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 های نظام پادشاهی های موالنا بحرالدین باعث در دادگاه دفاعنامه 

 به نام خداوند جان و خرد 

راه آزادی و بلندآوازۀ و برجسته  و مبارزانِ اندیشمندان یاد موالنا بحرالدین باعث اززنده 

یاد محمد طاهر او از یاران نزدیک زنده  است. افغانستاننیمۀ دوم سدۀ بیستم خواهی عدالت 

بود که بدخشی بنیاد گذاشته بود. موالنا باعث   سیاسی  ختار سا بدخشی و از اعضای ارشد رهبری 

دهی  سخنور جادوکالم و مبارز دلیر و بیقراری بود که از هر امکان و مجالی برای روشنگری، آگاهی 

های روحانیت قشری و ن غدار و اغواگریو بسیج مردم برابر ظلم و اجحاف ستمگران و حاکما

پرداخت. ماندگی جامعه و کشور می کرد و به تشریح عوامل بنیادی پس اندیش استفاده می تحجر 

او مرد میدان اندیشه و عمل بود. به همین خاطر دَم و دستگاه حاکمه بارها برایش دسیسه چیدند  

 کردند. اش و زندانی 

سیاسی به رهبری   سازمان کار و پیکار گذشتۀ تاریخ و به ادامۀ انتشار اسناد ارزشمند، وابسته به 

های دو دفاعنامۀ جداگانه در محاکم نظام ها و متنیاد محمد طاهر بدخشی، اینک مسوده زنده 

بدخشی،  یاد  روز تولد و شهادت زنده عقرب سال روان، سال   ۸به مناسبت    ،در دو بخش  را  پادشاهی

و پژوهشگران تاریخ مبارزات سیاسی کشور پیشکش   اومند خط فکری عالقه  خدمت جوانان

 . کنممی 

مربوط به  اسنادِ ،و بخش دوم موالنا باعث ۱۳۴۹مربوط به دفاعنامۀ سال  اسنادِ ،بخش اول

 را در بر خواهد داشت.  موالنا باعث و همرزمانش  خورشیدی  ۱۳۵۱ۀ سال دفاعنام 

 پندارم:می را بایسته    هاآن پیرامون    اندکی بیشتر  روشنایی  ،ندستهو گواه    خود گویا  سندها  با آنکه

ست که محمد  خورشیدی   ۱۳۴۹مربوط به محاکمۀ موالنا باعث در سال  تنها  ۀ نخست  نامدفاع  -۱

 شته است. گاطاهر بدخشی آن را ن

ست. نخستین  رسیده ا  تر دونیم نسخه به دست ماشاید دقیق ۀ دستنویس بدخشی دو و یا  نام دفاع

است، در  یادداشت کردهبسیار با شتاب را آن که بدخشی آشکارا  نسخه زیر عنوان »دفاعیۀ ث«

شناخت  کردم  یا »چرکنویس« است. )من که فکر می و  واقع مسودۀ ابتدایی یا همان »چتلنویس«  

در که با عجله نوشته است، از بس، ار نخواهد بود دشوهرگز برایم هرگونه خط بدخشی  و خواندن

شدم(! اما در فقدان »پاکنویس« تام و تمام    درمانده  به راستی در این نسخه    خوانش چندین کلمه
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عناوین و اجزای طرح، گاه با کم و بیش تفصیل    این امتیاز را دارد که همهۀ نامبرده  ه، نسخنام دفاع

بازتاب یافته است. از این نگاه در حالت کنونی یگانه نسخۀ کامل به  و گاه بسیار فشرده، در آن 

 آید! شمار می 

محصل صنف سوم فاکولتۀ شرعیات   - بحرالدین باعثۀ دفاعنامدومین نسخه تحت عنوان » 

 به هدف پاکنویسی «شمسی ۱۳۴۹ماه سرطان در  ،در محکمۀ امنیت عامۀ کابل ، پوهنتون کابل

ادامه نیافته  زیاد خور« شده، »قلم  اول ۀصفحنسخۀ نخستین آغاز شده است. اما چون در همان 

 ردم! حساب کآن را »نیم« بدین لحاظ است. 

در ماه سرطان   ،در محکمۀ امنیت عامۀ کابل ، دفاعنامۀ بحرالدین باعثسرنامۀ »نسخۀ سوم با 

از  یهایکه جاباشد. با آن و پاکنویس همان نسخۀ اول می  شریحت« در حقیقت شمسی ۱۳۴۹

و   نهاییقانون و آیت مورد نظر در آن خالی گذاشته شده است، اما به روشنی از متن  هایاده م

  به   تنها بخش »تمهید« آنیعنی  دریغا شکل ناقص آن  کند.  شدۀ دفاعنامه نمایندگی می پاکنویس 

   .ست.ما رسیده ا دست

   گیرد.متن کامل همین نسخۀ دفاعنامه در محکمه برائت می پس از قرائت موالنا باعث 

مسودۀ دفاعیۀ دیگری از باعث دستنوشتۀ محمد بشیر بغالنی نیز دسترس   پیونددر این  -۲

 شده است.   ترتیبباشد که به هدایت بدخشی می 

شود.  زندانی می بار دیگر ای بنا بر توطئه  ۱۳۴۹سال در روایت محمد بشیر بغالنی: موالنا باعث 

فرستد. آن یاد انجنیر رشید فرخاری را به سراغ و احوالگیری وی میبدخشی بشیر بغالنی و زنده

بر  ها پیام و خواهش باعث را مبنییابند. آن اهلل عصمتی را در یک سلول می دو باعث و ذبیح 

نویسیم.  گوید خوب، می رسانند. بدخشی می در رد دعوای سارنوال به بدخشی می نگارش دفاعیه

د تا مواد الزم قانونی را گردآوری کند و به انجنیر  سپردر همین دیدار بدخشی به بغالنی وظیفه می 

کردن  دهد و هردو را با هم برای آماده های سیاسی موضوع رهنمود می رشید با توجه به پهلو

   .بغالنی داریم همان طرح است ازای که کند. دستنوشته دفاع باعث توظیف می طرحی برای 

رزمان  محاکمۀ باعث و تعدادی از هم به مربوط شود می   تقدیم در بخش دوم   ۀ دوم کهنام دفاع -۳

متن  دلچسپ است که    باشد.خورشیدی می   ۱۳۵۱در سال  در دیوان امنیت عامۀ والیت بدخشان  

اردوی شاهی افغانستان   ای نشانداربا »پُشتی«  برگه ۴۸کتابچۀ در همان این دفاعنامه، درست 

 ثبت  «خورشیدی  ۱۳۴۸در سال    ...  متن کامل دفاعنامۀ محمد طاهر بدخشی»  شتبه دنبال رونو
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اشتباهات بسیار همراه بود  اما کامالً برخالف متن دفاعنامۀ بدخشی که رونویسی آن با  است!  شده  

و   خوانابا خط زیبای موالنا باعث بسیار بردار چندان خط خوشی نیز نداشت، این متن و نسخه 

 است! یافته گارشنپاکیزه 

و  یاد موالنا بحرالدین باعث نام »دفاعنامۀ زنده ناچار ندارد.  عنوان ،باعث  دستنویساصل متن 

 . ه شدگذاشتبر آن  «  خورشیدی  ۱۳۵۱در سال    دیوان امنیت عامۀ والیت بدخشان  همرزمانش در

در محلی  های با نفوذ افزون بر سارنوال شماری از چهره آشکار است که ۀ دوم  نامدر متن دفاع -۴

با باعث و یاران همرزمش طرف دعوا قرار   ،پشتیبانی از والیبا دستگاه حکومت وقت و  همکاری

ها کرده اند. باعث در برابر بعضی از آن خصمانه  یموضعگیربه ویژه علیه موالنا باعث  ،اند گرفته

که شاید برخی    ی واکنش شدید نشان داده استقوبا استدالل    جدی وبا لحن  ،  برای دفاع از خود

موالنا  واکنش  که    بازماندگان تمنا دارمقماش   این  من از  وابستگان احساساتی آنها را ناراحت کند!

ماجرا    پذیرند کهبو با شکیبایی    نندطبیعی تلقی ک  کامالً  های آن روزبندی صف  را با توجه به  باعث

پس از نیم سده . یافته است پایان ی زمانچارچوب در همان آن زمان رخ داده و  مطابق شرایطِ

   نخواهد بود!  عقالنیبه آن  «انتقامجویانه » های احساساتی وواکنش 

ی اسناد مهم را مانند گذشته دوست و رفیق گرامی استاد  هاتایپ دستنویس زحمت اساسی  -۵

 . مسؤولیت برابری تایپ با متنکه همواره سپاسگزارم ستپذیرفته اکریمشاه »میر« داوطلبانه 

[ آمده، افزوده یا ندرتاً تعدیل    آنچه در بین نشانۀ ]ها و  ، زیرنویس آن  ، درستی و ویراستاریاصلی

   .باشدمی من  به دوشای به هدف ویراستاری کلمه

  سه  ا دوتیک  یاو کامل  متن ،هرکدام نسخۀ تایپی ایانِها در پدفاعنامه  دستنویس  هایهننمو -۶

   .شودمی برگ پیوست 

 ریم پبیا تا جهان را به بد نس.                                    با درود و آرزوی سالمتی

 اهلل کوشانی محبوب                                                             
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 بخش اول 
 

 باعث بحرالدین متن تایپی نخستین مسودۀ دفاعنامۀ موالنا  

 دستنوشتۀ محمد طاهر بدخشی: 

 

 ]منظور باعث است[  ثدفاعیۀ  

 تمهید  

   رویۀ قضایی باید در عمل استقالل خود را ثابت کند: مواد قانون اساسی، ـ قوۀ قضا۱

 مقدمه  

سرزمین درواز دورۀ پُرمشقت طالبی و دارالعلوم،   علیه: ـ روشنی در موضوع و شخصیت مدعی ۲

 ی بیجا هاو رقابت هاپوهنزی شرعیات و مخالفت 

   مسألۀ امر به معروف و خایی پولیسدندان  و والی  ۀکین ،قوانین استبدادیمبارزه علیه   -

 ـ دفع صورت دعوی مجمل، مخلوط  ۳

 ! آیا توهین یک استاد اصل دعوی است؟   - الف 

 دهد؟ بجزا    که  ؟وظیفۀ سارنوال و قاضی   -عدم وجود اصل مدعی، مدعیان شاهد و شاهدان مدعی

   نهفته نیست؟   دسیسۀ سیاسی پولیس   ، توهین   به نام دوسیۀ ساختگی    پشت آیا در    -ب  

   حاضر و آمادۀ امتحان نبوده ام؟داند که من پولیس از کجا می  !چه مسألۀ مظاهرات را به اینجا

 خاتمه  

ناممکن   سبک قدیم دیگراداره به  .  مقننهمال نفوذ در قضا و  عاِ  عدم کفایت حکومت )قوۀ اجرائیه(

   .علیه ذمه و تصمیم مدعی ء  ابرا   -پاک نشوندمحاکم دست  است!
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 تمهید 

 قوۀ قضا 

گیرد  ورزند و حکومت از آن صالحیت میطبق این قانون اساسی که از شاه تا گدا به آن توسل می

  ه ، در مواد ) ( ) ( برا که افتخار تطبیق آن ءقضا ۀقو ،آن قرار دارد شت سرِپُ  مقننه در ۀو قو

 ... یعنی قوۀ قضا و محاکم آن مستقل بوده در تحت تأثیر دو قوۀ دیگر نیست!  صراحت آمده

خوانم تا  ام به آواز بلند می کنم و در مقدمۀ دفاعیه این را در تمهید با خط برجسته تحریر می 

دموکراسی و مرحلۀ حساس   محکمه را با قضات محترم آن یادآوری کرده باشم که در ابتداءِ

د و  این سخن در روی کاغذ باقی نمانَ ،ظ آبروی سیاسی کشور هم که باشدفبرای ح ،آزمایش

ر و عذتحت تأثیر  ،بست و قضات بدون خوف و هراسمحاکم بدون بند و  ،الاقل یک دورۀ کوتاه

همان قسم که لحاظ  .تهدید حکومت نرفته به سفسطۀ ایجاد یک استقرار سیاسی تسلیم نشوند 

، قصور حکومت را هم اغماض نفرموده، بگذارند که به ناالیقی، عدم  کنند مجرمین عادی را نمی 

و ادعاهای غلطش علیه جوانان مبارز و   ؛ادارۀ خود فهمیده و بارها مالمت شود کفایت و سوءِ

بود واقعی کار  از دوسیه و دسیسه دست کشیده در فکر به  ه تادم تهی برآمجاهدین مسلمان میان 

  آدم نه قحط  لک. درین مُرودبمردم از بین  زیر فشار ذهنیت  شود، در غیر آن درو عمل خود 

 ت. دموکراسی یک کار عادی اس در سیستمتبدیل کابینه   تغییر و است نه قحط وزیر و

ها را بندد و سگ قضات محترم: این حکومت است که راه خود را گم کرده است، سنگ را می 

 . دموکراسی است الزمۀ ... ، عدم رأی اعتمادهامخالفت مظاهرات و شاید. کمی 

 ...   روشنی   -۱

  در آینده بدانند که مدعی   و مؤرخین قضایی و حقوقی و سیاسی  قضات محترم فعالًبرای این که      

و علت مخالفت ریاست شرعیات و پولیس و والی  تحصیلم ،ایج  چند نکته در بارۀ علیه کیست؟

   کنم.یادداشت می  را

نیز  افغانستان  در ،افغانستان کشور پسمانده و محاط به خشکه استدر آسیا همچنان که 

یک اقتصاد  ،مسدود بوده ماه راه آن ۶که  دارد دبه نام درواز وجوپامیر  هایدر دامنه کوهستانی 

و   به نام کرباس و ؟؟؟ تهیه [؟؟؟]خودشان از پنبه و  طبقۀ متوسط را لباس ،طبیعی داشته
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 « آتنگ» هایشناسند بلکه راه سرک را نه تنها نمی  ؛ان و توت استخاه سال تل م ۹در   خوراکشان

 ! تواندرفته نمی  غیردروازی به درواز هیچراه  آن نظیر ندارد. از دنیافعالً در 

خور دارم که اکثراً لباس را نفر نفقه  ۱۰و فعالً  در خانوادۀ یک مالی فقیر تولد شدهنجا آ  درمن 

هیچگونه   ی شناسند. م  و سه ماه در سال نان گندم را  در روزوقت نان    ود فقط    پوشند وبه نوبت می 

. از سیاست  شناسممی را ، نه مزۀ چوکی و نه لذت معاش نداشتهسابقۀ خدمت در ادارات تا امروز 

 طلبی نیستم. مربوط کدام جریان و اهل سیاست و جاه   [...؟؟؟]بهنامی به آنجا نرفته و من هم 

  طالبانِ  ،امیری و چه در هند و کشور  یخیز بوده، چه در بخارام لِسرزمین عا  فقیردرواز  اما این

در استعداد اول نمره بوده و همیشه مبلغان آتشین نفس و سربازان راه جهاد ضد جهالت  آن  علوم  

به نام طلب علم و دین   روازکه از د مچنانچه ده ساله بود دارم! آنرابوده اند. این میراث  ستمو 

با  چینمانند خوشه و فضل را  و دانشین د علمِه، وظیف  ا آنهر بشهر به ش به ده، هد .آواره شدم

به کابل رسیدم. جز دارالعلوم عربی کابل  جمع کرده ها، توهین و تحقیرهاها، بی لباسی گرسنگی 

نجا هم متعلم درخشان و زحمتکش بوده و اکثر آهیچ موسسۀ علمی و مذهبی مرا نپذیرفت. در 

کیهان را تسخیر کرد   ،لمکه عِوقتی   مجاهده را شروع کردم.جا در مقابل خرافات آن د. از شناسن می 

ها روشنی  به نور حقیقی اسالم به این تاریکی  ،برخاستندت مخالفبه  نادان نمایعالِم  مشتیو 

  . پرداختندم  « تکفیر». و در اثر آن به  المللی انعکاس داشتانداختم و نشراتی کردم که به سویۀ بین

 برآمدم.  ورُرخ سُاز آن 

توانستم به شرعیات بروم. آنجا با مخالفت شدید مخالفان دارالعلوم دچار  نمرات ممتاز اشتندبا  

 .ترسیدنداما از زبان من می   .یک رقابت مرا زیر فشار گرفت و چند بار برایم توطئه ساختند شدم.

جوانان مبارز همه غیرقانونی پاس شد.  [؟]پوهنتون و محصلین م واستبدادی پ تا اینکه قوانین 

در این مجاهدۀ  اهل دینو شرعیات  ]فاکولتۀ[ ف جانب به نمایندگیاین علیه آن برخاستند. 

روز آن را با اشتراک جوانان پیشآهنگ رهبری کردم. این است که   ۲۴معقول سهم گرفته و 

 و پولیس را برای همیشه کمایی کردم.  (فعلیهپوهاند )والی مخالفت 

مظاهره از درواز آمده، مریض در لیلیه افتاده بودم   روز ۲۰که بعد از حالی در  ۴۸سال چنانچه در 

بعد از ماه در حبس نگهداشته و باالخره    ۴گرفتار و    جوان دیگر ناحق به علت بعیده  ۲۰که مرا با  

در روز تجلیل کارگر در  ۴۹فتم. اینک بار دیگر در سال یادرین محکمه تقریباً برائت محاکمه 

اهلل،  الکاسب حبیب به نمایندگی اهل ]دین[ و شرعیات تحت شعار    ،دیگر  ]های[جریان  مهقطار ه
و پولیس    ،از آیات و احادیث ایراد کردم که هیچ جای اعتراض قانونی نداشت  مشحون  پاخطابۀ سرا 
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.  ترسیدند و در صدد دسیسه افتادندحق آن تعقیب کند؛ اما از تأثیر کالم  توانست مرا نسبتِنمی 

شده به سبب در روز امتحان نسبت اخذ رشوت از یک محصل محروم  ،ن اکارنه گو من بیخبر از 

به قسم هزل اعتراض کردم   [؟؟؟]... به قِسم زی معروف سرپل بود، که از مربوطین اسحاق  ،نقل

اهلل بین من و وفی  ،العمل شدید مواجه شدم. گفتگوی لفظی طوریکه معمول است که به عکس 

، آن را کالن کرده، سنجیده در ظرف چند  منتظر فرصت [؟]ستِخان رخ داد. اما شاهدان چُ 

اخراج، بلکه پولیس را اطالعی رئیس پوهنتون استفاده کرده نه تنها مرا بدون قانون ساعت از بی

خواسته مرا خالف قانون سپاریدند. به تطمیع از یک تعداد محصلین شهادت به اکراه گرفته بعد  

شدن پولیس با توسل به سارنوال است که صورت دعوی مجمل و مخلوطی علیه من  از رخصت

 ماده شد! آ

با وجود]ی که[  ن که دعوی چنین نیست و م دانندخود قضات محترم نظر به علم و تجربه می 

 پردازم: ن می آمطمین هستم اما به دفع  

 دفع صورت ....؟   – ۲

حتی   درسآ به شده توهین ن ...! چرا این شخصِیوهتگوید که در صورت دعوی می  آیا توهین ...:

عرض نکرده است؟ آیا زبان ندارد؟ از   و شرع قوق و قضاحمطالعه در ]مراجع[ یک دارالوکاله و 

گردد که پولیس و سارنوال به وکالت ی مشرف و حیثیت خود ن  تواند یا پُشتِترسد؟ یا نمی من می 

  !ن برخاستهآ

 ...  حی و زنده خود عبد وجود دارد ؛العبد استق حاین مسألۀ 

ن  آحدس اند؛ عرض و شکایت  هشوم که محصلین را داو زده ام. یعنی اینها همباز هم متهم می 

در نزد   اشهد شهادت فردی و به لفظ  [ق]طبق  شوند.فوراً این مدعیان شاهد هم می  کجاست؟

. باز خود خوردسجل به درد نمی  ،ها دیگر کهنه شده استنقاضی معتبر است. این طور ساخت

توانند. دوسیۀ  محتاج نمره و سوانح مدعی، شاهد شده نمی  شاگردانِ !مدعی من است ،ریاست

 تحقیقات من کجاست؟  !]ست[ بی معنی ورقه  (۵۴)

 در پشت دوسیه چهرۀ والی و پولیس نهفته   –   ۳

و به شخص مذهبی و   والی و پولیس گویا حافظ امنیت و اجرا اوامر قانون از باداران خاص اند

توانند؛ مثلی که توانند. مرا متهم کمونیستی، ... کرده نمی ن از رو برو حمله کرده نمی آ حقیقت قر
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های وقت بازیشت خنجر بزنند و آن دسیسه باید از پُلذا کنند. باور دیگر را می هزار ملی

 عبدالرحمن است! 

