را شناخت
نوشتۀ سنگسار از قلم محترم مسعود فارانی و تبصره های دوباره باالی تبصره ها
سنگسار ،به آتش کشیدن و اعدام زنان به بهانۀ زنا ،سحر و جادوگر و حتی نسبت دادن آنها بنام شیشک و این آن.
نویسندگان محترمی که در مورد مضمون ذکر شده ،با محتوای وسیع و عمیق آن ،تبصره ها نموده و هم کسانی که
بر تبصره های آن تبصره ها نگاشته اند ،قابل قدر میباشند.
یکی از برادران ارجمند ما از کلمۀ (هوا خواهان نظریه ای  )....در تبصرۀ خویش یاد آوری کرده است که توجه
مرا به خود جلب نمود.
برادر محترم ،بنظر بنده ما هواخواهان و شما مبصران در حالت جنگ و زشت گویی که قرار نداریم.
برداشت من از مضمون سنگسار که هدف اصلی نوشتۀ محترم فارانی بود ،بررسی و روشن ساختن ،موضوع است
با تمام جزئیات آن .این نوع اعدام یکی از فجیع ترین عمل غیر انسانی برای انسانیت است که در بعضی ممالک
اسالمی هنوز هم بدبختانه رواج دارد که در مقاله محترم فارانی با وضاحت تام مراعات شده است.
این مسأله معضلۀ یک و نیم ملیارد مسلمان و در مجموع انسان های با وجدان روی زمین است که در مضمون
شان تشریح گردیده است .ولی بسی موارد دیگر هم وجود دارد که ارزش های واقعی دین را در جوامع اسالمی به
قهقراء کشانده است .هیچ فردی نمی تواند در چنین جوامع حکم رد و یا قبولی آنرا صادر کند .تنها آنانی میتوانند
چنین کنند که خاصیت توتالیتیر و یا دیکتاتور پولپوتی ،فرانکویی ،پرچمی و خلقی و امثال آنها را دارا باشند تا چنین
امر و نهی را صادر نمایند! نا گفته نماند که انسان های نیک خصلت باوجدان هم در هر جا و هر گروه و سازمان
ها بدون شک وجود دارند که آنهم در جایش بحث جداگانه ای است.
به نظر بنده سنگسار فجیع ترین و قبیح ترین نوع انسان کشی در تاریخ بشریت است که میراث کهن از جوامع کهن
به ادیان و مذاهب رسیده است .اسالم نیز ازین سنت قدیمه متأثر میباشد .به این لحاظ نتوانسته آنرا به قاطعیت ملغی
قرار دهد .اما تا جائیکه بنده به آن آشنا شده ام دین اسالم در نوع ترک کردن آن نکاتی جالبی دارد که گلیم این ننگ
را از دامن خود تا حدی برچیده است( .به تحقیق در مورد سنگسار به مقالۀ محترم فارانی مراجعه شود)
علما و دانشمندان وظیفه دارند که بحث ها و نوشته های را در چنین موارد بیش و بیشتر نموده ،توجۀ مقامات
ذیصالح مُصلح انسانی را در چوکات قضات ،مفتی ها و غیره مراکز علمی دینی جلب نمایند تا نه تنها بر سنگسار
بلکه بسی مسایل دیگر اجتماعی که از آن سو ِء استفاده میگردد توجه اولیای امور و مردم مبذول گردد.
بیائید که از خودگرایی برون و به جهانگرایی داخل گردیم و بررسی موضوعات جوامع را مقایسوی تحت غور و
مداقه قرار دهیم .این چنین مسائل در کشور های پیشرفته نیز کامال ً قطع نشده است ،حتی امروز هم جریان دارد،
ولی شکل آن تغییر کرده است و قتل های مخفی و َبرده داری ،نظر به راپور یکسال پیش در اروپا نشان داده است
که در اروپا یک میلیون َبرده در حال حاضر با معنی اصلی اش وجود دارد.
خود ما درین جا چه هستیم؟
فقط عمیق بینی ،این سؤاالت را جواب داده میتواند .با معذرت چون کلمۀ روشنفکر بیشتر در اصطالحات احزاب
چپی مورد استفاده دارد ،ازین اصطالح پرهیز میکنم لذا عمیق بینی را در عوض نوشتم.
برای اینکه داستان کوتاه و مسألۀ سنگسار روشنتر گردد ،عمل قتل ها و اعدام ها را در لینک ذیل لطفا ً بخوانید
که کوتاه از آن یاد آوری می نمایم.
http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_G%C3%B6ldi

