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  پرويزکامبخش با شمشير کج بسته اعدام گردد ياسيم طالب؟؟؟
  
  

اسالم سياسی ، حقوق مساوی برای همه انسانها  فقط برمعيار اينکه آنها انسانند و از عقل واراده برخودارند ، قائل 
  .نيست 

در " تمايز و تفاوت مراتب حقوق سياسی و اقتصادی و قضايی و اجتماعی" استبعيض عقيدتی و امتياز عقيدتی ، اس
  .اسالم سياسی بود و هست 

دسته بندی می کند و حقوق مختلف با تمايز های مختلف برای " عقيده اشان "اسالم سياسی ، انسان در طبق 
  .هرگروهی قائل است 

اهل سائر .  ساير عقايد برتری و تمايز حقوقی دارد يک مسلمان از حقوق انسانی برخوردار است و نسبت به اهل
کافر ، تنها کسی . هرکسی ، که به اسالم نگرود ، کافراست . در می آيند " کافر"عقايد در اسالم سياسی تحت مقوله 

 و اين حقيقت واحد ، اين داده( بلکه کافر ، پوشاننده اسالم " نمی پذيرد " نيست که اسالم را که تنها حقيقت است 
  .است ) نعمت خدا ، اين فطرت خدائی اين امانت خدائی 

هرکسی . است و برتری مسلمان از همين ماهيت کلمه کافر ، مشخص می گردد " برضد حقيقت " بدينسان ، کافر 
  . مسلمان نيست برضد اسالم است 

يکسان قائل نيست و در کنه اسالم سياسی ، تساوی حقوقی در سياست و اقتصادی و اجتماعی برای همه انسانها بطور 
  .اش برضد حقوق بشريست 

مشخص می ) به اسالم ، به يهوديگری به مسيحت ، به زردتشی گری ( حقوق هرکسی ، طبق تعلقش به عقيده اش 
  .شود 

عقيده . دارد " اهل سائر عقايد " يک مسلمان سياسی ، تمايز حقوق سياسی و اقتصادی و اجتماعی و قضائی نسبت به 
  . ار تعين حقوق سياسی و اقتصادی و قضائی و اجتماعيست ، معي

  
  .نفی تمايز عقيدی ، جبهه اصلی ديموکراسی است 

در هر جامعه ای ديموکراسی . ديموکراسی ، برای افغانستان ، جبهه اصلی اش همان نفی تمايز عقيدتی بود و هست 
آن حکومت می کند قيام عليه تبعيص عقيدتی ، جبهه در افغانستان که اسالم سياسی بر . از نقطه خاصی آغاز می شود 

  .اصلی مبارزه بود وهست 
مساله اصلی ديموکراسی در افغانستان ، اعتراض به تمايز طبقاتی ياقومی يا زبانی يا نژادی نبوده ، بلکه در افغانستان 

  . شود ديموکراسی می تواند فقط در يک مبارزه بنيادی برای رفع هر گونه تبعيص عقيدتی آغاز
اساس هر تبعيض در جامعه افغانی ، همين تمايز و تبعيض عقيدتی است که مستقيمًا با صراحت ووضوع از طرف 

  .همين اسالمی سياسی عنوان می شود 
البته عرفا از عبارت بندی اين ايده سياسی خود که در متن ايده های عرفانيشان بيان ميگردد در عبارات حقوقی می 

  .پرهيز يدند 
عقيده اسالميش را ترک گويد وبه شدط آنکه اعدام نشود ، ( آنجا که هر کسی از اسالم سياسی اينها خارج شود ار 

حقوق سياسی و اجتماعی خود را از دست ميدهد و فاقد هرگونه قدرتی ...)چون خروج از اسالم ، حکمش قتل است 
ست که همه کسانی که در باطی به اسالم عقيده ندارد از اينرو. می شود که بتواند در جامعه نفوذ و اثری داشته باشد 

وعمًال نفاق در جامعه . مجبورند تظاهربه اسالم بکنند تا از حقوق سياسی و قضائی و اجتماعی خود محروم نشوند 
  .ايکه اسالم سياسی بر آن حکومت دارد ، يک واقعيت عاديست 

جامعه ايکه از ترس روحانی و .  و ريا ونفاق می راند اين استبداد دينی اسالم سياسی ، بسياريرا به دروغگوئی
  .متشرع ، کسی نمی تواند تغيير عقيده بدهد و نمی تواند با صداقت اقرار به تحوالت عقيده اش بکند 

اسالم سياسی ، همه کسانی راکه تغيير عقيده می دهند ، دروغگو می سازد و هيچکس نمی تواند عمًال اقرار به  
  .بکند تا چه دارد که شهامت عطار راداشته باشد تا با اهل دين به کفر مباحات کند ) عقيده ای ديگر(
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روشنفکر چه به دين باور داشته باشد و چه به دين باور نداشته باشد بايد حق را بگويد يعنی نادرست را از درست 
  .جداکند 