 ؟[پردۀ استتار]گوید که من  والی گفت، پولیس گفت و خود صورت دعوی این حقیقت را واضح می 

 مجاهدانۀ باعث هستم.  هایفعالیت 

های سیاست بشناسید.  حقیقت را از الی ژنده پاره محرومیقضات محترم! جرأت کنید؛ چهرۀ 

با همین مسأله را لطفاً افشا کنید. پولیس اگر مرد است، اگر به قانون ایمان دارد، چرا رو در رو 

 گوید برادر! شود و نمی من مواجه نمی 

کنی. چرا  روی. چرا حقایق اسالم را آشکار می سوسیالیست شانه به شانه می چرا با اجتماعیون یا 

کنی  کنی و چرا مزدوران مظلوم را آگاه و هوشیار میرا در روز کارگر تشریح می  الکاسبحدیث 

نها شوند! مزد آموجب اخالل امنیت خاصۀ    دار ما را بگیرند وه حکومت و باداران سرمای ریبان  که گ

 ؛ برادری و برابری بخواهند ... بطلبند، بیمه بخواهند  حال روززیاد و 

  و  که گرفتاری من سیاسی است. انداخته اند، اما مسأله معلوم است پردهدر صورت دعوی اگرچه 

ی سیاسی در زندان برخوردار نبوده ام؛ مادباید محکمۀ من سیاسی باشد. خیر است اگر از حقوق  

ما را نوش   [؟عاشۀا]مهم نیست! آن نصیب قومندان طوری که در حبس سیاسی گذشته نصف 

 . جان کردند

یت سیاسی است. به توهین استاد چه ماهخالصه اینکه: این دعوی مجمل و مخلوط در حقیقت و  

و این خلط مبحث است. من  ندارند جرأتکه به توهین رسول عالقه ندارند. چه دلسوزی! اما 

ن را به آرهبری مظاهرات را به عهده داشته روز  ۲۴، ۴۷دهم. بلی من در سال تانرا می جواب

کرده ام.   خونهای دوست استبداد  کفایت را با این پولیساین پوهاند بی   دل  پیروزی رسانده ام. و

در  ۴۹ق حبس و محاکمه شدم و در سال حمریض و در خانه بودم. نا  ۴۸اما متأسفانه در سال 

ام. دهندۀ والی صاحب سخن زده روز کارگر باز علیه سود و سلم و باداران پولیس و حامیان دعوت 

نسبت   هام. در روز امتحان به حرکت غیرقانونی ادارگونه تظاهرات اشتراک نکرده  چدیگر در هی

 ام. اینست سرنوشت من:دار اعتراض کرده بازآوردن یک محروم پول 

 و دویدن من به هدر داده شده است.  ]علم[ سال طلب ۲۰ه اخراج شده ناز پوهنتون ظالما  – ۱
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دار کردند. تاجران قراردادی مرا به نقل متهم  علمی مرا لکه و شهرت متهم شده و حیثیت  – ۲

؛ در حالی که با استاد مضمون در محکمه نزد رئیس همین حاال امتحان  و دوسیه ساختند   نده اکرد

 است. ۹۰دهم و نمرۀ پارچۀ من می 

فقط   ؛سارنوال محکوم امر والی علیه من این دعوی مجهول و مخلوط را ساخته و پرداخته – ۳

 ! سازداست که مسأله را روشن می  آنها [توسط] قانون ]و[ ذهنیت حق صیانت رأی علم قضات و

 خاتمه: 

  دهد.حکومت خود را تغییر نمی 

 ----------------------------- 

 --------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : (تایپ باال)متن  دستنویس بدخشیاصلی  نسخۀ
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   :است یافتهخورشدن ادامه ن با قلم ۀ دوم که به هدف پاکنویسی آغاز شده امانسخ  تایپ

 ه نام دفاع 

 پوهنتون کابل محصل صنف سوم فاکولتۀ شرعیات  - بحرالدین باعث

 شمسی   ۱۳۴۹ماه سرطان در در محکمۀ امنیت عامۀ کابل 

 در مقابل دعوی مساعد  

 العموم دولت افغانستان مدعی 

 فهرست مطالب 

خود است، باید   بقا و ارتقایاگر خواهان اعتبار و اعتماد نزد مردم و  قوۀ قضا افغانستان : تمهید 

 ؟! عمالً خویشتن را مستقل ساخته و خصوصاً در موضوعات سیاسی تحت تآثیر قوۀ اجراییه نرود

  علیه و حوادث مربوط این دعوی مجمل مقدمه: معرفی شخصیت و محیط اجتماعی مدعی 

 دفع صورت دعوی مجمل، مخلوط و ناقص 

 است؟    دعوی امتحان و توهین کدام استاد   ، آیا راستی موضوع   - الف 

العموم را  عدم وجود اصل مدعی، مدعیان شاهد و شاهدان مدعی، ریاست فاکولته وظیفۀ مدعی 

 چیست؟    ]برای[  محکمه  سارنوالی واجرا کرده و ریاست پوهنتون وظیفۀ محکمه را انجام داده، پس  

  چهرۀ   یا   سیاسی   ۀ ناجوانمردان   ۀ س ، دسی شرعیات   [ استاد ] یا در البالی دوسیۀ ساختگی توهین    -ب 

 والی کابل نهفته است؟ 

 .  ظاهرات م خلط مبحث توهین و  

حاضری و غیرحاضری من   و مسألۀ  پولیس چه عالقه دارد؟  نآمادگی و عدم آمادگی امتحان مبه  

من به اگر من یک مجرم سیاسی نبودم، گرفتاری  وق داده شود؟سباید به محکمۀ امنیت عامه 

   . بود  کافی ساده فقط جلب و توطئه چه ضرورت داشت؟ حیلهشکال کمین و اَ آن
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اداره    گ کهنهسببه  خواهد جریانات نو را  حکومت از ناالیقی و عدم کفایت اعضای خود می:  خاتمه

باید   تعمیل نتوانسته قضا دموکراتیک را نسبتاًاستبدادزدگان قوانین این و رهنمایی کند. و 

 در آینده  علیهابراء ذمه و تصمیم مدعی  .پاکشان نشوددست

 

   : [ پشت صفحه بدخشی در  یادداشت  ] 

 حقوقی    اصطالح یا به عبارت قانونی و  

اهلل  لبه به حق غ شود که  العبد معلوم می اهلل و حق ه آن حقوق مشترک حق ب   در متن دعوی محکوم 

بایست به اساس این دعوی  شود. و می حقوق شخص معلوم می   و فرع است یعنی اصل حقوق عامه  

 . خواست، حال آنکه چنین نکرده علیه می مساعد جزای شدیدتر برای مدعی   ، خود 

العبد  کرده است که غلبه به حق   شرِ شود که محکوم به آن حقوق  از درخواست آن چنین معلوم می 

محصلین    ۱۴۱مادۀ    ، لب ج   ی و استناد است و هم در حالیکه در دعو باشد و این تناقض صریح بین  

 . باشد شوند نیز داخل شده و درست نمی گفته نمی   مأمور دولت که  

 ................................................................... 

 به خط بدخشی: و یادداشتی مربوط به دفاعنامه در پشت همان ورق    دستنویس متن تایپی باال 
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 : باشدو پاکنویس نسخۀ اول می  شریحت کهنسخۀ سوم متن تایپی 
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 نامۀ بحرالدین باعث دفاع 

 شمسی   ۱۳۴۹در محکمۀ امنیت عامۀ کابل در ماه سرطان  

 ------ 

 فهرست 

 تمهید: 

مورد اعتماد مردم است باید عمالً خود را مستقل   وقوۀ قضاء افغانستان اگر خواهان اعتبار و بقا  

 نرود؟! ساخته، خصوصاً در موضوعات سیاسی تحت تأثیر قوۀ اجراییه 

 مقدمه:  

   ؛علیه و محیط اجتماعی و جریانات مربوط این دعوی مجملمعرفی شخصیت مدعی 

 .دفع صورت دعوی مجمل و مخلوط 

 ؟ کدام استاد استستی دعوی موضوع امتحان و توهین اآیا ر :الف 

 : یا در البالی دوسیۀ ساختگی دسیسۀ ناجوانمردانۀ سیاسی پولیس و والی کابل نهفته است؟  ب

نسبت عدم کفایت جریانات  ،زدگان قوانین نسبتاً دموکراتیک را تعمیل نتوانستهاستبداد  :خاتمه 

پاک اهل که دست در اینجا فقط وظیفۀ قضا است  .سبک قدیم اداره کنند به دنخواهنوین را می 

  علیهابراء ذمه و تصمیم مدعی  .فساد و ظلم نشود

 __________________________ 

 تمهید: 

ورزند و قوۀ اجراییه از ( که از شاه تا گدا به آن توسل می ۱۳۴۳میزان  ۹در قانون اساسی جدید )

  .افتخارِ تطبیق آنرا داردگیرد و قوۀ مقننه پشت سر آن قرار داشته و قوۀ قضاییه آن صالحیت می 

 : صراحت آمده است که ه ( ب۹۸( و )۹۷در مواد )

 «۹۷ . ...قوۀ قضاییه یک رکن مستقل دولت است»
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ای را از دایرۀ صالحیت قوۀ قضاییه خارج تواند در هیچ حالت قضیه یا ساحه هیچ قانونی نمی »

  «۹۸ . ...بسازد

»با درک   واقعبینانۀ اوضاع متحول جهان و کشور آورده که:و طوریکه در مقدمۀ آن با تحلیل 

وقوع پیوسته، این ه  تحوالت تاریخی که در زندگی ما به حیث یک ملت و یک جز جامعۀ بشری ب

»محاکم در قضایای مورد رسیدگی   گوید:مشخص می  ۱۰۲قانون اساسی را وضع کردیم« و مادۀ 

 «. کنندتطبیق می  ولت راو دیگر قوانین د خود احکام این قانون اساسی 

در مادۀ اول و مادۀ چهارم این صالحیت و  « صالحیت قضایی  ... قانون»در دیگر قوانین دولت، 

( اصولنامۀ اداری محاکم  ۱۲طور مفصل تسجیل شده است. و همانطوریکه در مادۀ )ه  استقالل باز ب

محکمه را تغییر   ۀتواند که حکم صادرنمی  رسمی وهیچ ادارۀ دولتی »عدلی گفته شده است که 

ثیر  أوالی ت این آن قوماندان عمومی و تهدید تطمیع و ،قضات نیز ۀعادالن  به ارادۀباید  «،بدهد

 . ننماید

کنم،  دم و اکنون با آواز رسا قرائت می خط برجسته تحریر کر  اام باین تذکرات را در تمهید دفاعیه 

ی کرده باشم که این مواد قانون اساسی و دیگر قوانین دهان تا محکمه را با قضات محترم آن، یاد 

حفظ منافع طبقات حاکمه   با وجود ،کشور گذشته اول  فرد دباه که از لویه جرگه و شورا و صح

دو قوۀ یک دولت برای آبروی   بند و بستبدون  ،به اصطالح تحول  شروع دورۀ کوتاهِاقالً در یک 

ت شده و محض روی  اآن و ایجاد یک پرستیژ برای خود قوۀ قضاییه ظاهراً مراع بانیانالمللی بین

خوف و هراس با اتکا به صالحیت قانونی و استقالل   بدونیعنی قضات محترم  !دمانَ ن کاغذ باقی

و   «استقرار سیاسیه سفسطۀ ایجاد »و تهدید و تطمیع حکومت نرفته ب عذر خود تحت تأثیر

 . تسلیم نشوند  «حفظ امنیت عامه »جملۀ موهوم 

روی مردم ناکام مانده و   بگذار شاگردان درجه اول مکتب استبداد در امتحان دموکراسی پیش

شان ادعاهای غلط  تا شان در ادارۀ علمی و اسالمی آشکار شده، رسوا گردندقت و کفایتعدم لیا

ازی و بتهی برآمده، اجباراً دست از دسیسه علیه جوانان مبارز و مجاهدین مسلمان، میان 

 . سازی کشیده و شرمسار گردنددوسیه 

بهتر است هرچه    ؛وزیر خوشباوری نفرمایید، در کشور نه قحط آدم است و نه قحط    !قضات محترم

شت سر هم سقوط کرده و در  پُ ،پردازکفایت دروغ ناالیق و بی زودتر چنین حکومات مستبدخوی 

گزاران ت به فرزندان واقعی مردم و خدمت خدمتا فرصت کار و  ،چنبرۀ استبداد چیزی نماند 
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  حالیه  خراب اجتماعراه بهبود وضع ابتر اقتصادی موجود و  های اساسی درحقیقی رسیده، گام 

زیرا تا این  ؛پایان آید ها بهها و دره کوهروزی مردم زحمتکش این تا سیه  ،برداشته شده بتواند

آهنگ رشد اقتصادی و   ،آن اجتماعی است و این دژخیمان پاسبان - ی مناسبات فرتوت اقتصاد

سطح زندگی ما بلند نشده، به ترقی   ما باالتر نرفته، عاید ملی   ما چنین کُند باقی مانده،  اجتماعی

 . رسیم اجتماعی نمی 

تواند جلو این نهضت اجتماعی ها نمیها و بستن سنگ کردن سگ ! با رها1اعتمادی ی آقا

 عبدالحکیم ما مردم کُش افغانستان را بگیرد. تاریخ ظالم  اماحوصله تغییرخواهانۀ مردم صبور و با 

نوبت پوهاند  فردای نزدیکهمین دیروز شدیداً محکوم کرد و  را 3هاو طره باز خان  2هاشاه عالمی 

وای به کسانیکه مورد خشم   !رسدکشان استبداد می و دیگر تابوت  5هاو حکیم کتوازی  4هاواحدی 

 «       ... »گردند. آیت خلق خدا و خدای خلق واقع می 

شدن مردم است، باید عمالً خود  افغانستان اگر خواهان اعتبار و بقا و مورد اعتماد  ءپس قوۀ قضا

 . ثیر قوۀ اجراییه نرودأخصوصاً در موضوعات سیاسی تحت ت ،را مستقل ساخته 

و کتوازی اعتنای   6منصوری و باال دویدندرحصۀ من محکمۀ امنیت عامۀ کابل طوریکه به پایان 

انصاف  واحدی این عالم خدمتگار ظلم و دوکتور بی  پوهاند ۀعذر و بهانو  الحاحزیاد نشان نداد به 

ور را ذمور مع أ گیر توجه نفرموده، عدم سمع دعوی مجهول سارنوال مشخصی  حوصله و انتقامِکم 

) ( ) (  اجراات جزایی اعالن کرده، اعادۀ حیثیت و جبران خسارۀ مرا طبق موادطبق مادۀ ) ( 

و اقالً از یک مجاهد مسلمان    ؛شودستی مردم بگویند قوۀ قضا دارد که مستقل می ار  تا  ،نمایدقانون  

سپارد اش نمی خورده تواند و آنرا به دست دشمنان قسم و مبارز ضد استبداد با جرئت حمایه می 

را هدر سازند و از تمام حقوق و   اشهای غیرانسانی، وقت تحصیل و عمر جوانی که در زندان 

ر چه؟ فقط به خاطر اینکه مشت قلیل  طخاه ب ؛نی و سیاسی محرومش سازند مد و وجایب ملی

  ه سوار بود ابدی لیاقت و کفایت و حماقتعدم های مردم مولد و زحمتکش ما با طفیلی به گرده 

 

شدۀ محمد طاهر بدخشی معلومات ارائه های دفاعنامۀ نشردر زیرنویس ۶تا  ۱های شمارۀ در بارۀ شخصیت -۱

 شده است

۲ -  

۳ -  

۴ -  

۵ - 

۶ -  
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  توطئۀ   الت و حکمرانی در اقتصاد و اجتماع باشند وذرو  و چپاول، عیاشی    و همچنان سرگرم چور

 !این است و بس  «امنیت عامه»و  «استقرار سیاسی»

 

 

که متأسفانه تنها بخش »تمهید« را امۀ باعث ن عادف  از پاکنویس نسخۀ سوم دستنویس بدخشی

 . مابقی تا کنون به دست نیامده است: در بر دارد 
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   : تسوید کرده است   محمد بشیر بغالنی ای که  متن تایپی دفاعیه 

 کابل! به پیشگاه ریاست محاکم عدلی والیت 

های من مدافع بحرالدین باعث ولد       قوم، در حالیکه عقل سلیم دارم و حایز تمام مکلفیت

باشم در مجلس قضا و ریاست محاکم عدلی والیت کابل پاسخ قانونی به اوصاف شرعی هذا می 

 دهم:می دعوی عبدالرسول سارنوال که مملو از سفسطه و نهایت بافتگی بوده، ذیالً توضیحات را 

( قانون اساسی جلب ۹۷) ۀـ پیش از اینکه در اصل موضوع حرف بزنم توجه شما را به ماد ۱

دارم؛ زیرا همین قانون اساسی است که باعث تضمین سعادت افراد جامعه تدوین گردیده و  می 

 کند.  االحترام حکم می هم دولت را واجب 

ل دولت محسوب شده، وظایف خود را  قضاییه یک رکن مستق  ۀ( آن قو۹۷)  ۀو بر اساس حکم ماد

 دهد.  اجراییه انجام می  ۀتقنینیه و قو ۀدر ردیف قو

اجراییه است که با   ۀاجراییه است و باز هم همین قو ۀقو ۀچون طرف مقابل من، سارنوال نمایند

 کوبد. بوق و کرنا، سنگ تطبیق قانون را به سینه می 

عوی دستوری بوده و هیچ اساس آن به روی شود، یک دو چنانچه دعوی سارنوال مالحظه می 

هم محکمه آنرا مستدل دانسته به دفع آن مکلف گردیدم. حقیقت استوار نیست. با آن  ۀشالود 

مرا خوانده، عادالنه   ۀ اینک از مقام محکمه به مقتضای قانون تقاضا دارم که با رعایت قانون، دفاعی

خود که در بعضی موارد طرف انتقاد روشنفکران   اجراییه برای حفظ پرستیژ  ۀحکم بدارند. زیرا قو

( قانون اساسی، استقالل  ۹۷)  ۀکند. بناءً با استناد مادگیرد به باالی محکمه اعمال نفوذ می قرار می 

 قضایی و استقالل قضاوت شما را خواهانم. 

