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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights   بشر حقوق

  
  :يادداشت اداره پورتال

کابل "با اقتباس ازپورتال يکی از ھمکاران قلمی در بيدادگاه اداره مستعمراتی کابل را " پرويز کامبخش "ۀجريان محاکم
رذات به خاطر آنکه ارسال داشت، ماھم برای ما " پرس ان بھت ا يک جوان افغ ه ب ل را در مواجھ ستعمراتی کاب  اداره م

ه آشکار ساخته باشيم  م ب وز ھ ايی"وبه تمام آنھائيکه ھن د، " دموکراسی امريک شخوار می نماين را ن ای آن سته ومزاي دل ب
داری کامل و ه نشراين گزارش با ماھيت فوق ارتجاعی و وابستۀ آنرا به صورت عريان نمايش دھيم ، ب پيراستاری امانت

  . دست يازيديم،ھای الزم
ر آن  ال در غي ستان آزاد "پورت ستان–افغان وای "  آزاد افغان شانده ق ت ن ستعمراتی ودس ک اداره م ل را ي ت کاب حاکمي

ن اداره مواشغالگر خارجی می داند،  اد اي ا واح وده   با صراحت تمام اعالم می دارد که تمام نھاد ھ تعمار ب ود اراده اس ول
ا  دارد ت وقی واخالقی ن ی، حق ای مل يچ صورت مبن دادگاھی از آنبه ھ امی  ، بي دام اتھ ه ک ستان را ب راد افغان ردی از اف ف

  .محاکمه نمايد
غ  ردم وتبلي ق م رض تحمي ه غ ستعمراتی ب الش اداره م شی از ت ايی بخ ازی ھ ب ب ه ش ين خيم دوير چن ا ت ر م از نظ

  .ًصورت گرفته وکامال محکوم است" یدموکراسی امريکاي"
  
 

  
  
  
  

  جريان دادگاه تفتيش عقايد كابل درباره پرويز كامبخش
  ھارون خليلی:نويسنده 

  ٢٠٠٨ نومبر ١١ شنبهسه 
  

  :دومقسمت 
  قب استاد دانشکده شرعيات دانشگاه بلخاشھاب الدين ث/ ياسی دانشگاه بلخ ردک استاد جغرافيه سولی خان وشاه 
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ا هشا رد ، ش رار ميگي شت مايک ق خ پ شگاه بل ه سياسي دان اره ه ولی خان وردک استاد جغرافي م در ب ی خان وردک ھ ول
  .کرده بودشخصيت پرويز در امنيت اظھارات 

ه ن رناگفت خ نظ ی بل ت مل ه امني د گذاشت ک اره باي خ را در ب ت بل شگاه والي شجويان دان تادان و دان ر اس شتر از سی نف  بي
شکده  وط دان تاد مرب ه سه اس ه از جمل شخصيت پرويزگرفته بود که تنھا چھار استاد که نظر مخالف داشتند خواسته شد ک

الھای در ؤميکردند که پرويز در جريان درس سآن اشخاص ادعا . ده ادبيات شرعيات ميباشد و يکی ديگر مربوط دانشک
سبت ٢۶اما از ساير . يدآ ال کردن در دانشگاه میؤين اسالم ميکرده ، دانشجو برای سباره د ه نظر مثبت ن ه ھم تاد ك  اس

  .به كامبخش داشتند خواسته نشد تا در محكمه حاضر گردند

   ھستيد ؟ولی خان ه شما محترم استاد شا:قاضی

ی خان ه ولی که چند لحظه پيش در اتاق با او مالقات شخصی داشتی ھمان شاه ولی است ھمان استاد شا هبلی استاد شا ول
تانی از محصلين از دستوردک است که رياست دانشگاه بلخ از  ود دست رشوه س ده ب ان آم ه فغ حاال منحيث يک . ش ب
  مسلمان حج کرده ميخواھد شھادت بدھد

  .بلی : دکولی خان وره شا

ه :قاضی  ا ورق ای ١۶۵ محترم قضاوت وال يوسفزی صاحب لطف تاد جغرافي ی خان اس اه ول رم ش تاد محت ارات اس  اظھ
  .سياسی پوھنتون بلخ را قرائت نماييد 

   بسم هللا الرحمن الرحيم ، به اجازه رييس استيناف محاکم واليت کابل و رييس جلسه قضيه مورد بحث:منشی جلسه