  .وظيفۀ روشنفکر ساختن آينده با نقد گذشته و فعال کردن آن است 
اسالم سياسی دين را از خود بيگانه کرده است ووسيله . ايد وسيلۀ رشد ورهايی از مظاهرا مختلف قدرت گردد دين ب

  .و ابزار خود ساخته اند 
بايد دين به اصل خود برگردد يعنی بيان آزادی و ارزشهای جهانشمول و حقوق انسانها ، که دين آنرا ذاتی انسان 

  .ميداند 
  . اينکه دارای مرام و يا دينی شود در خلقتش براصل برابری و حقوقمندی حيات يافته است يعنی از بدو تولد قبل از

  .دين هميشه تذکار داده که ای انسان اين حقوق ذاتی خود در حفظ نما و به تاراج قدرتگران نگذار
  .پس دين نميتواند سالب آن حقوق باشد 

  .الت آزادی های انسان نيست دين در اصليت خود با مرد مساالری منافاتی ندارد و س
نص صريح قران است که مبين و روشن و در شفافيت کامل است اسالميت ها دين را از خود بيگانه کرده اند و 

  .واسطه ای بنام شخص روحانی جعل کرده اند 
  .به اين آيا ت کريمه توجه کنيد 

 ٨٩در دين اجبار واکراه وجود ندارد سوده مانده آيه  •
ی خواست چنان ميکرد که همه مردم روی زمين ايمان آورند آيا پيامبر تومی خواهی مردم را اگر خدايی توم •

 ٩٢مجبود کنی که ايمان آورد ؟ سوره نسا آيه 
ای پيامبر به مردم بگو من مالک هستی و نيستی شمانيستم ، به کسانی که به غير خدا دعوت می کند نا سزا نگوييد  •
  ١٠٨سوره انعام آيه . 
  ٦ از آن شما و دين من از آن من سوده کافران آيه دين شما •
کسی که هدايت می جويد به سود خويشتن هدايت می جويد وکسی که گمراهی می جوند هما تا خويشتن را گمراه  •

  ١٥سوره اسرار آيه .می کند ، هيچ کس بارعمل ديگری را بدوش خويش نمی يابد 
 ٦٦وره انعام آيه س. پيامبر به مردم بگو من برشما وکيل نيستم  •
 ٤٥سوره احزاب آيه . ای پيامبر ماتو راتنها شاهد و هوشدار دهنده فرستاديم  •
  ٢٧٢سوره بقره آيه . هدايت مردم باتونيست  •
  ١٢٨امر باتونيست سوره آل عمران  •
  ٢٢سوره عاشيه آيه . پيامبر تومسلط برمردم و صاحب اختيار آنها نيستی  •

  .طبق اين آيه ها نظريه جعلی اسالميست ها نه تنها تناقض آشکار با حقوق ملت دارد حتی نافی اصول مسلم دين است 
چگونه ممکن است در اين . در قران کريم آمده است که پيامبر حق هدايت مردم را ندارد و و کالتی از آنها ندارد 

تمامی و اقعيات جامعه گواه بر فساد گسترده آنها است ولی عصر و دوران بتوان پذيرفت که شخص بنام اين و آن که 
  امر مسلمين گردند ؟

 ساله بنام پرويز ٢٣وبد تر ازر آن ، آن قاضی و حارنوال نا اگاه در کدام برج عاج نشسته اند که حکم اعدام جوان 
  .مسند قضا مسند پيامبر است نبايد آنرا به بازی گرفت . کامبخش را صادر می کنند 

  

  ارنوالڅقايون قاضی وا
اصل برتری حقيقت برانسان يا اصل برتری ايده ال برانسان روا می داشت که انسان برای حقيقت وايده ال قربانی 

متاسفانه اين . بدينسان جنگ مقد س ، جنگ عادالنه ، مجازات اعدام طبق اين اصل ، واقعيت روز مره است . شود
ار اين رو اين اصل برتری . ن جز شومی و قساوت و بدبختی نياورده است اصل ، در اين و سعتش برای تاريخ انسا

حقيقت بر انسان ، برتری هدف اجتماع بر انسان فقط در يک محدوده ای قابل قبول است نه در تمام دامه استننتا جاتش 
ز آستانه ای که هر اصل فکری ، فقط در يک دايره محدودی از استنتاجاتش می تواند صحيح و واقعی باشد ولی ا. 