 ۀ( قانون صالحیت تشکیالت قضایی، طوریکه در آن مصرح است. وظیف ۸۸)  ۀچه اساس حکم ماد

( قانون  ۸۸)  ۀو قاضی با قبول شرایط و تعمیل ماد  تاکیدها به وجهی نهایت سنگین  ضی را خیلی قا

دارد.  های قانون اساسی را احترام می کند و تمامی ارزش صالحیت تشکیالت قضایی، قضاوت می 

اُخرَوی  الذکر قاضی عالوه از مسوولیت سخت قانونی، مسوولیت سخت  لهذا به استناد دو مادۀ فوق 

وقت از کند، در آن دادستان مقابل هم قرار داریم. آن که قاضی عرش قضاوت می هم دارد. وقتی 

شما نگاهبان شما بوده   ۀاین دستوردهندگان محافل حاکمه اثری نخواهد بود. فقط قضاوت عادالن 

 از قضاوت عادالنه و جرأت عمل قضایی رنگ سرخ و سربلند باشید.  
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دارد که روز امتحان مضمون مورد بحث مدعی  ر دعوی خویش اقامه می از اینکه مدعی د -۲

گرفتم، ممیز و ممتحن با من مخالفت ورزیده اند. این ادعا کامالً برخالف مقررات امتحان نقل می 

جویی و را به هنگامه  ۴۸یک دروغ چرکین و سیاه است. زیرا بر اساس گفتار سارنوال طول سال 

که من ادعا دارم و  داشته باشم؛ در حالی نموده باشم، هیچ آمادگی نمی با تظاهرات ناجایز سپری 

ترین محصل و همصنفان خود در تمامی مضامین امتحان بدهم؛ و باز هم کنم که با آماده ادعا می 

های من آمادۀ درست نیستند. مگر بنا بر  ترین محصل و همصنف دارم که آماده تکرار می 

گردد،  های دیگر در آن ساحه از حقیقت اغماض می و بعضی رابطه ناپسندی بازی و اهلیتواسطه 

ها: و کسانیکه شب و روز زحمت کشیده مطالعه و به تکرار درس سپری  که ناالیقان در صف الیق 

دهند. افسوس که بسیار  ها نسبت می نموده، ناالیق، تنبل و سایر اتهامات ناجوانمردانه را به آن 

های خود رتباط دعوی سارنوال، راجع به لیاقت و عدم لیاقت همصنف ها دارم با امطالب و گفتنی 

و هم یادداشتی در اطراف طرز کار و اجراآت نامطلوبی بعضی استادها در این دفاع در پیشگاه این 

 محکمه ارائه کنم. 

کرد؛ الزم ندیدم که چگونه اشخاص به جرم  قضایی ایجاب نمی  ۀازاینکه سیاست استماع محکم 

های گیرند و کدام اشخاص در عدم لیاقت نمره مورد سرزنش و تهدید و اتهام قرار می   لیاقت درسی

 کنند! باال را کمایی می 

دانم که در این محکمه به جرم خیر به هر صورت یک نکته را به تردیدی دعوی مدعی کافی می 

تر از آن که  ترین نفر همصنف و یا باالشوم، با الیقگیرنده محاکمه می عدم لیاقت درس و نقل 

دهم، تا قضات محترم عینی مضامین امتحان می  طرف منظوری مدعی باشد در موضوع و همه

 قضاوت کنند! 

جویی و اخاللگر  به مظاهرات ناجایز قانونی و هنگامه   ۴۸آقای سارنوال در دعوی خود در طول سال  

با تغییر لهجه و   کند. اساس دعوی سیاسی راامنیت عامه مرا دخیل پنداشته بر آن محکوم می 

تغییر کالم و با تغییر ماهیت به شکل کاذبانه و افتراآمیز، هتک حرمت و توهین استاد و چند نفر  

جرایم مامورین علیه امنیت   ۀ( اصولنام۱۴۱) ۀدهد. و بر اساس حکم مادمحصل را بهانه قرار می 

 قضایی جزا هم مستدعی گردیده ]است[.  ۀکند. از مقام محکمملی، علیه من دعوا اقامه می 

شود که قضات محترم: اگر دعوی مدعی به غور مورد ارزیابی قرار داده شود، به وضاحت دیده می 

رخون مدعی در دیگر ساحه بوده، ادعای توهین و هتک حرمت استاد و یا محصلین صرف  قلب پُ
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گردیده و در محیط پوهنتون در صحنۀ امتحان بر علیه من  ریزییک دستوری است از باال پی 

دموکراسی و خصوصاً با   ۀ. زیرا من با استفاده از تحول و نهضت و روحیگیرد عملی صورت می

ن اساسی که چنین صراحت دارد: آزادی فکر و بیان از تعرض مصون است.  ( قانو۳۱) ۀحکم ماد

المللی است و تجلیل آن روز را ملل متحد که دولت افغانستان عضویت  ثور که یک روز بین ۱۱

در حالیکه از طرف چندین پارت و  ۴۸ثور سال  ۀآن را نیز دارد، قبول کرده است. روز یازد

نما  تجلیل شده بود. راجع به اهمیت آن روز  قالبی چپ و چپ های سیاسی با شعارهای ان دسته 

زدند، من با درک و اهمیت آن روز در یک محل غیر راه عامه و در یک اجتماع کامالً  حرف می

آرام بنا به خواهش بعضی رفقای خود، به ستیژ سخنرانی باال شدم و این روز را بر حسب معمول  

های ملی های محروم و اسارتگی مردمان زحمتکش و خلق المللی تجلیل، راجع به سطح زندبین

شکنان و استثمارگران طفیلی و  های نژادی لسانی حرف زدم. طبقۀ متجاوزین و قانون و تبعیض 

دهم. چه البته واضح است های جامعه را انتقاد کردم.عین مطلب را در اینجا توضیحات می سرباری

 پوشاک انسانی ندارند: که اکثریت مردم نان، خوراک و 

های نمناک  نشین و در مغاره سرک، مکتب، شفاخانه به صورت قطعی ندیده اند. اکثر مردم مغاره 

کنند. زندگی  کنند. و یا کامالً برهنه اند و یا به وسیلۀ پوست حیوان پردۀ حجاب می کوه زندگی می 

یابد، ین فقر و ثروت شدت می در شهر و ده یک زندگی جهنمی و غیر انسانی است. فاصله و تضاد ب 

کنند. امریکایی زندگی می   ۀ رتبه در سطح زندگی به شیویک اقلیت ناچیز به شمول مامورین عالی 

بلعند. مردم ما یا بیکار اند و یا در کارهای های مردم و خلق زحمتکش را به نحوی از انحا می پول

خواهند در  مت و کار را دارند، نمی غیرتولیدی اشتغال دارند. کسانیکه اهلیت کفایت آرزوی خد

آور متصدیان امور، کورکورانه اطاعت نمایند. در جریان  های زیانآلود و هوسهای غرضبرابر اراده 

روند. و یا در جایی  اطاعت از بین می بافی از قبیل متمرد، بیسازی و دروغ کار تحت عناوین اسباب 

شوند تا در حال  شود، تعیین و گماریده می ی کار و فعالیت برای شان کمتر دیده م ۀکه ساح

یوسی خود به خود به ترک وظیفه و استعفا راضی و مجبور شوند. شگفت در أدلسردی و م 

ها با مکیدن  ها و سال پرور طوریکه روزها و ماه ]ای[ عناصر فاسد، عیاش و تناینجاست که عده 

ند، مردم را در بدبختی و سیر قهقرایی خون و بلعیدن هستی ملت فقیر و بینوا حظ ]و[ لذت برده ا

 گیرند. کشند که نام اصالح، ترقی وطن و هموطنان را می دچار ساخته اند؛ بازهم خجالت نمی 

اگر مفهوم ترقی و اصالح به عقاید همین کامجویان تکامل رشوت، اختالس، غدر و خیانت باشد،  

 وا به حال ملت.
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رب تلخ و تندی که به خاطر دارند، همه دردها،  ملت ستمکش از حقوق کشوری محروم روی تجا

زندگی افراد جامعه را آشفته و متالشی ساخته وعدۀ   ۀرنجها، مصایب و آالم ناسور تا جاییکه شیراز 

تهی و آواز جهاد ملی ناممکن است: زیرا مشقت های میان نتیجه وعده های بیدرمان آن به گپ 

اقتصادی مبتنی بر طبقات استثمار انسان از انسان   اجتماعی به طور کلی محصول نظام اجتماعی و

آن   ۀمحروم جامعه در وجود نظام و در وجود هیئت حاکم  ۀاست. پس ریشه و علل بدبختی طبق 

 جامعه است: 

های اسارت استثمارگران چون قالده آویزان باشد، به این منظور مردمی که در گردن آنها حلقه 

توان مفهوم انسانی ی و حرفه از خود نداشته باشند، نمی بردگی کمترین استقالل فکر ۀمثل دور

  ۀ الحال و یا سایر جامعمرفه  ۀها را در صف افراد و یا طبقتوان آن را به آنها اطالق نمود و نمی 

 توان چنین زندگی را زندگی نامید... بشری قرار داد و نمی 

کنند. در چنین شرایط فقط تاریخ  می های واقعی درک  مفهوم اساسی چنین زندگی را فقط انسان 

کند و همان قهرمان است که به خاطر رشد زندگی افراد  گذاری می است که قهرمانان خود را نام 

زورگو و بی بند و بار و  ۀطبق ۀپوشی نموده بر علیجامعه، خود از تمام امتیازات فردی چشم 

زندگی اجتماعی که به صورت  ۀنکند؛ و اشکال که رزمد و پیکار می خود می  ۀاستثمارگر جامع 

دهی توسط مرتجعین داخلی حفظ شده، همان است که سطح بی نهایت نازل حاصل  مصنوعی 

نماید، همه و همه آنرا از  کار و عاید ملی و فقر شدید که خلق را به گرسنگی و نابودی تهدید می 

وانده بودم. این گفتار  های حکومت گذشته و حالیه ختلفی عدالتی و حقهای جابرانه و بی خصلت

حاکمه را سخت ناراحت ساخته در پی کین و چیدن دسایس برامدند. یا توسط   ۀمن، طبق 

آور و ننگین آنها و  های فیوداالن دوقرنه که تاریخ با اعمال شرم مشترکین منافع خود و نازپرورده 

اد شدید خود  الشمس است مورد انتقهای مظلوم را که اظهر منهم سوختاندن یک عده انسان 

قرار داده بودم. آنها به هر ترتیبی که توانستند یک عده محصلین را تطمیع نموده ]گویا[ با وحدت 

نظر استادها علیه من ادعای توهین و هتک حرمت قایم نموده اند که اکنون سارنوال به آن  

 چسپیده است. 

ورت دعوی خود مرا اگر دعوی سارنوال دستوری نیست و چشمک از باال نشده، طوریکه در ص

سیاسی   ۀگوید؛ به چه منظور از همچو یک موضوع عمدگر امنیت عامه می جو و اخاللهنگامه 

شود زیربناء دعوی و طرح آن از تجلیل دعوی نکرده است. پس معلوم می ۀصرفنظر کرده، اقام 



28 
 

صورت گرفته؛ موضوع توهین و هتک حرمت یک روپوش دعوا است، که  ۴۸ثور سال  ۱۱روز 

شود و هیچ اساس قابل سمع ندارد. و باز  حض به گفتار پا در هوا علیه من در محکمه اقامه می م

هم بنا به زعم سارنوال، من مدعی علیه مرتکب توهین و هتک حرمت نفری داخل صورت دعوی 

مدعی گردیده باشم، مدعی با دالیل شهود و قرینۀ قاطعه که یکی از اسباب حکم بوده و در صحت  

کرد. بعداً در محکمه موضوع بحث شده قابل سمع  د به مفهوم اصلی و قانونی اثبات می دعوی خو

 گرفت.قرار می 

  ۀ چون دعوی مدعی مجهول از عدم قرینه بوده، دعوی چیزی مجهول مطابق احکام صریح ماد

حقوق عدلی قابل استماع نیست. قاضی را الزم است همچو ادعا را به عدم سمع   ۀ( اصولنام۶۷)

 ند.  حکم ک

نگارد. من مدعی نظر به عادت  قضات محترم: بنا به زعم مدعی که در دعوی خویش چنین می 

ارتجاع    ۀاهلل به صراحت لهجه اشاره کرده او را جاسوس، خاین، نمایند همیشگی به طرف استاد وفی 

المسلمین، پدر لعنت گفته باشم. این ادعای مدعی چنین بیانگر است که قبالً و جاسوس اخوان 

چندین مراتب استاد و سایر محصلین طرف توهین و هتک حرمت واقع شده باشند. سارنوال از 

آن قرینه در دست دارد که چنین اتکا کرده، مرا مرتکب عمل توهین و هتک حرمت نظر به 

من تکمیل دانسته و آن را شواهد و دلیل الزام گرفته. سند   ۀداری کامالً جرم را در حص سابقه 

رف خودش در محکمه قابل ارائه بوده و از طرف محکمه قابل مالحظه است. و من سارنوال از ط

گویم،  ها می شوم، و بر مدعی آفرین صورت به سرنوشت خود تسلیم و جزا را قبولدار می هم در این 

اساس  گردد. در غیر ارائۀ سند عادت همیشگی دعوی سارنوال به کلی بی و روی دروغگوی سیاه می 

اش شدن خاطر محافل رهبری کننده و مالل  ۴۸ثور سال    ۱۱قط از انتقاد جدی روز  بوده، فقط و ف

 شوک اعصاب پیدا کرده که چنین از عدم دلیل و سند مدعی گردیده است.  

 انگلیسی گفته باشم.  ۀبنا به قول مدعی، پوهنزی شرعیات را یک موسس

یل در این موسسه سپری پس چرا من سه چهار بهار زندگی و یا بیشتر آن را برای کسب تحص

که در این پوهنزی داشتم، با وصفی که امکانات شمولیت  ۀکرده ام؟ من به خاطر عشق و عالق

رفت، از منتهای عالقمندی بود که  ها و موسسات علمی کامالً تصور می من در دیگر پوهنزی 

ف عقیده و  پوهنزی شرعیات را انتخاب کرده ام. حاال آقای سارنوال درست نیست که مرا برخال

 کند.  بندد و محکوم می مسلکم اتهام می 
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کند. و از جمله  دعوی شما یک دعوی عندی و شخصی بوده از هیچ یک معقولیت نمایندگی نمی 

مستحیالت عقلی و دعوی حسی محسوب است که قانون و شریعت آنرا در جمله غیرمسموعات  

 پنداشته، محکمه را الزم است عدم سمع آنرا حکم کند.  

 قضات محترم، 

علیه ارایه نتوانسته،  بخش در تحقیقات مدعی گوید، دلیل قناعت آقای سارنوال در دعوی خود می 

 ۀاصالً مدعی برای الزامیت دلیل مقنع ندارد. از اینکه برائت ذمه حالت اصلی است، قبل از ارای 

ا از طرف هآن  دهد کهدلیل الزام چرا دلیل اقامه کنم. از طرفی محصلین را خصم من نشان می 

من به گفتار سارنوال، توهین و هتک حرمت گردیده و با کلمات رکیک طرف اذیت و آزار من 

گردد. و از جهتی محصلین را برای صدق مقال و دعوی خود  واقع شده و بر این اساس مدعی می 

ال را  دهد. اگر دعوی سارنوگی دعوی مدعی را نشان می گواه معرفی داشته است. این هم بی پایه 

در قسمت توهین و هتک حرمت استاد و محصلین تحقیق کنیم، مجموع آنها خصم من واقع شده  

اند؛ پس شهادت خصم بر خصم شرعاً و قانوناً قابل سمع نیست و یا ادعا را از طرف استادان و  

( نفر محصلین. به گفتار سارنوال قابل دقت است که شهود مورد مدعای ۵۴گواهی را از طرف )

 مطابق مقررات قانونی و شرعی ادای شهادت کرده اند یا چطور؟  مدعی

ترین دالیل شهادت شهود از قوی کند: اداری محاکم عدلی چنین حکم می  ۀ( اصولنام۱۴۰) ۀماد 

رود و آن عبارت از اخبار حق به لفظ )اَشهَدُ( است. در آن شرایط  قطعی بعد از اقرار به حساب می 

موصوف صراحت دارد. شهادت به   ۀ( اصولنام۱۴۱) ۀشود. مادمی شرعی شهادت در نظر گرفته 

 شود. محکمه و متخاصمین شنیده می  ئتصورت انفرادی به حضور هی

 قضات محترم:  

( ۲۳۵( و )۲۳۴اداری و اقتضای مادۀ )  ۀ( اصولنام ۱۴۱( و )۱۴۰)  ۀچه در حالیکه مطابق احکام ماد

  ۀ ده اند، روی کدام منظور با قبول کدام مادقانون اجراآت جزایی شهود مدعی ادای شهادت نکر

 ال[دلیل آن سمع گردیده است.  قانون مدعی به آن اتکا کرده و در محکمه دعوی ]بِ 

( ۱۴۱) ۀ(، ماد ۱۴۰) ۀمحکمه را الزم است در قسمت سمع شهادت شهود با احتیاط احکام ماد

 ( قانون اجراآت جزایی را توجیه و تطبیق کند.  ۲۳۵( و )۲۳۴اداری و ماده ]های[ ) ۀاصولنام

 قضات محترم: 
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دموکراسی امروز و برخالف   ۀعدالت نبوی و روحی ۀبرخالف آیات قرآنی و احادیث و طرز طریق 

حالت اصلی است. متهم تا وقتی که   ئت ذمه کند برا ( قانون اساسی که صریحاً حکم می ۲۶) ۀماد 

شود. مگر به کمال تاسف و گناه شناخته می علیه قرار نگیرد، بی حکم قطعی محکمه محکوم  به

جهانی حقوق بشر تحت توقیف   ۀ( اعالمی)    ۀهای قانون اساسی و مادبرخالف کلیه موازین و ارزش 

ای مامورین استناد کرده بدون اثبات و بدون ز( ج۱۴۱) ۀ قرار داده شدم. دعوی مدعی که به ماد

( قطعاً مورد ندارد. دعوی مدعی کامالً  ۱۴۱) ۀو اتکای آن به ماد]بوده[ کمترین قراین و شهود 

 مجهول بوده به حد یقین ثابت نگردیده است.  