ام"  ا اس ته محترم ال گذش امبخش را س ز ک يد پروي ل ١٣٨۵ی س ودم در مقاب دريس مينم ايی سياسی را ت ن جغرافي ه م  ک
واالت  د و س صلين ميگردي ر مح ن و ديگ دريس م زاحم ت شه م ه نداشت و در صنف ھمي ويش توج ب و دروس خ اينجان

را از سجايای قرآنکريم و ارشادات خدا ود و ھر چه آن دايت ميکردم ، عدم مينمود مخالف دين مقدس اسالم ميب دی ھ ون
  "توجه خود را ابراز می نمود 

ادات خداوه از شا ا نولی خان وردک پرسيده شود آيا اين سجايای قرانکريم و ارش ی ي م تطبيق ميکن االی خود ھ دی را ب
  تنھا باالی محصلين ، آيا در ارشادات خداوند آمده رشوه ستانی حالل است ؟

شکر ميک:وکيل رمن ت ايی سياسی م از قاضی صاحب محت ما جغرافي ما ، ش د سوال از ش تاد ببخشيد چن اد اس سيار زي  ، ب
  تدريس ميکند ؟

   بلی صاحب:ولی خان ه شا

   اين درست است که شما از سالھا به اين طرف اين نوت را تدريس کرديد ؟:وکيل

   بلی چھل سال ميشود اين نوت را تدريس ميکنم:ولی خانه شا

  ا تغييرات آمده در نوت ؟ نوت را تدريس می کنيد يً عينا:وکيل

ی  ما ب د محصل در دروس ش دارد و باي دام دلچسپی ن يش ک وکيل ميخواھد بگويد برای يک محصل آگاه نوت چھل سال پ
ان تغيرات ما وجود یتوجھی کند چرا در نوت فعلی در جغرافيايی سياسی جھ يش ش وت چھل سال پ ه اصال در ن ده ک  آم

  .ندارد 
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ه دوروزی شاولی خان وردک در نوت خود گف ره ب ات ک ر اختالف ه در اث سمت[ته بود ک ره ]ق وبی و ک ره جن سيم شد ک  تق
د ، ه شمالی ، يکی از محصلين پرسيد استاد کره يعنی چی استاد شا سيم ش ين دو تق ره زم ی ک ه يعن ولی در جواب گفت ک

  .بيچاره استاد از نوت خود ھم آگاھی نداشت که بداند کره ھمان کشور کوريا ميباشد 

  .ستاد جغرافيای سياسی ھستم  من ا:شاه ولی خان

ه از موضوع خارج سقاضی ميداند که شاھد ديگر ھم در حال رسوا شدن است عاجل به نورستانی د ک تور ميدھ ال ؤ دس
  .نکنيد 

ا  ل ب ه و وکي رار گرفت سه طرف ق دارد و قاضی از اول جل از ن ردن دست ب وال ک ون در س شود چ صبانی مي ل ع و کي
  .عصبانيت ميگويد 

  ال نميکنمؤضوع دارد اگر شما نميخواھيد من سصاحب اين ارتباط به مو قاضی :وکيل

  . سوال تان را کنيد که داخل موضوع باشد :قاضی

ای سياسی :وکيل وت جغرافي  ھر سوال به ترتيب به يک ديگر ارتباط دارد ، اگر نداشت شما ميتوانيد ايراد بگيريد ، در ن
  کدام موضوعات را تدريس ميکنيد؟

رينش کاعلوم اجتماعی يک علم اليتناھی است پدر اينطور نيست که تنھا :ولی خانه شا ات ئ چيزی سياسی باشد ، در آف ن
  .ھم ما حرف ميزنيم 

ل وعات :وکي ا موض المی و ي وعات اس رد ، موض ر ميگي وعات را در ب دام موض ی ک اعت درس ين س صا ھم  مشخ
   ؟جغرافيايی
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ين . ی است پيمان ھای فرھنگی است  پيمان ھای سياسی است پيمان ھای اجتماع:ولی خانه شا سرحدات است ، روابط ب
   ھای اجتماعی را ما در جغرافيای سياسی تدريس ميکنيمدالملل است ، کل قرار دا

راردای بسيار خوب ، شما معلوم دار وقت:وکيل  د در موضوعات اسالم د که موضوعات سرحدات و ق  ھای سياسی باش
  االت اسالمی از شما می شده است در اين صنف ؟ؤه سدخيل نيست چنانکه شما اظھار کرديد ک