هيچ ايده ای نيست که در دامنه بی نهايت استننتاجاتش . گذشته ، همان اصل مقدس ، يک اصل شيطانی می گردد 
نه اينکه ما اصل حقيقت برتر از انسانيت را رد می کنيم ، بلکه آنرا با اصل مقابلش . صحيح و قبول کردنی باشد 

چه . ريم که انسان برتر از حقايقش و افکارش و ايده آل هايش می باشد وبه همان اندازه قبول دا. محدود می سازيم 
هيچ چيزی ارزش اش باالتر وبرتر از . بسيار حقايق و افکار و ايده آلها ست که برای بهبود انسان بايد قربانی کرد 

حتی فداکردان . حتی حقيقت و ايده ال مقدس ما ، مارابه کشتن هيچکسی مجاز نمی سازد . خود وجود انسان نيست 
  .اين فداکاری ، يک توهين به انسانيت خودم می باشد . خود من برای من ، چيزی جز کشتن خودم بدست خودم نيست 
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هر هدفی ، هرحقيقتی ، هر چه هم عالی و مقدس باشد ، برای بقاء و رشد و تعالی . قربانی من تحقير انسان است 
د در مقابل اصل برتری حقيقت برانسان اتکا بر اصل برتری انسان بر حقيقت ما باي. انسان و جامعه بايد قربانی گردد 

با اتکا براين اصل است که بال فاصله يکی از بزرگترين اصول اجتماعی و سياسی و فرهنگی . و اهداف اش بکنيم 
  .کسی ، حق نابود ساختن هيچ انسانی را ندارد . بديدار می شود 

هيچ عقيده ای . شته باشد ، به هر طبقه ای تعلق داشته باشد ، از هر نژاد يا جنسی باشد حاال اين انسان هر عقيده ای دا
، هيچ فکری و فلسفه ای هيچ هدفی و ايده الی ، هيچ حقيقتی ، تعلق به هيچ طبقه ای يا نژاد يا فرهنگی به هيچ فردی ، 

  .ملت يا جنس نباشد ، فاقد حق انسانيت گردند انسانيت نمی بخشد تا کسانيکه متعلق به آن عقيده يا طبقه يا نژاد يا 
انسان ، وجود يست فراسوی همه عقايد و طبقات و نژاد ها و فرهنگهای انسان را برای هيچ چيزی نمی توان قربانی 

حتی هيچ انسانی را با داشتن بزرگترين جرمها و جنايت ها نمی توان  . هيچ چيزی مقدس تر از انسان نيست . ساخت 
جرم او نبايد سبب ترک اين اصل . ن ما و اجتماع ، که خود را انسان می خوانيم ، اين حق را نداريم چو. کشت 

کشتن يک مجرم و جانی هم کشتن است انسان در اثر جرم انسانيت خود را از دست . بزرگ انسانی از طرف ما شود 
  .حاد باشد ، نابود سازيم ما حق نداريم هيچ جامعه ای را هر چه هم معتقد به کفر و ال. نمی دهد 

احزاب و عقايد نبايد در فداکاری اعضاء و پيروان خود به عنوان حقانيت خود و صحت محتويا ت عقيدتی خود 
اگر همه افراد يک حزب و مؤمنين يک دين ، خود را برای عقيده خود فداسازند ، ذره ای از حقيقت آن . استفاده ببرند 

هيچ حزبی يا عقيده ای يا دينی نبايد برای استقرار و پيروزی خود ، .  نمی سازند دين يا حزب را ثا بت يا به حق
  .کشتن ديگران را مجاز سازد 

  .فدا کردن خود مقدمه ای برای کشتن و شکنجه ديگرانست ، حريم انسان ، برتر از عقيده اش و حقيقتش هست 
  .دين باور است وباور با قدرت رابطه نمی تواند داشته باشد

  . افغانها بايد هر چه سريعتر راهی راکه کشور های پيشرفته دو قرن گذشته تا طی کنند به سر انجام برسانيم ما
  روحانی بايد قبول کند که به عنوان روحانی حق ويژه ای ندارد 

  روحانی بايد بپذيرد که دين باوری است درونی 
  اسالم در دست روحانی نيست روحانی بايد بپذيرد که اختيار باورانسانها در دست نيز در 

  روحانی بايد بپذيرد که کار غور وتفتيش در دين نيز در اسالم درانحصار روحانی نيست
  .روحانی بايد قبول کند که در اسالم را هيان و احبار نداريم 

تقاضای به عنوان يک باورمند و موحد از مقامات بااليی قضايی افغانستان برای قاضی و حارونوال پرويز کامبخش 
تا در آينده همچو اعدام صادر کرد نهای بدون مسئوليت به يک فرهنگ تبديل . برکناری ازوظيفه و مجازات می نمايم 

  .نگردد 
  

 پايان
  

  
  
  