بناءً از مقام محکمه تقاضا دارم که دعوی مدعی را نظر به مجهولیت و عدم بند قرینۀ قاطعه به 

 عدم سمع حکم کنند.  با تقدیم احترام 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : برگ نخست و آخر دستنوشتۀ محمد بشیر بغالنی 
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 بخش دوم 
 

 

 

 

 

 دفاعنامۀ 

 یاد موالنا بحرالدین باعث زنده 

 و همرزمانش 

 بدخشان والیت در دیوان امنیت عامۀ 

 خورشیدی ۱۳۵۱در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [: یاد موالنا باعث نوشتۀ زنده دست   سارنوال و دفاعنامۀ متن تایپی صورت دعوای  ] 
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 الف  

 صورت دعوی سارنوالی والیت بدخشان 

جانب غالم محمد »اندر« مساعد اول سارنوالی والیت علیه بحرالدین متخلص به »باعث« ولد  این

غالم  الدین ساکن ولسوالی درواز و ظهوراهلل ولد محمد واصل ساکن ولسوالی جرم و دامال نجم 

الدین اهلل ولد محمد صالح و قیام صدیق ولد حاجی میزرا محمد خان ساکن شهربزرگ و حیات 

یار ساکنان مرکز والیت و افسقال مشهور به زهیر ولد محمد حسین باشندۀ ولسوالی جرم ولد امام 

ر  خان ساکن مرکز والیت به قرا  بیک ولد میرزا عبدالرحمنو زهیر ولد ضمیر ساکن مرکز و حاجی 

 دارم:  ذیل اقامۀ دعوی می 

 باشد:  حاکی بر مطالب ذیل می  هیت اوراق مرتبرو

دهد محترم والی صاحب نشان می  عنوانی واالشانامنیۀ والیت   مالحظه پیشنهادیۀ قوماندانی -۱

  ، و ارادۀ چپاول گندم حکومت به وقوع پیوسته عزم  از طرف یکعده اخاللگران    ۲۹/۹/۵۱  که به تاریخ

از  حکومت نتیجه اخاللگران و غارتگران گندم امنیه ممانعت گردیده اند. در ولی از طرف قوای

 الذکر معرفی گردیده اند.  فوق  علیهمشامل دوسیۀ مدعی  طرف شهودِ

را تقدیم    ایه ( قانون اجراآت جزایی عریض۷۵جمع غفیری از مردم به صفت شهود طبق مادۀ )   -۲

که  - کورین را به ارتکاب جرم توهین حکومتذم  علیهممدعی  والیت نموده ومحترم مقام 

منظورشان از توهین شاه و صدراعظم بوده، چنانچه در جوابات شهود دیگر مندرجۀ اوراق صریحأ 

نام  نمودن گندم حکومت تحت اثر و رهنمایی بحرالدین و اراده به غارت  -  داده شده  از ایشان تذکر

 دوسیه مالحظه شود.  (۶)مذکور متهم ساخته اند. ورق 

علیهم مذکورین چنین بعد از تشریحات مفصلی در مورد مدعی  (۱۱۵)الی  (۷۶)شهود ورق  -۳

   .بیاناتی را ارائه داشته اند

داران مملکت را در جوابیۀ  که زمام   – تجو به حکومت و زمامداران مملک)خالصه این دستۀ فتنه 

گفتند و به صدای اینکه به مقابل این رژیم شاه و صدراعظم گفته، فحش و ناسزا می  (۱۱۵)

 .( دادندشعار می  ،پوسیده مبارزه، جهاد است

نام مذکور را قبل از ظهر یعنی در ابتدای حادثه  بحرالدین  هدوسی( ۱۱۵)شهود شامل ورق  -۴

متباقی    و  بجۀ بعد از ظهر شامل واقعه گفته  چنگیزی را بعد از دو  بیکشامل موضوع گفته و حاجی 

 علیهم مذکورین را نیز شامل واقعه گفته اند. مدعی 
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توضیحات   ت موضوع شمولیتی هم داشته، بعد ازأمدیر صاحب اداری والیت که در زمرۀ هی -۵

نظار گدام هنگر، باعث هم در  زیادی ارقام داشته که نظر به مخابرۀ تیلفونی شیرآقا ضابط هیأت 

 را کردن موضوع تحت توقیف قرار داده شد و چنگیزیراهبه ابتدای حادثه شامل بوده و بعد از سر

 هم قرار شنیدگی اش، شامل حادثه گفته است.  

( دوسیه گفته که وی ظهوراهلل  ۱۶نظار گدام هنگر در جوابیۀ ورق ) شیرآقا خان ضابط هیأت  -۶

در   ،معرفتی نداشته ولی قرار گفتار مردم شامل حادثه واقع کنار گدام هنگر  اًرویت  و باعث نامان را

 بوده است.  ۲۹/۹/۵۱یا نه و نیم بجۀ روز تاریخی  ۹اثنای 

( دوسیه متذکر گردیده که ۱۵هنگر در جوابیۀ ورق )گدام    خان ضابط هیئت نظار  عبدالرحیم  -۷

از نزد نفری پرسان کرده، نفری بحرالدین  ،واقع کنار گدام هنگر ۀوی در مورد اخاللگران حادث

خان، باعث را   میباعث را هم به وی از جمله شاملین اخاللگران معرفی کرده ولی شخص عبدالرح 

 معرفتی نداشت. 

به وقت  تخمین  ( دوسیه بیان داشته که بحرالدین  ۱۴پولیس در جوابیۀ ورق )صاحب    سرمامور  -۸

از اینکه وقوع حادثه و دیدن   ه است.صاحب برایش تسلیم داده شد ده بجۀ روز از طرف قوماندان

صاحب تمام آن به اوقات  برای سرمامور باعثبحرالدین باعث از طرف شهود و کذا تسلیمی 

  ، نام مذکورگردد که بحرالدین چنین درک می شان ن از جوابات آ ین گردیده، بنابریتخمینی تع 

ور قبل از ظهر یوم مذکور یعنی در هدایت شامل بوده ولی بعد از آنکه حادثه را سر به راه و شعله 

دولت بعد از استعمال   ۀساخته و کلماتی مبنی بر توهین شاه و صدراعظم )اولواالمر( و رژیم موجود

خویش تزریق نموده، خود را کناره کرده است.  مسلکانقطاران و همشخص وی در ذهنیت هم 

  اً تسسی د ن وی موجود بوده از اتهام حادثه  أباالخره و به منظور این که خود را نظر به زرنگی در ش

آن را به ضمانت رها نموده  ۲۹/۹/۵۱-۲۸ب امنیه که ش رهایی حاصل کرده باشد، نزد قوماندانی 

نام مذکور بعد از آنکه از حاضر گردیده است. نکتۀ موجب تذکر در این جا است که بحرالدین  ،بود

نام پدر محمد واصل  ۲۹/۹/۵۱-۲۸ امنیه احضار گردیده، شب آن روز ولسوالی جرم به قواماندانی 

ضامن آن شده و از طرف قوماندانی امنیه در شب مذکور رها گردیده است و   ،نام مذکور ظهوراهلل

 که حالی  صاحب پولیس مشاهده کرده ام. لذا در مامورسرجانب نزد خط آن را شخصأ اینمانتض

نام شب  نام مذکور در خانۀ ظهوراهلل و مبرهن است که بحرالدین   ثابت  حالت به قرار فوق ثابت بوده

ای آن  مذکور را سپری داشته و در اثنای شب بحرالدین و ظهوراهلل با هم استشاره نموده و به فرد

 نام، حادثه را رنگ و حالت فعالیتی ( به یقاع حوادث فوق اقدام و بعد از آنکه بحرالدین ۲۹/۹/۱۳۵۱)
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  قوماندانی  بخشیده، بعد از آن از این که وی نزد قوماندانی ضمانتی داده بود، قبل از ظهر به 

ده یعنی حادثه را فعال ینرنجان هم لعلی به دست آورد و هم دل یار را  حاضرگردیده و به اصطالح

نی آمده است. بنابر جریان فوق شهادت شهود مندرج ورق  اساخته و هم قبل از ظهر نزد قوماند

نام مذکور کامأل  ( دوسیه در مورد بحرالدین ۱۱۵( بالخاصه محتویات ورق ) ۱۱۵( الی )۷۶)

خط مورد ترتیب ضمانتشود. و اگر در مصداقی داشته، هیچگونه اشتباهی در آن دیده نمِی 

د  نتوانگردد، می محترم مربوط اشتباهی تولید می   نام نزد مقاماتنام از طرف محمد واصل بحرالدین 

 صاحب جویای احوال شوند.   در این قسمت از نزد شخص سرمامور

الدین در دوسیه متکرر جرم هم معرفی شده  امیاهلل، و ق بحرالدین، ظهوراهلل، غالم صدیق، حیات   -۹

 ند.  ا

کنندۀ )اولواالمر( و  علیهم مذکورین را به حیث اخاللگر و توهین قضایی مدعی ضبط هیأت  -۱۰

مسوول   - گندم حکومت –دولت و متجاوزین به حقوق عامه  ۀرئیس حکومت و رژیم موجود 

 قلمداد کرده اند.  

حکومت و رژیم س ئیچون متهمین مذکورین در جرایم اخاللگری و توهین اولواالمر و ر -۱۱

بایست که در مورد و اراده به چپاول گندم حکومت، مسوول گردیده، می  ۀ دولتموجود

شد. ولی از این عامه تطبیق می   قانون امنیت   ۶۵  ،۱۳۲،  ۷۲  ،۱۳۹  ،۳۴اد  شان هدایات مومجازات

 ،اشد ( قانون مذکور هدایتی داده که: هرگاه عملی واحدی دارای عناوین متعدد جرم ب ۱۴که مادۀ )

چون متهمین مذکورین در ؛ شود که جزای آن اشد استبه مرتکب آن مجازات جرمی داده می 

اول   جانب مساعدن این آ بنابر ،عمل اجتماع واحدی دارای چندین جرایم مرتکب گردیده اند

مآب محترم  ضیلت فمجازات نموده و از  ۀ( قانون مذکور مطالب۱۴سارنوالی والیت طبق مادۀ )

خواهم که متهمین مذکورین را به جزای  عامه می ۀ محکمه و اعضای دیوان امنی رئیس صاحب 

 ذیل مجازات فرمایند: 

( سال حبس ۱۵( قانون مذکور به جزای جنایت به مدت )۱۳۹بحرالدین )باعث( طبق مادۀ ) - ۱

 مجازات شود. 

( سال حبس ۱۵( قانون مذکور به جزای جنایت به مدت )۷۲ظهوراهلل )ظهوری( طبق مادۀ ) - ۲

 مجازات شود.  

 ( سال حبس مجازات شود. ۱۰( مذکور به جزای جنایت به مدت )۷۲غالم صدیق طبق مادۀ )  -  ۳
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( قانون مذکور به جزای جنایت به مدت ۱۳۹اهلل هر واحدشان طبق مادۀ ) الدین و حیات قیام - ۴

 ده سال حبس مجازات شوند.  –ده 

 حبس مجازات شود. ( مذکور به جزای جنایت به مدت شش سال  ۱۳۹بیک طبق مادۀ )حاجی   -  ۵

( مذکور به جزای جنایت به مدت شش سال حبس مجازات  ۷۲زهیر ولد ضمیر طبق مادۀ ) - ۶

 شود.  

سال حبس  ( مذکور به جزای جنایت به مدت چهار۷۲افسقال مشهور به زهیر طبق مادۀ ) - ۷

 شود.  
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 [ یاد موالنا باعثنوشتۀ زنده دست   ه دفاعنام پی  ]متن تای 

 الرحیم   الرحمن اهلل    بسم 

 به نام پروردگار توانا و دادگر 

 عامۀ والیت بدخشان  جناب رئیس و اعضاء محترم دیوان امنیت 

 اسامی: 

الدین خان ساکن ولسوالی درواز. تذکره نزدم نیست،  بحرالدین »باعث« ولد مرحوم دامال نجم  -۱

 .۱۳۱۸تولد 

، ۴۱۵۶/۳۱۸ظهوراهلل »ظهوری« ولد محمد واصل خان ساکن ولسوالی جرم، دارندۀ تذکرۀ  -۲

 /جلد سه. ۱۰۰صفحۀ 

 بزرگ.غالم صدیق»ساعی« ولد مرحوم میرزا محمد خان ساکن عالقه داری شهر  -۳

 آباد. طرف جوزون شهر فیض »قیام« ولد امام یار خان ساکن آن  الدینقیام  -۴

 آباد. رنجبر« ولد مرحوم محمد صالح خان ساکن شهر فیضاهلل »حیات -۵

 آباد. حاجی بیک »چنگیزی« ولد مرحوم میرزا عبدالرحمن خان ساکن شهر فیض  -۶

 آباد. محمد ظهیر »ارگوچی« ولد محمد ضمیر خان ساکن شهر فیض  -۷

 افسقال »زهیر« ولد مرحوم ارباب محمد حسین خان ساکن ولسوالی جرم.  -۸

باشیم،  علیهم همه احرار، مسلمین، بالغین و دارای جمیع تصرفات مشروع می ا مدعی که مدر حالی 

اینک دفاع خود را بر رد اتهامات وارده از طرف آقای غالم محمد خان متخلص به »اندر« مساعد  

 داریم: سارنوالی والیت بدخشان ذیأل تقدیم می 

نظر نموده  سیاسی مسأله کامأل صرف  شویم که درین دفاع از جنبۀ به عنوان یادآوری متذکر می 

نماییم و  جلب می 7جریدۀ »پیام وجدان« ( ۳۹مندان را در مورد، به مطالعۀ شمارۀ )و توجه عالقه 

 پردازیم: های حقوقی مسأله می فقط به جنبه 

 

 عبدالروف »ترکمنی« صاحب امتیاز و مدیر مسؤول آن بود.نامۀ غیردولتی که هفته -۷
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خدمتی  که مأمور و معذور اند، کار بی مباالتی در وظیفه و افراط در خوش آقای اندر به حکم این 

کشانند که اگر پای احترام از مسند قدسی  جا میالحال والی را تا آن و دستۀ معلوم  و دار به والی

بود، هرگز زحمت دفاع را به خود هموار نساخته موضوع را به علم قضات محترم  قضا در میان نمی 

 شدیم. واگذار می 

 ول سارنوالی والیت:اپردازیم به تحلیل و رد جعلیات آقای اندر مساعد  اکنون به حکم ضرورت می

 العموم رد اتهام مدعی 

عامه نیست، در   گری خاصی که هرگز برازندۀ یک مدافع حقوق آقای اندر مساعد با ناشی  -۱

که به ضرورت تذکرۀ تابعیت و مسکن اصلی و تکمیل شهرت نخستین فقرۀ اتهامیۀ خود بدون آن 

نشئۀ پیروزی در احتشان ]احتشاد[  و ضروریات دیگری از این قبیل پی برده باشد، سرشار از 

گوید: »مالحظۀ پیشنهادیۀ قوماندانی  چشم به کشمیر دوخته می  8«آئین فرمان واال شان آقای »

از  ۲۹/۹/۱۳۵۱دهد که به تاریخ صاحب نشان می امنیۀ والیت بدخشان عنوانی واالشان والی 

 ع پیوسته، ولی از طرف قوایحکومت به وقو طرف یک عده اخاللگران عزم و ارادۀ چپاول گندم 

گران گندم حکومت از طرف شهود شامل  امنیه ممانعت گردیده اند، در نتیجه اخاللگران و غارت

 علیهم فوق الذکر گردیده اند.« دوسیه مدعی 

 عامه عبارت است از:گری منافی تصدی دفاع حقوق  موجز ناشی 

 پیشنهادیه.زدن دستوریه و فرمایشه به نام قالب  -الف 

 طرف. ساختن مدعی و خصم به عنوان شخصیت ثالث بیوانمود   -ب 

 که اصأل این استعمال موردی ندارد. گر در جایی گر و چپاول استعمال بخطای کلمۀ اخالل  -ج 

عارض و مدعی اند    9ها کردن شهود به کسانی که بنا به فرمایش والی و حاجی محمدیعنوان   –د  

و اکثرأ یا از موضوع اگاهی ندارند و یا امضاء و شصت آنها به اکراه والی صرفاً به نام وقوع یک  

 تظاهر، مجرد از جهات مثبت و منفی آن گرفته شده است.