  وجود آمده است ؟ه ولی خان پرسيده بود که دنيا چی گونه به پرويز در کدام ساعت درسی از استاد شا

 که درس را ختم کردم ، من منحيث يک مسلمان فعال حاجی ھستم به حج بيت ی من يک روز صاحب وقت:ولی خانه شا
ات هللا رفتم و مسلمان ھستم الح رينش کاين ادر در آف د ق ا خداون ه است ، تنھ مدهللا ، دنيا پيدا شده و نظريات علما ھر چه ک

  است ، اين چيز را گفت و خصوصی گفت به من دليل بگو و من برايش گفتم و قناعت کرد ،

   آيا کدام عکس العمل شديد در مقابل شما نشان نداد؟:وکيل

  .دليل بگو در رابطه به آفرينش کاينات  نه فقد پرسان کرده بود که :شاه ولی خان

  ه کنيدئدانستيد منحيث يک استاد جواب ارا شما وظيفه خود ًء بنا:وکيل

  ال کند قناعت ميدھمؤمن يک استاد ھستم و ھر محصل که س بلی :شاه ولی خان

  ال کردن از استاد عيب نيست ؟ؤ يعنی س:وکيل

  نه چرا عيب باشد: شاه ولی خان

  ال شده شما اين را عيب نميدانيد ؟ؤما س که از شی وقت:وکيل 

  ال کردن را داردؤعيب بدانم او محصل است حق دارد س نه چرا :شاه ولی خان

   تشکر:وکيل 

ر ه ھر محصل حق س و ]نداشت[شاه ولی خان ھم کدام چيزی برای محکمه شدن پرويز به کف رد ک ول ک ان قب ال ؤھمچن
  . نيست اارد و پرويز ھم از اين امر مستثنکردن را د

االی  تاد ثقافت اسالمی ب ستر اس خ و يک سم شگاه واليت بل شکده شرعيات دان تادان دان ن از اس شھاب الدين ثاقب يک ت
  .صنف سوم روزنامه نگاری 

ه نظرشھاب الدين ثاقب ھم از جم ری است ک ی نوشته له بيشتر از سی نف ز در امنيت مل اره شخصيت پروي . ش را در ب
  .ودسوال کرده ب]ھم[ از او یپرويز روز

  .ت کند ئاظھارات استاد شھاب الدين را قراقاضی از قضاوت وال يوسفزی خواست تا 

رد :قضاوت وال يوسفزی ود از ازدواج ف ارت ب راض ميکرد عب ه اعت سمي ک د نيست و ق  پرويز به آن آيه کريمه باورمن
ی با زن مشرکه را بيان ميدارد مده و ھمچنان عدم ازدواج مسلمان با شخص مشرک يعنآمسلمان با کنيز که در آيه قرآنی 

ن داشت  ه اي راض ب امبرده اعت ا ن د ام ازدواج که ازدواج مسلمان را در حقيقت با کنيز مسلمان بھتر و خوبتر قلمداد ميکن
  .که مسلمان با زن مشرکه بايد ازدواج کند 

  ارد ، درست است ؟ وکيل مدافع ھستم استاد محترم شما ميدانيد که اين شھادت شما چی عواقب د:وکيل مدافع
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وده در يکی از :شھاب الدين ثاقب ته ب وده و آنچه گذش الی ب رای رضای هللا تع  عواقب شھادت آنچه من شھادت دادم ب
ه  زی ک ونی و آنچي ه کن ه محکم رد ب اط ميگي ن ارتب ال دارد اي ه دنب ه شھادت ب ساعات درسی ، من شھادت دادم عواقب ک

  .امه ای افغانستان تاييد ميکند رضای هللا تبارک تعالی قانون و اساس ن

شر و  تشکر استاد ، شما ميفھمي:وکيل مدافع  ه ن تھم ب ما است م اگرد ش ما است ؟ ش امبخش محصل ش ز ک د که سيد پروي
  پخش يک مقاله ضد اسالمی است ؟ بلی؟

   بلی اين را ميفھمم:شھاب الدين ثاقب

  اد آوری نکرديد درست است؟ شما در شھادت تان ھيچ چيز از موضوع مقاله ي:وکيل مدافع 

  . من آنچيزی که گفتيم گذشته بود شھادت دادم چون جريانات يکی از ساعات درسی را حکايت کردم:شھاب الدين ثاقب