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در اروپا  ۰۵۵۵۵پنجاه هزار ،انسان بیگناه در  ۰۵۵تا۰۰۵
سال گذشته که یک چهارم آن مرد ها و باقی آن همه زن ها
بودند ،سوختانده شده و یا در اواخر محکوم به اعدام شده اند.
آخرین اعدام با شمشیر یا سیالوه در سویس در سال ۰۷۰۲
صورت گرفته که کوتاه به آن می پردازم .آخرین تحقیقات در
مورد این اعدام با شمشیر در سال  ۲۵۵۷خاتمه میابد یعنی بعد
از  ۲۲۰سال تحقیقات به نتیجۀ تأئیدی میرسند!
دختر زیبای سویسی به نام انا گیولدی یا گیولدین( ،که کامالً
همشکل فرخندۀ شهید ما می باشد به عکس مراجعه کنید) که
فقر مجبور به خدمت گزاری نزد یک میلیونر سویسی به نام
«چودی» که عضو اهم دولت ،قاضی و صاحب رسوخ بود،
پذیرفته میشود.
این دختر زیبا و جوان دو طفل بدنیا می آورد و احتماالً ازین میلیونر «چودی» که طفل اولش میمیرد و طفل دوم
را (احتماالً جبراً) در شهر اشتراسبورگ فرانسه بدنیا می آورد و فوراً آنرا به کسی میدهند که سرنوشتش تا امروز
معلوم نیست .بعد از برگشتن وی بر او تهمت های سحر و جادو و قوه های شیطانی زده میشود که در لینک فوق
مشاهده می توانید و خالصه هیأتی از کاتولیک و پروتستانت ها تعین میکردد و «انا گولدی» را محکوم به اعدام
سر بریدن توسط شمشیر می سازند و به تاریخ  ۰۱جون  ۰۷۰۲اعدام می گردد.
قبل از این شخصی به نام «شتاین میلر» که در اثر فشار و لت و کوب باید شاهدی میداد ،به تاریخ شب یازده به
دوازدهم ماه می  ۰۷۰۲انتحار مینماید که انتحارش را قضاء اعتراف قلمداد می کند .این اعدام را آقای «اوگوست
لودویک شلویڅر» ( قتل عدلی) نام میدهد که جورنالیست آقای «هینریش لودویک لیهمن» این همه جریان را که
اسناد مخفی محکمه را کاتب محکمه به شکل مخفی به او داده است منتشر میسازد ،که اگر محکمه از آن پی می
بُرد ،کاتب محکمه (یوهان ملشر کوبلی) هم اعدام می گردید ،چه موضوع مخفی نگهداشتن جریان محکمه تأکیداً امر
شده بود .از طرف محکه تغییراتی در اعترافات به زور وارد گردیده بود و کلمات تغییر داده شده بود.
افشای این جریان و اعدام یعنی (جرم یا قتل عدلی) تمام اروپا را به هیجان انداخت و سر و صدا ها بلند نمود .این
دوسیه در سال ۲۵۵۷بعد از تحقیقات  ۲۲۰ساله توسط محققی به نام «والتر هاوزر» بسته می گردد و (قتل عدلی)
دوباره ثابت میگردد.
اینک در جریان این نوشته در یافتم که در تأریخ  ۰۱جون  ۲۵۰۲روز اعدام «انا گیولدی» آبدۀ یادگاری به خاطر
معصومیت این زن بیگناه به نامش در شهر که اعدامش به اجراء درآمده است ساخته شد .در همین روز از دو
کلکین تعمیر قضائی شهر ،روشنی باالی نقطه و یا دائرۀ سیاه (همان نقطۀ که انا اعدام شد) انداخته شده است که
برای همیش روشن می ماند.
سوء
بهتر است گفته شود که اعدام شخص بیگناه سو ِء استفاده در کار دولت ،قضاء و محکمه و دین بود که از جانب
ِ
استفاده گران عملی شد و این آبده کار روشنگر ،تیزبین و عمیق سنج که پشتیبانی مردم را با خود دارد محکومیت
قضاء را برجسته کرده اند.
هر شب تاریک یک روز روشن در قبال خویش دارد!
آنانیکه در نقطۀ سیاه نشسته اند بگذارید جلوس کنند و آنانیکه ضمیر روشن دارند کار خود را می کنند که ازین دو
گروه در باال مستند نام بردم و آقای مسعود فارانی هم تیزبینانه و هم معقول مسألۀ سنگسار را زیر بحث گرفته اند.
بر عالوۀ لینک باال اسم ممالک اروپایی و تعداد افراد سوختانده شده و اعدام شده به جرم شیشک بودن شان یا قوه
های شیطانی شان که توسط آقای «بهرینگر» تحقیق و نشر شده به شما دوستان تقدیم است.
قابل یاد آوری است که تا سال  ۰۰۰۲در یکی از والیات سویس زن ها حتی حق رأی دادن را نداشتند!
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.جهت معلومات بیشتر به گفته های باال لطفا ً به لست زیر مراجعه فرمائید


























Zahl der hingerichteten Hexen in Europa
Nach W. Behringer, Hexen, München 2005
Portugal 7
Spanien 30
Frankreich 4000?
Schweiz 4000
Belgien/Luxemburg 50
Niederlande 200
Deutschland / Heiliges Reich Deutscher Nation 25000
Irland 2
Britannien 1500
Österreich 1000?
Slowenien 100
Italien 1000?
Ungarn 800
Tschechien/Slowakei 1000?
Polen/Litauen 10.000?
Dänemark 1000?
Norwegen 350
Schweden 300
Island 22
Finnland 115
Estland/Livland 65
Russland 99

پایان
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