 

 غالم علی »آئین« والی وقت والیت بدخشان -۸

  وقت های خریداری گندم همدست با والییک تن از قرار دادی -۹
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 حکومت.  مردم نه حق  عدم تشخیص حقوقی ملکیت گندم به مثابۀ حق -هه 

وال در شرایط دموکراسی عبارت است از تالش مسلکی سارن عمده و اساسی وظیفۀ شاخص 

گرفتن در تحت تأثیر  ناپذیر در راه کشف و تثبیت حقایق و دفاع از حق و حقیقت؛ قرارخستگی 

مسلکی را تطمیع و تهدید و پیروی از احساسات شخصی و مالحظات دیگری که روح و وجدان 

آگاهی و نارسایی و   ت. و تنها عدم وظیفۀ سارنوالی سازگار نیس مصدوم سازد، اساساً با شئون 

جاست که به تکرار  دارد و از همین نقصان پرورش است که شخص را به خیانت در وظیفه وا می 

افتد. ورنه آقای اندر  وی برای مأمورین پولیس و سارنواالن الزم می های تربیهتذکر تدویر کورس 

رمق،  قانی را که هزاران دهقان گرسنه و بی ده  اساسی تظاهر   دانند که علت هرگز به خود اجازه نمی 

ها هزار سیر گندم امدادی های آفتابی والی و حیف و میل ده شان را نسبت به خیانت خشم و انزجار 

دموکراتیک توزیع عادالنۀ گندم و افشای جنایات ننگین والی هدفی   ابراز نمودند و جز مطالبۀ 

عامه و   در مورد اتالف هزاران سیر گندم حقوق ئین آکه علیه نداشتند، نادیده گرفته به جای آن 

کار شود، برخالف روح مسلک  دعوی کند و خواستار مجازات این والی جنایت  سایر جنایاتش اقامۀ 

شاکی پا گذاشته، گرگ را به شبانی بپذیرد و   ها هزار دهقان عامه و ده  و وجدان، باالی حقوق 

انی بدون دخالت والی و بدون مسبوقیت والی پیشنهادیۀ  چنین وانمود کند که گویا »مقام قوماند

داند والی در این اتهام، العمومی است که نمیبه والی تقدیم داشته است«! مگر این چگونه مدعی 

داند  داند که نمی العموم است که نمی نخستین نفر طرف دعوی متهمین است؟ چگونه مدعی 

العموم است های والی صورت گرفت؟ چگونه مدعیاریکمظاهره علیه والی و به خاطر افشاء کثافت 

 باشند؟ می آئین کاران و همآئین  داند متهمین زندانی شهدای تیغ استبداد سیاه آقای که نمی 

و ما  آئین بودند، برای اثبات خصومت میان اگر آقای »اندر« اندکی متوجه مسؤولیت خود می 

ها، به مطالعۀ  کنندگان و افشای به وسیلۀ آن متهمین، گذشته از برخوردهای دموکراتیک تظاهر

ترین آسا اثر خود را در طول و عرض افغانستان گذاشت، قاطع پیام وجدان که برق ( ۳۹شمارۀ )

 گذارد. ترین اشتباهی را در زمینه باقی نمی ست که جزئیسندی 

صورت دعوی پس آقای »اندر« خود قضاوت نمایند که مالحظات متذکرۀ ایشان در فقرۀ اول 

المثل: »خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه« نیست؟! مگر مطالبۀ  جانانه برای ضربمصداق  

و باند آئین های گریحق مسلم مردم از والی به حیث مسؤول جنایات و افشای غارت 
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اساسی  قانون  ۳۲و  ۳۱صریح مواد  اش اخاللگری است؟ مگر عمل به مقتضای نصشده شناخته 

گیرد و  و چپاول است؟ مگر هزاران سیر گندمی که در بدل کار قراردادی به مردم تعلق می غارت 

والی آن را تجارت نموده است، مال حکومت است؟  مگر استعمال کلمۀ شاهد باالی عناصر 

اهلل را بلعیده اند و مطابق فرمان والی، خاینانه ای که هزاران سیر گندم حق خلقشناخته شده 

ما شده اند، فقدان بصیرت فقهی و قانونی نیست؟ امیدواریم جناب   و مدعی جرم  عریضه ترتیب

 ها پی برده باشند. کاسه شان به نیم رئیس و اعضای محترم 

ای از به اصطالح عارضین را که دراثر اکراه و اگر ابهامی در مورد باقی مانده باشد، حاضریم عده

نماییم تا قضات محترم و مستمعین به جعل رسوا   والی علیه ما متهمین امضاء کرده اند، احضار

قوس کامأل دموکراتیک   ۲۹که حاضریم ثابت نماییم که تظاهر روز  کنندۀ جاعالن پی برند؛ کما این 

گونه قصد سوئی وجود نداشته است؛ ورنه  اساسی بود. هیچ قانون ۳۲و  ۳۱و مطابق روح مادۀ 

بود، چند نفر پولیس محدود، هرگز سوئی در میان می کردند که هرگاه قصد  آقای اندر باید فکر می 

خشمگین و به جان رسیده را بگیرد. شما را به خدا بگویید   توانست جلو تهاجم هزاران دهقان نمی 

توانست بدون تصادم خونین مانع این کار  بود، چه قدرتی میاگر پای قصد چپاول در میان می 

 شود. 

شان بودند و علیه  چی خواستار حقوق ر که هزاران نفر مظاهرهآقای اندر بفرمایید که در روز مذکو

 جنایات والی شعار می دادند، کدام بینی خون شد؟ کدام پاو گندم و حتا سوزنی به یغما رسید؟ 

ش قرار گرفته، عنوان چور و چپاول را به  تأثیر والی و باند آور نیست که آقای اندر زیر سپس خنده 

 دهد. دموکراتیک می  آمیز و یک مظاهرۀ مسالمت 

مادۀ    آقای اندر در فقرۀ دوم اتهامیۀ خود گفته اند: »جم غفیری از مردم به صفت شهود طبق  -  ۲

علیهم مذکورین را به ارتکاب جرمِ  ای تقدیم والیت و مدعی ( قانون اجراآت جزایی عریضه ۷۵)

چه در جوابات شهود دیگر چنان شان از توهین شاه و صدراعظم بوده، حکومت که منظور توهین

اثر و رهنمایی  نمودن گندم تحت مندرج اوراق صریحاً از ایشان تذکار داده شده و اراده به غارت

 ( دوسیه مالحظه شود«. ۶نام مذکور متهم ساخته اند.  ورق )بحرالدین 

 شان! جناب رئیس و اعضای محترم 
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ز عدم درک مسؤولیت و فقدان تسلط در   طوری که فوقاً عرض شد، صدمات احتمالی ناشی اهمان 

 ناپذیر است. این هم فشردۀ منطق آقای اندر:العموم از نظر اجتماعی جبران وظیفه برای یک مدعی 

خصم ماست و نظارت اداری خصم باالی خصم، ملغی  آئین گوییم که آقای گفتیم و می  -الف 

گوید  که می موکراسی است و این است و رسیدگی به دعوی از مجرای خصم خالف احکام فقهی و د 

 ای تقدیم نمودند، درحقیقت اغماض آقای اندر از عدالت است.جم غفیری از مجرای والیت عریضه 

تذکر کلمۀ عرض در فقرۀ دوم  و دعوی آقای اندر و توجیه از آن به شهادت، ناشی از عدم   -ب 

اصولی و عارض به کسانی  درک اصولی مفاهیم قضایی سارنوال است. زیرا کلمۀ عرض از نظر 

شوند.  شود که مدعی چیزی بوده و برای رسیدن به مدعی به مراجع رسمی متوسل می اطالق می 

ها حاضر اند قضیه را روشن بسازند،  سپس اطالق کلمۀ شهود باالی مدعیان تحمیلی که برخی آن 

در پیشگاه خداوند  دانند که  یا نارسایی فکری است و یا کتمان تعمدی واقعیت و قضات محترم می 

 جهت عارضین را شاهد وانمود ساخت. تر از کتمان حقیقت نیست. و نباید بی گناه بزرگ 

گوید: »عضو سارنوالی  جزایی برخالف آنچه آقای اندر فرموده اند می   قانون اجراآت (  ۷۵مادۀ )  -ج  

؛ در این شود، بشنود تواند شهادت هر کسی را که به رضای خود به ادای شهادت حاضر می می 

شود.« البته آقای اندر متوجه اند که شهادت بر اساس  صورت مراتب در محضر تحقیق درج می 

گیرد نه  بازی بوده و مستقیمأ به عضو سارنوالی موظف ارتباط می   عرض و عرضاین ماده، فارغ از  

قانون  ( ۷۵که آقای  اندر جم غفیری را به عنوان شهود طبق مادۀ )از طریق مقام والیت. این

 مصرحات  اجراأت جزایی گفته اند یا باید جوانمردانه حرف خود را پس بگیرند یا بار انفعال تغافل از

 گی متقبل شوند.   دان همراه با ناغه جوان حقوق  جزایی را به صفت یک  قانون اجراآت ( ۸۱مادۀ )

انند ماهیت دموکراتیک ش بتوو باندآئین تر از آن بود که آقای قوس علنی ۲۹مظاهرۀ روز  -د 

و  آئین سازد که برخالف ادعای آقای اندر و  ها نفر ثابت میآن را تغییر بدهند. اخبار و شهادت ده 

االمر صورت مذکور یک تظاهر صرفاً دموکراتیک بوده و قطعاً در آن توهینی به اولی   تظاهر   ،باندش 

قضایی   ته باشد، مأمورین ضبط نگرفته است. زیرا اگر خدای نخواسته چنین سفاهتی صورت گرف

توانند آواز ثبت شده را در محضر قضا ارائه نمایند. امیدواریم مقام قدسی قضا افترازنانی را که  می 

دهند، به جزای شان قرار می االمر را وسیلۀ پیشبُرد منویات شوم جسارت ورزیده و کاذبانه اولی 

 برسانند.  اگستاخی و افتر
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سازد که سراسر همه  برای هر صاحب اندک شعوری واضح می   تسویدی خصوم  مطالعۀ اوراق  -هه  

صورت گرفته است. زیرا در پذیرش این اوراق به   آئین«» جعل بوده و تحت هدایت مستقیم اقای

ای وجود دارد که در محکمه بیان حیث اخبار و یا به تعبیر سارنوالی شهادت از نظر عقلی استحاله 

 گردد. می 

ای است که در کند همانا ادعای بی شرمانه ی دروغبافان را در محضر قضا سیاه میچه روآن  -و 

گو حافظه ندارد؛ ورنه اسناد و شهودی وجود مورد اشتراک »باعث« گفته شده است. راستی دروغ 

سازد که »باعث« پیش از هشت بجۀ روز مظاهره تا ختم روز در قوماندانی و دارند که ثابت می 

ترین ارتباطی به مظاهره نگرفته است. از جمله علم جناب رئیس س بوده و جزئی سرمأموریت پولی 

ید مدعی است. و این خود مبین آن است که ؤمحاکم، استعالم قوماندان سابق و گواهی شهود م

ای بیش نیست.  شده از طرف آقای اندر در مورد دیگران نیز افترای ناجوانمردانه اتهامات ارائه 

 حترم، دروغگویان را به کیفرشان برسانند. امیدواریم مقام م 

 گوید: بافی زده می آوری دست به مهمل اول سارنوالی با تشتت فکری ترحم  آقای اندر مساعد  - ۳

علیهم مذکورین چنین بعد از تشریحات مفصلی در مورد  مدعی ( ۱۱۵الی )( ۷۶»شهود ورق )

داران امور مملکت را درجوابیۀ جو به حکومت و زمام فتنه »خالصه این دستۀ    بیاناتی را ارائه داشتند.

که به مقابل این فحش و ناسزا گفتند و به صدای این  ،شاه و صدراعظم وانمود کرده اند( ۱۱۵)

 دادند.« رژیم پوسیده مبارزه جهاد است، شعار می 

 ریگ ازروغن  دانم منظور آقای اندر از این تکرار مکررات چیست؟ شاید خواسته است با ایننمی 

را کمایی کند. در هرحال آئین آمیز بادار خود آقای ها و تالش مذبوحانه، لبخند تحسین کشیدن 

 این هم تجزیۀ منطق حقوقی آقای اندر: 

شود که واژۀ شهود و شهادت  هم عرض می طور که در فقرات فوق توضیح یافت. بازهمان -الف 

حریم آن در ارتباط با مشهود علیه راه نیست. به  گونه تنازع را در مفهوم خاصی است که هیچ 

تعبیر دیگر شهادت و دعوی دو مفهوم متمایز از هم بوده و در یک دعوی هرگز با هم جمع  

تواند شاهد  تواند مدعی و مدعی نمی شوند. یعنی در آن واحد و در دعوی واحد شاهد نمی نمی 

ا تنها از نظر موشکاف آقای اندر پوشیده  باشد و این واقعیت از بدیهیاتی است که از طالع بد م

 مانده است. 
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( ۱۱۵الی )(  ۷۶فرد فرد اوراق )  خاللشود که از  بدین ترتیب خدمت آقای اندر احترامانه عرض می 

شود که  دوسیه به وضاحت مطالعه می ( ۱۱۵و نیز از خالل ورقۀ توحیدی این اوراق یعنی ورق )

و پافشاری  آئین  دهندگان این اوراق از عرض و دعوی قبلی خود در این مورد به حضور آقای  نظریه

ها )ما متهمین( مضایقه نکرده، مدعی  علیهم خود شان مبنی بر مجازات مدعی متحدالمال خصمانۀ 

کنند  گوشمالی ما شده اند. و کسی و یا کسانی که در یک موضوع به خصوص، دعوی و شکایت می 

االحکام و فقه شده و حق شهادت را اصأل ندارند و این نص صریح مجلهدعی شناخته به صفت م

اصولنامۀ اداری محاکم عدلی، اقای اندر حق ندارند قضات محترم  (  ۸اسالمی است و مطابق مادۀ )

 را به رسیدگی خالف مقررات شرعی در دعوی دعوت نمایند: 

و  آئین صورت گرفته و چون خصومت آئین م ترتیب و جعل اوراق زیر نظارت و نفوذ مستقی  -ب 

اش به سردمداری حاجی محمدی با ما، نزد قضات محترم روشن است؛ از پیشگاه عدالت باند سیاه 

وقعی نگذاشته به بطالن دعوی حکم نمایند. توجه قضات    الطایالت  اسالمی خواستاریم تا بر همچو

 نماییم. ن جلب می جریدۀ پیام وجدا( ۳۹محترم را با مستمعین به شمارۀ )

 اش با فرزندان صدیق بدخشان و باطنبرای تثبیت عناد دیرینۀ حاجی محمدی و دار و دسته   -ج  

ماند، بهتر است توجه مقام محترم قضا و تمام آلودۀ آنها که مجالی برای شک و تردید باقی نمی 

این آقایون مدعی برادری  مردم شریف افغانستان را به عریضۀ جلب نماییم که چندی قبل از طرف  

و برابری به ریاست ناقلین و امالک و اسکان در صدارت تقدیم و مدعی شده اند که چون حاجی 

اش در بدخشان در اقلیت بوده از طرف دیگر مردم  )یعنی مردم اصیل  محمدی و دیگر وابستگان 

ند صد فامیل در دشت  شوند، باید ریاست مذکور  با اعزام و اسکان چ بدخشان( تهدید و تعجیز می 

 قرغ و خمچان مصئونیت آیندۀ ایشان را تضمین نماید. 

 جناب رئیس و اعضای محترم شان؛ 

اش از شمار بیرون شده و  آید و در مدت کمی سرمایه گروهی که با دست خالی به بدخشان می 

  کشاند و صدها جریب زمین و باغ را مالک و متصرف تر مردم را به اسارت اقتصادی می بیش 

مندانه بجا می آورد! مگر شهادت چنین طور شرافتنمک بدخشان را این شود باز هم پاس می 

 ای به گرگ نیست؟ مردمی عینأ واگذاری سرنوشت گوسپند بیچاره 
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گر با ما عداوت ذاتی داشته و  آری حاجی محمدی و گروه تابعش به حیث عناصر متجاوز و ستم 

 ع نیست. نظر ایشان در مورد ما  قطعاً قابل سم

 ۴۷ها با فرزندان پاک بدخشان آن است که در سال دلیل دیگر عداوت مزمن حاجی محمدی 

کوچ رفتن »باعث« و چند تن متعلمین دیگر در راه شغنان باال شد،  زمانی که شایعۀ زیر برف 

شگفت اظهار داشت که اگر این خبر حقیقت  که از خوشی گُل گُل میحاجی محمدی در حالی 

والی بدخشان    10، حاضر است ده هزار افغانی را جشن بگیرد. باز هم خانۀ آقای »روشن« داشته باشد 

مورد حاجی محمدی را تقبیح نموده، تأسف خود را در صورت آن وقت آباد که این شادی بی 

 کسب واقعیت خبر ابراز داشت. 

مطابق حکم کدام  شان را جشن بگیرد که مرگ آقای اندر دقت نمایند که شهادت علیه کسانی 

 تواند مسموع باشد؟ شریعت می 

( ۱۱۵الی )( ۷۵اخبار فرمایشی ورق ) النعل بالنعلتوافق طابق  عالوه بر آن استحالۀ ناشی از -د 

باشد، خود  می آئین ناپذیری مشعر بر جعل آن به وسیلۀ باند مندرج دوسیه که با قوت تردید 

کاش آقای اندر آن دارد. و ایمی کاران وا لای است که قضات محترم را به مجازات جع داعیه 

داشت که به ندای وجدان گوش فرا داده خواستار مجازات این گروه مفتری و غدار   شنوایی را می 

 گردید؟! می 

های این مردی که دست حجاج را از پُشت بربسته بود و تالشآئین با همۀ زدو بند و فشار  -هه 

ضمیری که از کسی نترسیده و از باز و روشنلمانان پاک «، هستند مسآئین آلود باند »تب

آئین  کاری باند  بافی و افترا چنین از تهمتبودن تظاهر و عدم تجاوز احدی به اولواالمر و همقانونی 

 اخبار و گواهی دهند و روی دروغگویان را در محضر عام سیاه نمایند. 

خدا جز رسوایی و روسیاهی در پیشگاه   نصیب دشمنان  گویدت وعید خدا که می چه بجاس -و 

لَْعنََت  »و درغگویان به فحوای  «يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ » عدالت اسالمی چیزی نیست

ِ َعلَى اْلَکاِذبِينَ   المستقیم قرآنی اند. ترین دشمنان صراط مفتضح  «َّللاه

 

تر تاج محمد وردک که چندی بعدتر او نیز نخست معاون آن والیت و پس از روشندل روشن برادربزرگ -۱۰

 والی بدخشان بود. ۱۳۵۷سردار داود تا کودتای ثور  ۱۳۵۲کودتای سرطان 
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اسالمی و رو در روی کسانی که قبای نیابت رسول اکرم   هآقای اندر متوجه باشید که درین دادگا

ها هزار مسلمان با  کنند، چشم ده اهلل علیه وسلم را به تن نموده میان حق و باطل داوری می صلی

انگیزی روی آور و عبرت اضطراب آزمندانه متوجه این داوری است. خداوند با چه اعجاز حیرت

 کند؟ دشمنان عدالت خود را سیاه می 

و هکذا در پاسخ سوال جداگانه گفته شده است که »باعث« در  ( ۱۱۵الی )( ۷۵ر تمام اوراق )د

الی نه و نیم مظاهره را سر به راه نموده و به اولواالمر توهین نموده و وقتی   ۹آغاز تظاهر ساعت 

های خود را تکرار کرد و چون جمعیت  خان رسید، باز »باعث« حرف که مظاهره به پُل افضل 

آوری  ظاهر نزدیک گدام شدند، »باعث« قوماندۀ چپاول گندم را صادر ساخت و چرندیات شرم مت

از این قبیل. و این ماحصل ادعایی است که این به اصطالح جم غفیر مسلمانان صادق و خداپرست  

کبیر اسالم،  فتوح سرور کاینات پیامبر پرشان به خاطر روح با درک مسؤولیت ایمانی و وجدانی 

َوَمَكروا  »یلۀ آقای اندر درین مسند ملکوتی به راه انداخته اند. مگر خدای منتقم به موجب  به وس

ُ َخيُرالماِكرينَ  ُ َوَّللاه العجاله پرده از چهرۀ برسیسایی این  به عنوان چاشنی پاداش علی «َوَمَكَرَّللاه

عامه   نسبت به حقوق شان را به خدا و قرآن و گروه مزور برداشت و کیفر واقعی کردار جنایت بار 

 االکبر«ش خوانده است، خواهند چشید.  که خداوند »فزع در روز رستاخیز، روزی

این آیتی است که دست غیبی از خالل آن، پرده از روی  «یَفعَلُ اهللُ ما یَشاءُ وَ یَحکُمُ ما یُریدُ »

رئیس محاکم است که دارد؛ همانا در  مرحلۀ نخست علم جناب فروشان برمی مکاران و وجدان 

خود از کنه موضوع آگاه بوده، از تمام جزئیات قضیه آگاه اند و بدا به حال کسانی که در پیشگاه 

 شان واضح است.علم قاضی مکر و دروغ 

آیتین دیگر همانا قوماندان امنیۀ سابق و جواب صریح او در برابر استعالم مقام محترم ریاست 

 -۷۵ناپذیری، ادعای والی و دار و دستۀ والی مندرج اوراق )محاکم است که به وضاحت تشکیک 

کارانۀ حاجی را تکذیب نموده و توضیح شده است که: »باعث« برخالف ادعای جنایت ( ۱۱۵

امنیه و پیش از شروع قوس پیش از آمدن قوماندان  ۲۹قبل از ظهر روز  ۹ها ساعت محمدی

 ره تحت نظارت پولیس قرار داشته است. مظاهره در قوماندانی حاضر بوده و تا ختم مظاه

 بدا به حال کسانی که در محضر قضا به وسیلۀ شخص قوماندان امنیه به حیث یگانه مسؤول 

 گردد. شان باز می شان افشا و مشتامنیتی دروغ 



47 
 

نمودن »باعث« درساعت ده بجه  نظر شخصی سرمأمور پولیس نیز که به صراحت حاکی از تسلیم 

دوسیۀ نسبتی ( ۱۱۵ -۷۵تری محتویات اوراق )ن است، با قاطعیت هرچه تمام به وسیلۀ قوماندا 

توانند قبول نمایند که  ها می نماید، زیرا فقط متعمدین در کذب و یا مال نصرالدین ما را تردید می 

کاران تواند در دو جای وجود داشته باشد. و به همگان به استثنای جعل یک شخص در آنِ واحد می 

بجه به مندوی آمد و »باعث« که مطابق اظهارات صریح   ۱۲که مظاهره حوالی ساعت    معلوم است

الیه قرارداشت؛ چه جادویی در میان بود که  سرمأمور پولیس از ساعت ده بجه تحت نظارت مومی

در مندوی سبز شده، قومندۀ چپاول گندم  و توهین به اولواالمر را   ۱۲توانست حوالی ساعت 

 دوسیه مراجعه شود.  ۱۱۵ -۷۵ صادر کند؟! به ورق

 قضات محترم! 