   يعنی اين جريانات ساعت درسی به مقاله ھيچ ارتباط ندارد ؟:وکيل مدافع 

  .ستم  نه ارتباط ندارد و من از جريان مقاله آگاه ني:شھاب الدين ثاقب 

ا شھادت :وکيل مدافع  بال اينج  من ميخواھم توجه ھيات قضايه در اين مورد باشد که شھادت از اينھا و استاد محترم که ق
  .دادند به مقاله ارتباط ندارد

تانی یقاضی در ھمين موقع بار بار به مايک تانی صاحب ، نورس د نورس  که پيش روی اش قرار دارد ميزند و صدا ميکن
  .صاحب 

ز چون  ه را پروي ه مقال د ک ه شھادت ندان اط مقال دام در ارتب شاھد ھای که از طرف محکمه خواسته شده بود تاحال ھيچ ک
  .آورده است 

ه ھيال ؤنورستانی ببخشيد ما س: قاضی ين سأشما را فھميديم اينطور است ک ق ھم ان تحقي ق در جري ا شده ؤت تحقي ال ھ
  .البته به ارتباط موضوع

  ال شده که سی الی چھل نفر چرا اينجا حاضر نيست ؟ؤيان تحقيق از سی الی چھل نفر س در جر:وکيل مدافع 

اي:قاضی ز ھ اثير ی فرموده شما بسيار درست است ، چي ه ت ای ک تيم و آنھ ارا خواس ا آنھ ا موضوع م ته ب اط داش ه ارتب  ک
  .نداشت ما به آنھا ضرورت نداشتيم

ا قاضی صاحب نشان ميدھد که ھمان شاھد ھای که شاھد شده ام  اثبات ھستند ما آنھارا خواستيم شاھد ھای نفعی خواسته ن
  .حاال شاھد ھای اثبات ھم در قضيه بی ارتباط شدند 

ر می:وکيل مدافع  ا است يک نف ه در آنج اگرد ھای ک ر ش د و ديگر آ  اظھارات سی نف تھم شھادت ميدھ ه ضرر م د ب ي
   ؟اين چی رقم عدالت است. نظرات مثبت ھيچ شنيده نميشود 

  .قاضی به مايک بار بار ميزند تا حرف ھای نورستانی را قطع کند 

  . اگر اجازه باشد من ديگر سوال ھم دارم از استاد :وکيل مدافع 

   اول من جواب شما را بگويم:قاضی 

   بگويد:وکيل مدافع 

ات ال کنيد ، اينطور است که شھادت در قانون دو قسم شؤ باز شما ميتوانيد از اينھا س:قاضی  ھادت است يکی شھادت اثب
اط موضوع کسی . است يکی شھادت نفی است ه ارتب ر ب شنود اگ ات و نفی را ب اھد اثب ه ھای ش محکمه مکلف است گفت
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ن آدم  چيزی نگفته باشد اينطور کسی شھادت نداده که اين آدم اين مقاله را پخش نکرده يا اينطور گپ نزده البته گفته که اي
  .س خود را ميخواند به او اساس محکمه ضرورت پيدا نکرد که آنھارا بخواھد در صنف بود و ھميشه در

  . عينا شھادت ھمين دو استاد محترم که ھمينجا است موضوعات صنفی را ياد آوری کردند :وکيل مدافع 

  . اين برداشت شما است محکمه از خود برداشت جداگانه دارد:قاضی 

  . محکمه عادالنه باشد اميد وار ھستم که برداشت:وکيل مدافع 

  .نورستانی اشاره به طرف استاد ميکند و ميخواھد از استاد سوال کند 

   شما گفتيد که:وکيل مدافع 

ا:وکيل مدافع  شه در لکچر ھ ه؟ در يکی  شما استاد محترم گفتيد که شخص موصوف در يکی از لکچر ھا ؟ يعنی ھمي  ن
  االت کرده بود ؟ بلی؟ؤاز لکچر ھا از شما س

  بلی : ب الدين ثاقبشھا

   به احکام الھی ؟:وکيل مدافع 

  بلی : شھاب الدين ثاقب

ان عدم ؤ و شماھمچنان گفتيد که س:وکيل مدافع  ده ھمچن ی آم ه قرآن ه در آي ز ک ا کني ال يا اعتراض قسم بوده که ازدواج ب
  ورد ؟ازدواج شخص مسلمان با شخص مشرک يا زن مشرکه درست است ؟ جواب شما چی بوده در اين م

