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  سال حبس برای20به مناسبت اصدار حکم 
  اقغوث زلمی و مولوی مشت

  
 هر يک را به جرم ترجمۀ ، غوث زلمی و مولوی مشتاق، کابليکی از محاکم ابتدايی 2008 سپتمبر 11به تاريخ 

اين محکمۀ ساختگی نه . به بيست سال حبس محکوم کرد"  پاکقرآن" شريف به زبان دری تحت عنوان قرآن
 مهمتر از همه .ی نيز فاقد اعتبار استتنها هيچ نوع بنياد حقوقی و شرعی ندارد، بلکه از نظر مبادی حقوق مدن

 واجد اصدار  و توسط اجنبی اداره و تمويل می شود،اينکه دولت افغانستان که حيثيت ادارۀ مستعمراتی را دارد
  .حکم شرعی و حقوقی نمی باشد

مر  به زبان دری نه تنها کوششی برای درک مسايل اسالميست، بلکه تقاليی برای روشن ساختن اواقرآنترجمۀ 
ها زبان ديگر صورت گرفته و باعث قرآن و ساير کتب مذهبی در صد ترجمۀ. داوندی نيز پنداشته می شودخ

  .اشته می شودشناخت بيشتر مذاهب گرديده است که امر نيک پند
وخته نه تنها  افغانستان و اسالم سياسی بار ديگر نشاندهندۀ آنست که قضات خود فراين عمل دولت دستنشاندۀ
چنين جزای سنگين می خواهند چشم  ، بلکه با اصدار حکمقرار داده اندکاری و جهالت خود را در خدمت سيه

اينست نمود ديموکراسی امريکايی، آزادی بيان، حقوق بشر، حقوق مدنی و غيره که دولت . مردم را بسوزانند
  . قوله می کشند زبونانهاهبيگلمللی آن برای آن هر گاه و دستنشانده و حاميان بين ا

مگر . مردم افغانستان ماهيت اين مال ها، قضات و علمای دين را که بفروش دين مشغول اند خوب می شناسند
و کرزی  اين همان مال ها و علمای دين نبودند و نيستند که خطبه را به نام مزدوران شرق و غرب چون ببرک

  ا در زمين می دانستند و می دانند؟می خواندند و می خوانند و آنها را سايۀ خد
 بر اين قضات و علمای دين فروش نفرين فرستاده و عمل آنها را "افغانستان آزاد  ــآزاد افغانستان"پورتال 

لذا تا وقتی که ميهن در .  آزادی تحقق می يابدل معتقد است که عدالت فقط در سايۀاين پورتا. محکوم می کند
  . نداردزمينه ایرد و تطبيق عدالت ام بر نمی دم سياسی دست از خيانت در حق مرداسال، اسارت بيگانگان باشد 

  
، آزادی ميهن و آزادی کامبخش، غوث زلمی، مولوی مشتاق و ديگران تحقق  خاطرببه مبارزۀ خود پورتال 

  .ادامه ميدهد
  

  !دالت احتماعی ـــزنده باد آزادی و ع
 !مرگ بر قضات و علمای دينفروش 

  
 