ای از صنادید تواند وجود داشته باشد که در یک جامعۀ اسالمی، والی و عده تر از آن می دردناک 

ها و جنایات منافی شئون  بازی دانند، دست به چنین حقه سفید می که خود را مسلمان و محاسن 

ند؟! آن هم به جرم گفتار حق  وکردار حق و گناه بازی کن اسالمی زده و با حیات مسلمانان بی 

 های که با روح قرآن تضاد دارد. افشاء طرزالعمل 

والی و آنانی که اسالم و شخصیت اولواالمر را بی محابا پردۀ ساتر  دانند که:قضات محترم می 

دهند، در شان قرار می جنایات افتابی   استتار  جنایات خودها ساخته، مقام اواالمر و اسالم را وسیلۀ

هایی که به شهادت صدها نفر جز افشای حقیقت به اولواالمر توهین روا داشته اند؟ یا آن 

اساسی و رهبری یک تظاهر دموکراتیک   های این گروه به منویات دولت و موازین قانون جنایت 

شان در تظاهر، شاخص عمدۀ که در آن نه بینی خون شده و نه سوزنی به یغما رسیده است و 

شدۀ  قراردادی و تقبیح چپاول گندم  مطالبۀ توزیع عادالنۀ گندم، مطالبۀ گندم در بدل کار انجام 

تر است و در یک کلمه جز شان از آفتاب هم روشنها که چپاول به وسیلۀ والی و حاجی محمدی 

جز افشای مسؤولین توزیع  عمل به مقتضای قانون اساسی و هدایات قرآنی گناهی نداشتند؟! و 

 غیرعادالنه، نامی از جهاد با رژیم نبرده اند؟ 

 جناب قضات محترم! 

بدری و پریشانی این مردم بدبخت که گرسنگی و فقر، آوارۀ انگیز بدخشان و در وضع آشفته و رقت

های زندگی خود شان آخرین نفس یار و دیارشان ساخت، جوقه جوقه درحالی که اطفال معصوم 
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انگیزی به مناطق قطغن و مزار کشیدند، مادر نان، پدر نان گفته با اشک و آه ترحم را می 

کسی پوشیده  های را تحمل کردند از نظر هیچکه این گروه آواره چه مصیبت کوچیدند و این می 

 نمانده است. 

دولت که با درک مسؤولیت و با احساس عواقب تکان دهندۀ این قحطی و آوارگی و دربدری،  

کند و یک مقدار گندم را برای تسکین اضطراب نیاز به دامن کشورهای بیگانه دراز می دست 

با سخاوت حاتمی تنها  آئین فرستد، مگر آقای عمومی به تمام والیات و منجمله بدخشان می 

سفیدانی  کنم تنها شصت هزار سیر گندم آن را به یکی از مویشصت هزار سیر گندم، تکرار می 

ن ما را تکفیر و تسجیل نموده اند، یعنی آقای حاجی محمدی خان با زیرکی  که به زعم خودشا 

شوند،  ها افشاء می بخشد و باز وقتی که این عمل ناهنجار والی و حاجی محمدیآوری می خنده 

شما قضاوت کنید که کدام یکی در حقیقت در صدد  ؛بنددتاپۀ اهانت به اولوالمر را به کار می 

که برخالف منویات دولت در یک لحظۀ حساس دست به رآمده است؟ آن اهانت به رئیس دولت ب

زند و ذهنیت هزاران فامیل گرسنه را نسبت به دولت  کارشکنی و چپاول گندم امدادی می 

اش را به افترای توهین  گرانه گهی جواب تقبیح این عمل شوم و اخالل سازد و آن مخدوش می 

و  ۳۱که به حکم داعیۀ دموکراسی و مطابق مواد یا آن گر استدهد، خاین و توهیناولواالمر می 

خواهد تجاوز به حقوق مردم  و حیف و  عامه می اساسی در چوکات رعایت نظم و امن  قانون ۳۲

 اش را افشاء نماید. میل صدها هزار سیر گندم به وسیلۀ والی و دار و دسته 

 قضات محترم قضاوت فرمایند که: 

ها هزار سیر گندم حق مسلم مردم، تشنج را درمیان هزاران  حیف و میل ده کسی یا کسانی که با  

نمودن هزاران گرسنۀ امیدوار که چشم  زنند و با مأیوسرسیده دامن می فامیل گرسنه و به جان 

گر کنند، اخالل به امداد دولت دوخته و بر سر دوراهی مرگ و زندگی قرار دارد، امنیت را تهدید می 

زات شوند؛ یا کسانی که ندای قانون و قرآن را لبیک گفته و به منظور تطبیق عادالنۀ  اند و باید مجا

 کنند؟ اش را نکوهش می توزیع، عمل غارتگرانۀ والی و دار و دسته 

 قضات محترم! 

دانیم ارشاد پیامبر  چه می چنان  «لَيَس ِمنٌا َمْن ناَم َشعباَن و َجاُرهُ جائِعٌ »اگر حدیث شریف: 

دارای منبع ملکوتی  «إِْن هَُو إَِّله َوْحٌي يُوَحى *  َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى»اسالم است و مطابق: 
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ای، حق هزاران گرسنه را  اهریمنی و بدون اندک ترحم و عاطفه  که با قساوتاست، پس آنهایی 

تنها یک قلم آن شصت هزار سیر گندم می باشد،   بلعند کهآشکارا و بدون احساس مسئوولیتی می 

که بدون ترس و هراس کوشیده اند خائنین باشند یا آنانیمحمدی )ص( می آئین  مسلمان و پیرو  

 به دستورات محمدی را افشاء نمایند. 

گر انبوهی از کسی که خون و پوستش از حاصل عرق دیگران تکوین یافته است و کردارش بیان 

ناپذیری در محضر محکمه و ذهنیت عامۀ  رحمی است و دروغش به وضاحت استتار ها و بیقساوت

تواند در مورد سرنوشت  گونه و با چه جرأتی می شود، چه مردم که تجالی ارادۀ خدایند ثابت می 

 دیگران نظر بدهد؟! 

سرکار،  یدن قاطر  اساسی زندانی شدن ما در باستیل بدخشان فقط توران   داند، عامل کیست که نمی 

الحال است که  ها و عناصر گماشتۀ معلوم ها«، حاجی محمدیآئین یعنی مبارزه بر ضد منافع »

های رادیویی آن، به خاطر در راه تطبیق عملی تبلیغات همیشگی مقامات ذیصالح دولتی و وعده 

بکشند با  آنکه خجالتشان بی اندازی نموده، طبق عادت دیرینۀ منافع پلید شخصی خود سنگ 

رمق و قربانیان بیداد فقر و گرسنگی و بیماری که یادآوری لقمۀ دست آوارگان دردمند، بی 

شان، مو را در بدن راست می سازد که البته مطابق آمار های تراژیدی و سرنوشت تراژیک صحنه 

شاهد  شان در دفاتر دولتی والیات مجاورقرارگرفتن جان و ناموس زنان و دختران  مورد تجاوز 

 شان احساس خطر نمودند؟ های دروغینمدعی است؛ و از برانداختن نقاب از چهره 

عامه تاخته ایم   داند ما به خاطر آن زندانی نشده ایم که خدای نخواسته به حقوق کیست که نمی 

عامه و مبارزه  دانند که موجب حبس و شکنجۀ ما دفاع از حقوق بلکه همه و حتا آقای اندر نیز می 

دانند به خاطر آن زندانی ها است. همه میها و حاجی محمدیآئین اینین به حقوق عامه یعنی  با خ

نی  پیروی نموده ایم. به خاطر آن حبس شده ایم که  آاساسی و هدایات قر شده ایم که از قانون 

ها به مردم خیانت  و حاجی محمدی آئین کند؟ چرا گوییم که چرا والی ظلم می گفتیم و می 

 د ...؟! کننمی 

 قضات محترم! 

شان به فحوای: حافظه و افتضاح امیدوارم با تثبیت عینی و انکارناپذیر روسیاهی دروغگویان بی 

در مورد »باعث« و قاطعیت عدم اشتراک آن، شکی در مورد    «يَْوَم تَْبيَضُّ ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ »
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اهانت مستقیم و غیرمستقیم این گروه متجاسر نسبت به رئیس دولت و استعمال نام و شئون 

شان، که خود اهانت  هایتخطی  استثارزن به حیث وسیلۀ رئیس دولت از جانب این گروه افتری

 بزرگی به رئیس دولت است، باقی نمانده باشد. 

و از آنجا که جزء و کل از لحاظ ترکیبی متقابالً مشروط بوده و با انتفاء جزء، کل نیز ماهیتاً منتفی  

شود، به مصداق مشت نمونۀ خروار که یک شیوۀ معقول تصمیم منطقی است، ادعای این گروه  می 

ری و  قوس به کذب محکوم سازند و طبق مادۀ افت ۲۹الکذب را در مورد کیفیت تظاهر روز ثابت

 اهانت به اولوالمر با ایشان معامله نمایند. 

ای که در برابر تکلیف ماالیطاق یک فرمانده غیرنورمال قرار  آقای اندر چون شخص بالاراده  - ۴

آوردن سر نخی از عتاب کند تا با به دستداند چه باید بکند؟ بیهوده تالش می گرفته باشد و نمی 

 فرمانده مصون بماند. 

توان آفتاب را پنهان ساخت. تماشا  حقیقت باز هم حقیقت است و با انگشت نمی   مگر چه شود که

نام مذکور را قبل از ظهر دوسیه، بحرالدین ( ۱۱۵گوید: »شهود شامل ورق )قا چه می آکنید این 

یعنی در ابتدای حادثه شامل موضوع گفته و حاجی بیک چنگیزی را بعد از دو بجه بعد از ظهر  

 گفته و متباقی مدعی علیهم مذکورین را نیز شامل واقعه گفته است«. شامل واقعه 

 و این هم تردید مکرر این ادعای فرمایشی: 

ارتباط عامه، سوراخ دعا را گم کرده و بی   آقای اندر؛ شما که با این تصدی بزرگ دفاع حقوق   -  الف 

نید، چرا با استفاده از  تواکنید و میان مدعی و شاهد فرق گذاشته نمی کلمۀ شهود را تکرار می 

سازید! آخر  زنید و خود را در وظیفه وارد نمی های بیکاری، سری به پیش استادی نمی فرصت

فهمم. و از هر کسی گرفتن عیب نیست، نفهمیدن عیب است. شاید در دل بگویید چرا؟ می یاد 

است تا خود را   فهمم. مگر چه کنم ناگزیرم و منافع مشتی زورمندان وادارم ساختهبهتر هم می 

به نافهمی بزنم. ولی اگر چنین پاسخی نزد خود دارید، بدانید که این عذر شما از نظر اسالم بدتر 

یوم   نار  من  بلجام  اهللُ علما الجَمه  من کتم از گناه است. زیرا پیشوای ما و شما گفته است: » 

 ین لجام کنند. العیاذ باهلل. گران حق را با قیزۀ آتش « و خدا پناه بدهد از روزی که کتمان القیآمه 

را  گوییم که در یک دعوی هرنوع دعوی که باشد، یکی از عناصر آن آقای اندر، گفتیم و مکرر می 

شود. دو  ای تقسیم می دهد که این مدعی بنابر ماهیت خود به اقسام جداگانه مدعی تشکیل می 

ها هم دارای اقسام مختلف  ین باشند که ابه می علیه و دیگر مدعی عنصر دیگر دعوی یکی مدعی 
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به در دعوی ضروری است؛ یعنی دعوی بدون مدعی  علیه و مدعی اند. وجود مدعی با مدعی 

تواند قوام و وجود داشته باشد. هرجا که دعوی  است مدعی هم است. مگر شاهد که شما آن نمی 

تواند  بوده، دعوی می ای بیش نرا به جای مدعی به کار می بندید یک عنصر تاییدی و عامل بیرونی 

بدون شاهد تحقق یابد. و بنابر قبول این اصل متوجه باشید که در فقرۀ دوم صورت دعوی یا  

افتراییۀ خود به صراحت گفته اید که :»جم غفیری از مردم ... عریضۀ تقدیم مقام والیت نموده  

کنندۀ عریضه پذیرفته اید، در اصطالح  اند...« و فراموش نکنید که اگر این گروه را عارض و تقدیم 

کنم: »از نظر اصولی،  گویند. تکرار می کند، مدعی می قضایی آن که را عارض است و عرض می 

گویند« زیرا عریضه خود محتوی و حامل مطالبی است ن را مدعی می آکند کسی که عریضه می 

ی و عارض اند، اجآزۀ  گیرد و نصوص فقهی برای کسانی که مدع که باالی آن دعوی صورت می 

 دهد. اطالق شهادت را نمی 

را و نیز ورقۀ توحید را ببیند  ( ۱۱۵الی )( ۷۵شود، تمام اوراق )اگر به آقای »اندر« زحمت نمی 

هر کدام این آقایون چنین گفته شده است: »... و هم روزی که والی صاحب واپس  که از زبان

ای نسبت پیشامد چپاولگران تحریر و ه عریضه تشریف آوردند، تخمین در حدود دو صد نفر، قطع

 به حضور واالشان تقدیم نمودیم ...«. 

چنان آقای اندر دیده باشد که در پایان عرض اهالی از ایشان حکایت شده که گفته اند: »استدعا  هم

نماییم که ... به کیفر اعمال شوم آنها آقدام الزمی را مبذول خواهند فرمود.« حال آقای اندر  می 

دقت نمایند ادعای عرض جمعی از یکسو و استدعای مجازات از سوی دیگر چگونه در مفهوم  

 گنجد؟! شهادت می 

رساند که دعوی،  الغه می عربی و فقه  اندکی ورود در لغت عربی و آگاهی ناچیزی از مبادی صرف

و   افتعال بابادعا و استدعا و تداعی دارای یک ریشه بوده، منتهی ادعا و استدعا و تداعی که از 

و تفاعل اند از دعوی مشتق گردیده اند. پس این مستدعیان کیفر همان مدعیانی اند که    استفعال

 کردن سوراخ دعا است. شان یاد کرده است و این خود گم آقای اندر نافهمده به نام شاهد 

ورت چنین و چنان گفته اند که در این  ص( ۱۱۵بهتر آن است بگویید که مدعیون شامل ورق )

عدالت درخور اعتبار نیست و هیچ حکمی از آن مترتب شده   استناد به نظر مدعی در محکمۀ 

 تواند. نمی 

باشد، با والی که خود عامل بروز همه وقایع و مسؤول جنایات ناشی از توزیع گندم می  - ب

استفاده از نفوذ والیت، این دوسیۀ جعلی را به راه انداخته است تا با این اکاذیب جلو افشای 



52 
 

اش را بگیرد که  بطالن جعلیات خصم در مورد خصم از نظر کسی های خود و باند معینکاریتبه 

 پوشیده نیست. 