  . سوره البقره ٢٢١بسم هللا الرحمن الرحيم ، قرآن عظيم الشان فرموده است آيه  : شھاب الدين ثاقب

  شھاب الدين ثاقب اين آيه را قرات ميکند

شتر  : شھاب الدين ثاقب ان پي ن را در جري بال من اي ه ق ود ک اين آيه کريمه بود که جرو بحث او پيرامون اين آيه کريمه ب
  .ال بود که به او پاسخ دادم ؤاين سعرض کردم و 

  توانستيد که قناعت اينھا را فراھم بسازيد يا نه ؟ : وکيل مدافع

د ، او اصال از من حکمت  : شھاب الدين ثاقب ی است از او انکار بکن ه قرآن ن آي ه ، اي ا ، وقت کسی ک قناعت از اونھ
اده پاسخ  اين موضوع ميکرد ینخواسته بود که حکمت چی است ، اعتراض باال ر او ازمن حکمت ميخواست من آم اگ

  .گويی به حکمت ھای او بودم 

  ال شان ؟ؤه بکند در برابر سئ محصلين جواب ارای ميپذيريد که وظيفه استاد است برا]اينرا[ يعنی شما اينا:وکيل مدافع 

   .ه بکند به اندازه توان که دارمئال که محصل اراؤ بلی ميپذيرم چرا نه ؟ ھر س:شھاب الدين ثاقب 

ا او در  اھی ب ن گ ا اي اھی ب ی غمی دارد گ م دل ب قاضی در ھمين وقت منشی جلسه را متوجه وظيفه اش ميکند ، منش ھ
ه اصل گپ چی  ر دارد ک م خب ه و او ھ قصه است ميداند درج موضوع کدام ارزش ندارد چون فيصله قبال صورت گرفت

  .است

  . منشی جلسه وظيفه ات را انجام نميدھی درست:قاضی

   که از توان شما باال باشد در او صورت چی کار ميکنيد ؟یالؤ اگر س:ل مدافع وکي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ه تحصيالت :شھاب الدين ثاقب   اين مربوط ميشود به نظام و سيستم درسی و ارتباط ميگيرد به اساسات قانون اساس نام
  عالی

  .مه را درست ادا کندشھاب الدين ثاقب زبان اش بار بار بند ميشود و نميتواند اساسات و قانون اساس نا

 او فرزندان ی که کس چيزی را نفھمد ھيچگاه و در ھيچ صورت نميخواھد چيزی دروغ را برای وقت:شھاب الدين ثاقب 
زی را نم ه چي ين است ک دم اورا که آمدند چيزی دروغ را عرض بکند پس به اين اساس من ھم يکی از خاصيتم ھم يفھمي

  .وضوع نبوده که من چيزی دروغ را به آنھا عرض بکنم کول ميکردم اين موبه ساعت ھای بعدی م

اگرد ھای آ  تشکر ، استاد اينطور بياد شما می:وکيل مدافع  ل يکی از ش يد که در جريان يکی از ساعات درسی ، موباي
يد از ]جنس[شما روشن بوده و زنگ برايش آمده بوده البته يکی از طبقه ه باش رايش گفت ما ب  اناث از محصلين شما ، و ش

  ت برايش زنگ آمده ؟جن

دين ثاقب  ن :شھاب ال د اي اق ميفت ات درس اتف ه در جريان زی ک د و آنچي اق ميفت ات اتف ه در صنف واقعي زی ک ی آنچي  بل
سان رادران و ک ه ضياع وقت ب وط ب وط و من ا یمربوط و منوط ميشود به ھمان جريان ساعت درسی و مرب ه در اينج  ک

ی زنگ ًحيانا که ایامده باشد وقتيمکن نحاضر شده اند نميشود ، ممکن آمده باشد م ه بل ويم ک رايش بگ ده باشد ب  زنگ آم
تاد  ر اس رول يک نف ه اداره و کنت آمده و ممکن است نگويم که زنگ آمده و يا که بگويم خاموش بکن اين مربوط ميشود ب

  ..که در صنف ميباشد و اين مربوط به اين نميشود که ارتباط به جلسه قضايی کنونی بگيرد 

د :ل مدافع وکي دا ميکن ان پي ه در صنف جري ز ھای ک د چي ن را ميپذيري  من کامال به حرف شما ھم نوا ھستم يعنی شما اي
  مربوط به صنف ميشود ؟