تا بازگشت والی از کشم( علم قاضی، نظریۀ صحیح و صریح قوماندان به مثابۀ وکیل والیت ) - ج 

بجه  ۹« پیش از شروع مظاهره یعنی قبل از باعثاست که »و اخبار و مدارک دیگری مبین آن 

زیر نظارت شخص قوماندان و بعداً سرمأمور قرار داشته و تا ختم مظاهره و تا امروز هم که چندین 

« نامی برده  باعثاز »  چه در متن اصلی عریضهبرد. چنان گذرد درتحت نظارت به سر می ماه می 

نفر )به عقیدۀ   ۳۵که در ذیل عریضه، عبدالرحمن وکیل درواز بعد از امضا تقریبأ نشده است. این 

کند. باید عرض  « را رهبر و سرغنۀ مظاهره قلمداد می باعث که معلومات دارد( » خود( و )تا جایی 

را به خاک و خون کشانیده  کار که هزاران نفر کنم که عبدالرحمن به صفت شریرترین عنصر تبه 

  باعث چون احساس کرده که با آزادی    ،دانستاست و تا امروز خود را شخصیت بی رقیب درواز می 

  ؛ مجبور است صحنه را ترک و تاوان آنچه را که از مردم غریب تاکنون غارت کرده است، بپردازد

در قوماندانی به چشم  « راباعثکه در لحظات قبل از آغاز مظاهره »الرغم آن مجبور است علی

خودش به چشم سر دیده بود که پیش از شروع  عبدالرحمن مذکور وارد   باعثدیده بود. زیرا 

زبان اش را  او را نشناخته است. تعمداً باعثقوماندانی شد و یک نفر دیگر نیز همراهش بود که 

ات دارد، مظاهره را طبق عادت همیشگی به دروغ آلوده بگوید: » به عقیدۀ او تا جایی که معلوم

 کرده است.« باعث رهبری می 

ترسد و از می  باعثچنان که ]فرعون[ از موسی )ع( هراس داشت، عبدالرحمن نیز از بلی هم

لرزد. زیرا عبدالرحمن خوب دریافته است که دیگر آوردن صحنۀ انتخابات آینده پشتش می یاد 

شد حتا فرزندان و خویشاوندان نزدیک  ها فرارسیده است و اگر باعث کاندید می عصر زوال فرعون 

، بیچاره باعثعبدالرحمن حاضر نبودند و نیستند به نفع او رأی دهند. شخصیت سیاسی 

گزیر ساخته است که هنوز آب غسل خروج از احرام از جانش خشک نشده به  عبدالرحمن را نا

چنین دروغ  ننگین و جنایت شنیعی مبادرت نماید. اعتراف صریح عبدالرحمن در روز عید در  

جا  آشکار ساخت. در آن  باعث انگیز و کینۀ دیرینۀ او را نسبت به داری خواهان باطن نفرت عالقه

توانید  یدم، کارش را کردم، دیگر از کسی باکی ندارم.« مگر شما می که گفت: »از باعث می ترس

معلومات بگیرید که از همان روز نخستین ادعای دروغش، عبدالرحمن نتوانسته است در هیچ  

خوشی بخورد. تمام مردم  درواز بر او و   آباد و چه در درواز آب محفلی چه در کابل، چه در فیض 

تواند کالهی از این نمد به گویند. و یقیناً عبدالرحمن نمی رین می ش نفبر این عمل جنایت آمیز 

دست آرد.  زیرا عبدالرحمن در راه باطل روان است و نتیجۀ هر حرکت منافی اسالمی جز روسیاهی  

 «. َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل ۚ إِنه اْلبَاِطَل َكاَن َزهُوقًاو رسوایی نیست. »
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 کند. ماندان امنیه ضربتی است که روی ادعاگران کجرو را سیاه می نظریۀ قاطع قو 

چنگیزی را بعد از دو بجه بعد از ظهر به ( ۱۱۵در مورد این که آقای اندر براساس ورق ) - د

آئین  اشتراک در تظاهر متهم ساخته است. بعد از یادآوری بی پایگی این استناد و خصومت اقای 

ی اندر بفهمانیم که اگر در  مورد الزام چنگیزی به ادعای مشتی  ها باید به آقاو حاجی محمدی 

که این اوراق جز دردادن بخاری به درد چیزی دیگری شوید، در حالی عناصر مخالف متمسک می 

ها نفر از عدم خورند، چرا به عریضه و امضای چندین نفر متوجه نشده اید که  در آن ده نمی 

اگر به آقای اندر تکلیف نشود، پایان عریضۀ ادعای مورد استناد  اشتراک چنگیزی اخبار نموده اند.  

خود را مالحظه فرمایند، در آن حاجی بیک به صراحت مستنثنا قرار داده شده است. عریضۀ دیگر 

 نماید. که در آن چندین ده نفر امضا نموده اند، عدم اشتراک چنگیزی را تثبیت می 

الیه از  د چنگیزی بعد از دو بجه در خانۀ مومی اقرار صریح حاجی محمد نظیف مبنی بر وجو 

 سازد. های است که کذب ادعای اندر را روشن می ترین حجتقوی

شود، همه و همه مبین عدم  اخبار شرافتمندانۀ صدها نفر و اسناد دیگری که در محکمه ارائه می 

 است. معاندیناشتراک چنگیزی در مظاهره و نشانۀ روسیاهی 

»مدیر   گوید:دندگی خاصی در فقرۀ پنجم صورت دعوی خود می چنان با یک هم قای اندر آ - ۵

صاحب اداری والیت که در زمرۀ هیأت موضوع شمولیتی هم داشته بعد از توضیحاتی زیادی ارقام  

هم در ابتدای حادثه   باعثداشته، نظر به مخابرۀ تیلفونی شیرآقا  ضابط هیأت نظار گدام  هنگر 

کردن موضوع تحت توقیف قرار داده شد و چنگیزی را هم قرار راه بهسر  شامل بود و بعد از

 اش شامل حادثه گفته است«. شنیدگی 

 آقای اندر متوجه باشید که: 

یک و طرف دعوای ماست،   مدعی درجه آئین  گوییم که آقای  وقتی که بارها گفته ایم و می   -الف  

کوکی والی   آقای مدیر اداری به مثابۀ گودی شود که نظریۀ برای صاحب اندک بصیرتی واضح می 

 ترین شریک جنایت والی چه ارزشی دارد؟ و مسؤول 

اساس مخابرۀ تیلفونی شیرآقا چنین نظری اداری برگذشته از آن اقای اندر دقت کنند که مدیر 

حدسیات چه در فقرۀ ششم صورت دعوی تذکر رفته، نظریۀ شیرآقا نیز بر پایۀ  داده است. و چنان 

کند دانم منطق آقای اندر چه حکم می شناخته است. نمی« را نمیباعث استوار بوده و مشارالیه »

که آیا نظریۀ مبتنی برپایۀ مخابرۀ تیلفونی یک شخص ناشناس در مورد متهم مهم است یا اخبار  

 ندان. قبل از شروع مظاهره در تحت نظارت قوما باعثالعین شخص قوماندان مبنی به وجود  رأی
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بجه  ها نفر و استثنایی در عریضه و شهادت دایر به نبودن چنگیزی در ساعت بعد از دواخبار ده 

نمایند و حکم  اداری را تردید می در  صحنۀ تظاهر، همه مدارکی اند که نظریۀ احتمالی مدیر 

 تواند بر پایۀ احتماالت باشد. محکمه نمی 

 گوید: آقای اندر در فقرۀ ششم صورت دعوی می  - ۶

( دوسیه گفته که وی  ۱۶»شیرآقا خان ضابط صاحب هیأت نظار گدام هنگر در جوابیۀ ورق )

نامان را رویتاً معرفتی نداشته، ولی قرار گفتار شاملین حادثۀ واقع کنار گدام هنگر  باعث ظهوراهلل و  

 بوده است. ۲۹/۹/۱۳۵۱یا نه و نیم بجه روز تاریخی  ۹در  اثنای 

 اندر:  و این هم پاسخ آقای

نظریۀ پوشالی آقای شیرآقا که مورد استناد آقای اندر واقع شده است، در مورد ظهوری منطقی  

ندارد. زیرا ظهوری بدون هیچ گونه شک و شبهه در این تظاهر دموکراتیک دهقانی اشتراک نموده  

از  اساسی قانون  ۳۲ - ۳۱کند که در یک چنین تظاهری اشتراک و مطابق به مواد و افتخار می 

دموکراسی و عدالت اجتماعی و از حقوق مردم  دفاع و دشمنان مردم  و دموکراسی را افشا نموده 

 است.

برخورد شرافتمندانه مقتضی آن بود که برای ظهوری و سه نفر مشترکین دیگر در این مظاهرۀ 

ات حوادث  ها بود که خطرشد. زیرا تنها دخالت به موقع آن دموکراتیک مطالبۀ تقدیر و مکافات می 

ناپذیر این تظاهر هزاران دهقان گرسنه و خشمگین و جان به لب رسیده  را رفع نموده و جبران 

 آمیز رهبری و به انجام کشانید. آن را در مسیر معقول قانونی و مسالمت 

ای که در داند که کنترول و مهارنمودن خشم هزاران دهقان از جان گذشته آقای اندر خوب می 

اهره به خودی خود و بدون دخالت این و آن، دور موتر والی را احاطه نموده و در روز قبل از مظ

نمودند، کار ساده و پیش ضمن افشاء رو در روی جنایات والی، او را به چنین و چنان تهدید می 

 ای نبود. پا افتاده 

میدان بی  بود، سد چپاول و غآرت گندم که در دانند اگر حسن نیتی در میان نمی آقای اندر می 

در و دیواری که نامش را مارکیت مندوی گذاشته اند، از قدرت چند نفر پولیس محدود قوماندانی  

ساخته نبود. و این خود دلیل خوبی بر عدم وجود قصد سوء در مورد چپاول گندم و کذب ادعای  

ای ده اندر است که عالوه بر بداهت موضوع و حکم عقل و منطق، اخبار صدها مسلمان و شهادت ع

 ید ادعاست. ؤ از مسلمانان م
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را از زبان دیگران    باعث، آقای اندر دقیق باشند: شیرآقا خان اشتراک احتمالی  باعثهرچه در مورد  

یا نه و نیم بجه محتمل خوانده است. در حالیکه قوماندان امنیۀ سابق و وکیل والیت با  ۹ساعت 

و پیش از آن که مسؤولین گدام هنگر، بجه  ۹« را ساعت باعثصراحت و قاطعیت، قرار داشتن »

آغاز مظاهره را تیلفون کنند در  قوماندانی و تحت نظارت اعالم کرده است و آقای اندر مسبوق  

 اند که حکم محکمه بر مبنای قاطعیت است نه احتماالت جعلی. 

دهد: »عبدالرحیم آلودی چنین ادامه می در فقرۀ هفتم اتهامیۀ خود با تالش تب آقای اندر - ۷

گران حادثۀ  ( متذکر گردیده که وی در مورد اخال ۱۵نظار هنگر در جوابیۀ ورق )  خان ضابط هیأت 

را هم به وی از شاملین  بحرالدین باعثواقع کنار گدام هنگر از نزد نفری پرسان کرده، نفری 

 اخاللگران معرفی کرده ولی شخص عبدالرحیم خان، باعث را معرفتی نداشت.« 

 قای اندر! آ

آورید، هرگز جرأت  ای به یاد می اگر قضاوت تاریخ، نسل آینده و فردای رستاخیز را لحظه 

قدر زحمت بیهوده را در راه کتمان حق و نفی بدیهیات به خود هموار سازید؛ ورنه  کردید این نمی 

یک  آوری بکوشد سرنوشتهای تهوععامه  با سفسطه  آور است که یک عنصر مدافع حقوق خنده 

 گناه را به فرمایش این یا آن عنصر متنفذ محکوم سازد. توجه کنید! انسان بی 

را در ردیف   باعثخان به حیث یک پولیس فعال اظهار داشته است که کسی  عبدالرحیم 

را معرفتی نداشت. مگر تشخیص یک نفر  باعثچیان وانمود کرده است و عبدالرحیم، مظاهره

باشد که آقای عبدالرحیم  لیس مؤظف و هشیار، کاری دشوار می مشترک در مظاهره برای یک پو

که را مرئی نماید. خیر این چندان کار مشکلی نبود؛ در صورتی  باعثخان نتوانست مشخصات 

در مظاهره هرنوع امکان  باعثداشت. مگر خوشبختانه نبودن در تظاهر سهم می  باعثراستی 

دیق شرافتمندانۀ قومندان سابق مبنی بر موجودیت  تثبیت اشتراک وی را از بین برده است که تص

 کاران افزوده است. در ساعت قبل از آغاز مظاهره در قوماندانی، به مشکالت جعل   باعث

را در تظاهر از ریشه   باعثتصدیق و اخبار عینی قومندان امنیۀ سابق هرنوع احتمال اشتراک 

 خریطه فیر نکند! بیطور نماید. امیدواریم آقای اندر دیگر این تردید می 

ها را متأذی ساخته است و خود نیز از ته دل شان شامه ثمرهای بی آقای اندر که تعفن تالش - ۸

فرستد و آخرین شلیکی که مأیوسانه منطق کاذب و انفعال محصول آن نفرین می برکتیبه بی 

ای رد و رکارد تازه از پای درآو ،دهد تا شود صیدی را که اربابانش مؤظفش ساخته اند انجام می 

برقرار نماید؛ مگر از آنجا که  روزگار ما، روزگار شکست طلسم منطق استبداد و دوران پیروزی 

که جز خورد و افسرده و نامراد در حالی حقایق و واقعیات است، این دفعه نیز تیرش به سنگ می 
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گوید: د. اندرصاحب می دهپردازی ادامه می بافی و خیالچنان به احتمال باد در کف ندارد، هم

تخمین به وقت ده   بحرالدین دوسیه بیان داشته که    ۱۴صاحب پولیس در جوابیۀ ورق  »سرمأمور  

 صاحب برایش تسلیم داده شده است.«  بجه روز از طرف قوماندان 

ای یابد، غریو مستانه ای دست میای که به طعمه زدهو متعاقب نظر سرمأمور مثل گرسنۀ قحطی 

از طرف شهود و کذا تسلیمی    بحرالدین باعثزند که چون »وقوع حادثه و دیدن  یاد می سرداده، فر

شان  صاحب، تمام آن به اوقات تخمینی تعین گردیده، بنابر آن از جوابات برای سرمأمور  باعث

نام مذکور قبل از ظهر یوم مذکور، یعنی در هدایت حادثه  بحرالدین گردد که چنین درک می 

ه کور ساخته )!( و ... باالخره به منظور اینکه حادثه را سر به راه و شعله شامل بوده ولی بعد از آن 

رهایی حاصل کرده    دسیستاً؟!خود را نظر به زرنگی که در شأن وی موجود بوده از اتهام حادثه )!(  

که از ... جرم بعد از آن   بحرالدینجاست که  باشد نزد قومندانی ... حاضر گردیده است. نکته ... این

پدر نام محمد واصل  ۱۳۵۱قوس  ۲۹- ۲۸به قومندانی امنیه احضار گردیده، شب آن روز 

جانب نزد سرمأمور صاحب پولیس خط آن را شخصأ این نام ضامن آن شده ... ضمانت ظهوراهلل

در خانۀ ظهوراهلل شب مذکور را سپری    بحرالدینمشاهده کرده ام. لذا ... ثابت و مبرهن است که 

دام و حوادث فوق اق  ایقاعبه ( ۱۳۵۱ - ۹ - ۲۹نموده و به فردای آن )  استشاره داشته و ... با هم

بعد از آن ... به قومندانی حاضر گردیده و به اصطالح هم لعل را به کف آورده و ... بنابر جریان  

دوسیه  ( ۱۱۵، بالخاصه محتویات ورق )(۱۱۵الی ورق ) ( ۷۵فوق شهادت شهود)!( مندرج ورق )

 د و ...«.نام مذکور کامالً مصداق داشته، هیچگونه اشتباهی در آن دیده نمی شو بحرالدین در مورد  

که ارادتمندان آقای اندر صرف به احترام ریاست محاکم و رفع توهم ناشی از خموشی، در حالی 

گاه کنیم، مُهر سکوت را در این زمینه شکسته به پیش بندل بندل سالم نثار گل روی آقای اندر می 

ناپذیرترین دشمن سوگند  آشتی اساسی و این این با وفاترین دژخیم عهد بعد از توشیح قانون 

 رسانیم اینکه: خوردۀ دموکراسی و عدالت اجتماعی احترامانه به عرض می 

گر هرنوع اشتباهی در مورد  سرمأمور صاحب پولیس که نظریۀ او را دلیل قاطع و ازاله  –الف 

ز طرف  شدن باعث را در حوالی ساعت ده بجه اداده پذیرفته اید، جز این که تسلیم   باعثمسؤولیت  

دارد؟ مگر این کند؛ دیگر چه چیز را به حیث مدرک الزامی ارائه می صاحب توضیح می قومندان 

بجه قبل از   ۹ساعت  باعثگوید: » نظریۀ سرمأمور پولیس با اظهار قوماندان سابق امنیه که می 

دارد؟  ارائه می اش نمود.« چه الزامیتی را در باره  آغاز مظاهره نزد او بوده و ده بجه تسلیم سرمأمور 

گوید که تا ساعت ده نزد قوماندان بوده است و بعد از آن در تحت نظارت گفته و می  باعثآری 

 سرمأمور پولیس درآمده است. 
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اراده صحنۀ توطئۀ جالدان استبداد نیست. اگر آقای اندر مدعی گر بی اگر آقای اندر نمایش  - ب

ه صفت یک جوان مؤمن، بلهی است. اگر اندر  است که مسلمان است و دل مسلمان بارگاه تجلی ا

ای آلوده داند!؟ با چه جرأتی دست به چنین توطئه می   السر و الخفیاتعالم  خدا را همیشه ناظر و  

بود که  اهلل بر آن می کاش سنتکسی حتا قضات محترم پوشیده نیست. ای است که از نظر هیچ 

 فرستاد. توجه کنید! بافان نفرین میزنان و تهمت داد و بر دروغ هاتفی آواز می 

برای   باعث... و کذا تسلیمی باعث کند که: »وقوع حادثۀ دیدن »اندر« مبارک دُرفشانی می 

بوده  هگردد که باعث در مظاهرن گردیده ... چنین درک مییسرمأمور به اوقات تخمینی تعی

 است.« همین و بس. 

 قضات محترم! 

اند، آقای اندر با همه تالشش سرانجام آگاهانه یا غیرشعوری   کن در چاه گفتهجا که چاه از آن 

احتمالی و ایجاد  نات عندی و درک ی را فقط روی تخمین قبلی و تعی باعثاعتراف نموده که 

ای از تعمد و تفتین است، کوشیده اند مسؤول قلمداد کنند. البته های تقریبی که نشانه محمل 

شود ولی باز مس آقای اندر وقتی روشن می  وافتمندانه ایست این اعتراف آقای اندر یک اعتراف شر

ای را مسؤول و  گردد یک عنصر قربانی چنین توطئه نعمتانش ناگزیر می که بنا به فرمان ولی 

 محکوم سازد. 

های تحمیلی بوده که برخالف واقعیت  طور که آقای اندر گفته اند، تنها مجبوریتراستی همان 

به تظاهر   باعث ندی و روی برآوردهای ارتجاعی و جنایتکارانه، پای کوشیده اند با محاسبات ع 

در آغاز تظاهر در تحت نظارت  باعثدانند که خلق می خدا و خدای  کشانیده شود، ورنه خلق 

محاکم، نظریۀ قومندان و وکیل والیت صاحب ترین دلیل علم رئیس  قوماندان سابق بود که قاطع 

کند که  مجوز کاران را صادر می فرمان نفرین بر جالدان و دسیسه وقت و دیگر موئیدات است که  

 اصولنامۀ اجراآت حقوقی محاکم عدلی است. ( ۱۶۸این فرمان مادۀ )

 ای کاش آقای اندر بیش ازین در امر اشمئزاز وجدان لجاجت نورزیده از خداوند  بخشش بخواهند.