  . آنچيزی که در صنف ارتباط ميگيرد:شھاب اليدن ثاقب 

ط صنف ميشود يعنی خارج  اجازه بدھيد ، حتی اگر گفته ميشود که اين زنگ از جنت برايش آمده اين مربو:وکيل مدافع 
  از صنف اين موضوعات ذکر نشود ؟

م وجود دا اھد ھ ود و ش ی را زده ب ين گپ شود چون او در صنف چن وم مي شت چون شھاب الدين ثاقب اندک وارخطا معل
ه از جنت ؤپرويز ھم به گفته ای او س زی ک ين چي تن چن ا از نظر شرعيت اسالمی گف زی ميکرده ام راض آمي االت اعت

ن ب ميشود شايد او بترسد که عواقبه کفر محسوزنگ آمد اکتر است ، او يک مال است و اي م خطرن ش از پرويز کرده ھ
  .حرف ھا در دين خط قرمز محسوب ميشود 

ات:شھاب الدين ثاقب  ه جريان رد ب اط ميگي ابی ی اصال اين ارتب شه ي ما موضوع را از اصل موضوع از اصل ري ه ش  ک
  .چه که در جريان است حقيقی اش بيرون ميکنيد ، آن

  يد درست است ؟ي را برای محصلين تان ميگوی يعنی شما ھمچون جواب ھاي:وکيل مدافع 

  شھاب الدين ثاقب حاال مجبور ميشود تا دروغ بگويد

   نگفتم من اين موضوع را:شھاب الدين ثاقب 

ار  اگر اينجا يک از محصلين شما باشد و اين را تاييد بکند که شما ھم:وکيل مدافع  د ازو چی ک د ، بع زی را گفتي چو چي
  خواھيد کرد ؟

زشاھب الدين ثاقب ھم ترسيده و ھم از او کرده بسيار ده و تي ان برن ده و او زب د در دل  نرم ش ده و ميخواھ ار مان ش را کن
  .چيزی تمنا داشته باشد

   ببينيد اين اصال ھيچ ارتباط نميگيرد به موضوع قضايی کنونی ما:شھاب الدين ثاقب  

  . صاحب خواھش ميکنم از موضوع خارج نشويد ی نورستان:قاضی 
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دافع  ل م رم وقت:وکي ه شای قاضی صاحب محت ن موضوعات س ک ه اي د ک ضا ؤھد خودش ميگوي وط ق ال و جواب مرب
دارد صرف  ه ن ه مقال اط ب ا ارتب ه اينھ ذيرد ک ن را ميپ رم اي اھد محت نميشود ، مربوط جريانات صنفی ميشود يعنی خود ش

اخل صنف بوده ، نميفھمم که شما اين را چگونه ارتباط منطقی به قضيه ميدھيد ؟ اين را شما ميفھميد و عدالت موضوع د
  .تان 

  .وکيل مدافع عصبانی شده و در جايش مينيشيند طور اعتراض آميز به روند محکمه

ه اي : شھاب الدين ثاقب رده باشم ممکن ب د ک ن را تايي ان درس بچه اين به اين معنی نيست که من اي ه در جري ی ک ن معن
ن  ه در اي رد آنچه ک ا چی ميگي ضايی م سه ق ھای شوخ است اين امکانات است که ھمچو اتفاقات بيفتد و اين ارتباط به جل

ين ست اکادميأ ھي]اساسأ[و شما اساس. با من عوض بکنيد رابطه است شما  ه چن ستيد ک د ؤک در اين رابطه ني ال را بکني
د ؤبطه به اصل قضيه است شما از من سال را جواب ندادی آنچه در راؤيا چنين سال را جواب دادی ؤکه چنين س ال بکني

  .ه بکنمئدر حضور داشت ھمين مردم جواب ارامن آماده ھستم 

شگاه یوکيل مدافع پيام دارد ميگويد اگر ما بخواھيم ھر روز تعداد  از استادان و شاگردان محکوم به کفر ميشود چون دان
د سريک محيط اکادميک  د ، نباي ادی ميباش ن محيط ع ات در اي ين اتفاق اکم و است و چن ه مح ات ب ين اتفاق و صدای چن

سانڅ ه ک ر ن ود اگ شانده ش شور ک ای ک د یارنوالی ھ ه ميخواھن ين ،  ک ار مرتکب چن ار ب د ب ھادت بدھن ز ش ه پروي علي
  . شده اند یاشتباھات

  داردادامه               
 