را به موجب زرنگیش   باعثآقای اندر که به زعم خود به برگ و ساز در نظریات پرداخته،  – ج 

نمودن شب در خط آقای محمد واصل خان و سپری کُن حادثه پنداشته، از ضمانت براهشامل و سر 

شود باف عرض می زند. خدمت این آقای سفسطه جای ظهوری به طور ثابت و مبرهن حرف می 

در  نزد قوماندان بوده و آقای واصل جان  باعثنست که قبل از آغاز مظاهره، که واقعیت امر آ 

صاحب امنیۀ والیت را روشن و خط به قوماندان اهلل زنده اند، خود موضوع اعطاء ضمانت الحمد 

  سازد. کنند، سیاه  می آباد وانمود می خط فیض خط جرم را عوض ضمانت روی آنهایی را که ضمانت 
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در   باعثماست این است که با اقامۀ شهود، ادعای حضرت اندر را مبنی بر نبودن  آنچه مربوط به 

در خانۀ ظهوری ثابت سازیم و دروغ این آقای مدعی شرافتمند حقوق عامه را در سایر (  ۲۹شب )

شود. با همۀ آنکه تظاهر ادعاهایش نیز آشکار نماییم. زیرا با ابطال جزء، کل نیز باطل می 

 . قانون اساسی معطوف می سازیم 11( ۲۶دموکراتیک بوده، توجه اندر را به مادۀ )

با توضیحات قبلی در مورد تأثیر و خصومت  ۱۱۵الی  ۷۶در مورد استناد آقای اندر به اوراق  - د

توانند شاهد باشند و با اشاره به مادۀ  ها و اینکه این آقآیون مدعی اند و نمی والی و حاجی محمدی 

 کنیم. انون اجراآت جزایی اکتفا می ق( ۸۱)

آقای اندر در فقرۀ نهم بهتانیۀ خود متذکر شده اند که: »بحرالدین، ظهوراهلل، غالم صدیق،   - ۹

 حیات اهلل و قیام در دوسیه متکرر جرم هم معرفی شده اند.« 

 

آزادى حق طبیعى انسان است. این حق جز آزادى دیگران و منافع عامه که توسط ماده بیست و ششم:  - ۱۱

 گردد، حدودى ندارد.قانون تنظیم مى

ت آزادى و کرامت پذیرد. دولت به احترام و حمایآزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است و انفکاک نمى

 باشد.انسان مکلف مى

 شود مگر به موجب قانونى که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.هیچ عملى جرم شمرده نمى

توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونى که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده کس را نمىهیچ

 باشد.

 گرفتار نمود مگر بر طبق احکام قانون.توان تعقیب یا کس را نمىهیچ

 توان توقیف نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صالحیت و مطابق به احکام قانون.کس را نمىهیچ

برائت ذمه حالت اصلى است. متهم تا وقتى که به حکم قطعى محکمه محکوم علیه قرار نگیرد بى گناه 

 شود.شناخته مى

تعقیب،گرفتارى یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او، به شخص دیگرى سرایت جرم یک امر شخصى است. 

 کند.نمى

تواند حتى به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه آن شخص تعذیب انسان جواز ندارد. هیچ کس نمى

 تحت تعقیب، گرفتارى یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.

جزایى که مخالف کرامت انسانى باشد جواز ندارد. اظهارى که از متهم یا شخص دیگر به وسیله اکراه تعیین 

 بدست آورده شود اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت ا ست از اعترافى که متهم به رضاى کامل در حالت صحت عقل به ارتکاب جرمى که 

 نماید.حیت مىبه او نسبت داده شده در حضور محکمه با صالاً قانون

... 
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« به همگان  باعث آمیز » های افتخار « و برائتباعثهرچند اتهامات وارده از طرف ارتجاع به »   -  الف 

کردید، مثل اینکه  را به زعم ارتجاع، متکرر جرم وانمود می  باعثمعلوم است. باز هم اگر تنها 

نه تنها مجرم    باعثگفتیم که  بزرگان سلف شما ادعا کرده بودند، حرفی نداشتیم و فقط اینقدر می 

ۀ خود کسی را  ناپذیر مجرم است و شما به حکم ماهیت تجاوزکاران نیست، بلکه دشمن آشتی 

 گویید که با جرایم شما مبارزه کرده است. مجرم می 

الدین »قیام«  اهلل »رنجبر« و قیام ولی در مورد ظهوراهلل »ظهوری«، غالم صدیق »ساعی«، حیات 

دانم با چه مدرکی ما را مجرم گفته اید؟ کدام محکمه؟ در کجا؟ و به کدام جرم ما را محکوم  نمی 

 ر گفته شویم؟! ساخته است که مجرم متکر

شان در  سرنوشت هزاران متهم  اگر آقای اندر به اهمیت وظیفۀ اجتماعی و نقش منفی و مثبت 

قانون  (  ۲۶فهمیدند که مادۀ )خواندند، می بردند و قانون اساسی را پیش استادی می بیگناه پی می 

ظیفه در توان مجرم گفت؛ مگر دریغ که وگوید که کسی را بدون حکم محکمه نمیاساسی می 

 کشور ما به اساس قد برابری است! 

شده به غرب را مجرم وانمود  این عنصر بیمهآئین اینکه متهمین یا شهدای تیغ استبداد  - ب

تواند هم مثل همیشه آب را نادیده موزه کشیده اید. زیرا جز شما چه کسی می  کرده اید، باز

اشتراک در یک چنین مظاهرۀ دموکراتیک و سراسر افتخارآمیز را جرم قلمداد کند؟ ما از مقامات  

 می باشیم.  مکافاتذیصالح جدأ خواستار 

کنیم  ما چار نفر: »ظهوری«، غالم صدیق »ساعی«،حیات اهلل »رنجبر« و »قیام« افتخار می  - ج

قانون اساسی را رهبری نموده  ۳۲ - ۳۱ که یک چنین مظاهرۀ عظیم دهقانی در چوکات مواد 

ایم و با شهامت فرزندان صدیق این مرزبوم، دشمنان خلق و دشمنان منافع خلق را افشاء کرده  

های فساد اجتماعی و عوامل کنیم که ریشه ایم. آری ما مبارزه کرده ایم و تا آنجا مبارزه می 

ن بشریت کلمۀ جرم را که به ما نسبت کنیم که دشمنا بدبختی را از میان برداریم و خواهش می 

بود حتماً کار  داده اند واپس بگیرند! زیرا طوری که گفته شد اگر رهبری قانونی ما چار نفر نمی 

 کشید. مظاهره به جاهای باریکی می 

 آقای اندر در فقرۀ دهم بهتانیۀ خود وانمود کرده که:   -۱۰

اللگر و توهین کنندۀ )اولواالمر و رئیس »هیأت ضبط قضایی مدعی علیهم مذکورین را به حیث اخ

مسؤول قلمداد   -گندم حکومت  -حکومت( و رژیم موجودۀ دولت و متجاوزین به حقوق عامه 

 کرده اند.« 
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و افزایش   ۲۹/۹/۱۳۵۱گوییم که تحریف ماهیت دموکراتیک تظاهر قانونی  مگر وقتی به تکرار می 

همه و همه به دستور والی و دارو دستۀ او است. پس استناد   ،برگ و سازهای نفرت انگیزی برآن

 گیر نیست؟! جوالبه نظریۀ به اصطالح ضبط قضایی عینأ استناد دزد به نظر دهن

دانند. هم اکنون آقای اندر از گرفتن  را با روابط و عالیقش همه میآئین   نقش ویرانگر و مستبدانۀ  

گویم؟ شما را به خدا در این محضر تاریخی ندر دروغ میبه خود می لرزند. چطور آقای اآئین نام  

بگویید که از والی چطور هراسی داشتید؟ مگر از مأمورین قوۀ اجراییه در بدخشان به استثنای  

رقصید؟ کیست نمی آئین  هل ترسید؟! و به دُقومندان امنیۀ وقت کدام مرد بود که از والی نمی 

 که از این حقیقت آفتابی خبر نیست؟ 

ای است که مأمورین ضبط قضایی را ورای اتموسفیر والی  لوحی شیادانه رین صورت چه ساده د

شان را معیار تعیین سرنوشت تصور نموده، شریک جنایات والی ندانیم و نظرات کامالً دستوری 

 ای بدخشان قبول نماییم! ها جفاکشیده فرزندان صدیق و مسلمان مردم سال 

از نظر چه  «  آئین» ایی که بعضاً هیأت تحقیق هم بودند، در قبال  موقف هرکدام از هیأت ضبط قض 

تا سرحد  »آئین«  های فالن مدیر در زیر سپر حمایۀ  تازیکسی پنهان مانده است؟ چه کسی از یکه 

شان بیانگر های نسبتی اعتنایی به قانون و مصونیت وابستگانش از چنگال قانون که در دوسیه بی 

این یکی از آقایان مشمول هیأت تحقیق است که مثل نظر هیأت ضبط آنست، آگاه نیست. و 

 قضایی آقای اندر به نظرش مستند شده است؟! 

است. مردی که هستی  آئین نشانده و محرم راز آقای  عضو دیگر هیأت، آقای مدیر است که دست 

سوگ و  او را بهآئین نعمتش »آئین« بوده، تبدیلی گر نیایش ولی و تارو پود وجودش زمزمه 

تر از آش است که در خصومت با ما متهمین از  پوشی کشانیده است و این همان کاسۀ گرم سیه 

کرد تا آنجا که در شرایط سرمای کشندۀ زمستان امسال، در حالی که هیچ عملی مضایقه نمی 

را داد تا مگر کسی برف تکه تکه می بارید، با تغییر قیافه به دور و بر قومندانی آمده کشیک می 

مگر  . آمد، چهره و تسلیم پولیس نماید)!( که برای خدا و به نام انسانیت به احوال پرسی ما می 

 اتکاء به نظر همچو عناصر، اتکاء جالد به دست و پاگیر نیست؟! 

روزنامۀ بدخشان و موضوع (  ۱۲۹ارتباط اعضاء دیگر هیأت ضبط قضایی به والی را مطالعۀ شمارۀ )

 زار افغانی و ده ها فاکت و سند دیگر روشن می سازد. یک میل تفنگچه و بیست ه

دین مقدس اسالم، قانون اساسی و مناشیر دموکراتیک بین المللی، هیچ کدام اجازه نمی دهد که 

نظر خصم علیه خصم و له شریک خود مورد استناد قرار گیرد و این فقط آقای اندر و منطق 

 کند؟! د مربوطه اش هرنوع واهیاتی را استخدام می مبتکر اندر است که برای جلب منفعت خود و بان
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شود، همانا اخبار، اشهاد و مدارکی است که  ای که به دهان منطق اندر وارد میمگر مشت کوبنده 

تکذیبش مستلزم بالهت اندری و عداوت ذاتی با حق و حقیقت است. و از همه نیرومندتر علم 

 اجراآت حقوقی محاکم عدلی است. قانون ( ۱۶۸قاضی و محتویات مادۀ )

دانند که در ادعای خود حق آور است این که همه به شمول قضات محترم می آقای اندر خجالت 

به جانب نیستید. مرتکب گناه بزرگی شده اید و در پیکار حق و باطل در سنگر باطل قرار گرفته 

 اید. 

»چون متهمین ... به ... مسؤول گردیده  نویسد:  آقای اندر در فقرۀ یازدهم اتهامیه چنین می   -  الف 

شد، ولی از این که قانون امنیت عامه تطبیق می  ۶۵و  ۱۳۲، ۷۲، ۱۳۹، ۳۴بایست ... مواد می 

قانون مذکور هدایتی داده ... اینجانب مساعد اول سارنوالی  والیت ... از رئیس صاحب ( ۱۴مادۀ )

ین مذکورین را به جزای ذیل مجازات  خواهم که متهم محکمه و اعضاء دیوان امنیت عامه می 

 فرمایند ... «. 

ماند که در ای می زده عطش بافی و استنتاج، به مردوضع آقای اندر در این لحظات اخیر سفسطه 

برآمده و زبان خشک و حالت افسرده تا آنجا    تالش آب همچنین به دنبال سراب با چشم از حدقه 

ماند و چون یأس و ناامیدی کارش را به هذیان کشانیده است، در دود که سرانجام از پای می می 

 خواهد. های خود آب زالل می واپسین نفس 

منظور  یک مظاهرۀ دموکراتیک و قانونی بوده به ۹ - ۲۹مکرر در مکرر گفته ایم که مظاهرۀ روز 

گران از قانون اساسی صورت های مندرج قانون اساسی و افشاء دشمنان و تخطی ارزشتطبیق 

و باند اوست که با حیف و میل گندم  آئینگرفته است. مکرر گفته ایم که اخالل گروه غارتگر 

زدن لهیب فقر و گرسنگی و ایجاد تشنج، امنیت را اخالل و با تقسیم گندم به امدادی و دامن 

ال گیرانش که تنها یک قلم آن که به حاجی محمدی صورت گرفته، به شصت  مشتی از دهن جو

رسد، گندم را به غارت رسانیده است و قابل مجازات، والی و باند اوست، نه افشاگران  هزار سیر می 

 جنایت ایشان. 

مکرر گفته ایم که دوسیۀ نسبتی ما که محتویات آن مورد استناد اندر قرار گرفته، جعلیات و  

 ای  بیش نیست و جازدن مدعی و خصم به جای شهود ناشی از نافهمی است.توطئه 

، چنگیزی، ظهیر ولد ضمیر و افسقال زهیر در تظاهرات باعث گوییم که مکرر گفته ایم و می 

و  ۳۱اشتراک نداشته اند و دیگران که افتخار اشتراک آنرا دارند، کارشان قانونی و مطابق مادۀ 

 قانون اساسی است.  ۳۲
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گوییم که اسناد و شهودی در میان است که عدم اشتراک باعث، چنگیزی و  مکرر گفته ایم و می 

آلود  کند. سپس تالش تب دو ظهیر و قانونیت اشتراک ظهوری، ساعی، رنجبر، و قیام را تثبیت می 

دادن  وکراتیک جلوهاندر بنا به دستور باندش در اشتراک )باعث، چنگیزی، ظهیر و زهیر( و ضد دم

زده و ادعای  اشتراک ظهوری، غالم صدیق، قیام و حیات اهلل یک تالش مماثل همان مرد عطش 

ای نیست؟ بلی شکی نیست که  زده تشنه و سرابمجازات اندر هم مانند ادعای آب زالل همان لب 

مغز مالیخولیایی   کهتر است از اینزده به آب زالل با مراتب آسان لب هامون رسیدن برای یک تشنه 

ِ تَْبِديًًل ۖ َولَن تَِجَد  بکوشد حقایق را کتمان و ماهیت امور را تحریف نماید. » فَلَن تَِجَد ِلسُنهِت َّللاه

ِ تَْحِويًلً   «. اخبار و اقامۀ شهود در محکمه واقعات را توضیح نمودنی است. ِلسُنهِت َّللاه

تا آنجا طغیان   الیهمومی  متهمین و اشتهای کاذبآگین اقای اندر در خصومت با تعنت آزمندی

کند که برخالف تعامل ادبی محاکمه به ادامۀ نفس مواد اکتفا نکرده با تشبث در وظیفۀ خاص  می 

شده ن یقضا مبنی به بررسی کیفیت احوال متهمین مانند همان تشنه لب بیچاره، آخرین میعاد تعی

 کند. در قانون را تأکید می 

العموم که در یک دستگاه اسالمی، وجدان یک مدعی آور است این تی و چه رنجراستی چه بدبخ

الرغم معلومات خود و برخالف وجدان با اشارۀ ابروی این  آنقدر دچار تلوث گردیده باشد که علی 

داند مظاهره  که می خدا، رسول، قیامت و شرافت را نادیده گرفته با آن  -یا آن عنصر مستبد 

فهمد فالن متهم در مظاهره اصاًل شمولیت و دخالتی نداشت،  که خوب میا آن دموکراتیک بود، ب

دهند  دهد. غافل از این که الحمداهلل مردم مسلمان اند و اجازه نمی چنین پیشنهادی را انجام می 

گذارند آقای اندر،  ناترس شود. نمی رحم و خدا سرنوشت مشتی عناصر بیگناه قربانی فالن جالد بی 

دستی، به گذارند دیوانۀ شمشیر خواست، بکند. نمی اراده هر چه دلش می شدۀ بیتشو این مغز شس

 شان را همان طور که خواست قربانی نماید. فرزندان 

آقای اندر گستاخانه و بدون اعتنا به قوانین و بدون هراس از مسؤولیت چشم را خوابانده، ظهیر  

سازد. و تجسس این آقا در موضوع به  ولد محمد ضمیر خان را به شش سال حبس محکوم می 

گانه است که نخواسته است بفهمد که ظهیر متهم در همان روز مظاهره، تا بیگاه  حدی بچه 

مشغول وظیفۀ اداری بوده و قطعأ به میدان مظاهره نزدیک نشده است که البته امضاء نامبرده در  

 هد مدعاست. ها نفر شاده  اشهاد کتاب حاضری در روز مذکور و نیز اخبار و

کشد از این که برای یک نفری که در تظاهر اصأل شرکت دانم چرا آقای اندر خجالت نمی نمی 

کند. برای کسی که اینک شهود از عدم اشتراکش در  نکرده، جزای شش سال حبس مطالبه می 

 دهند. تظاهر شهادت می 
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ون آنکه سهمی در مظاهره  آید و بدمی  آباد خان افسقال متخلص به زهیر در همان روز مظاهره از  

 گوید که اخبار و شهود بیانگر حقیقت است.می  ترک  بهارکرا به قصد   آباد فیض گرفته باشد،  

که صفتی آقای اندر و قساوت نامبرده به حدی است که برای یک مسافر رهگذر به جرم این گژدم 

 خواهد!چرا به روز مذکور وارد بدخشان شده، چارسال حبس می 

که قساوت و بی رحمی سراچۀ دلش را به النۀ هوی و هوس مبدل ساخت و پردۀ آری کسی 

خوانند دلش را فراگرفت، آنگاه دیگر باکی  « میشضخیم سیاه که در اصطالح قرآن کریم »ران

شود یا دشمنان دهد، خدا خوش می کند. آیا در این کاری که انجام می که چه کاری می ندارد از این 

 خدا. 

ا َكًله بَلْ »  « َكانُوا يَْكِسبُونَ  َراَن على قُلُوبِِهم مه

 خالصه 

به رهبری ظهوری، غالم صدیق »ساعی«،   ۲۹/۹/۱۳۵۱تظاهر]ات[ تاریخی چهارشنبه  - ۱

 - ۳۱الدین »قیام« به حکم نص صریح قانون اساسی و در چوکات مواد اهلل »رنجبر« و قیام حیات 

تعمیم موازین دموکراسی و عدالت اجتماعی و افشای  این قانون صورت گرفته و هدف آن  ۳۲

الحالش که صدها هزار سیر گندم امدادی حق مردم و دارودستۀ معلوم آئین«  جنایات غالم علی » 

 سازد. بودن مظاهره را شهود ثابت می را مورد غارت و چپاول قرار دادند، بود. قانونی 

اول گندم را داشت و نه کسی به شخصیت  در این تظاهر دموکراتیک دهقانی نه کسی قصد چپ  -  ۲

رئیس دولت و رئیس حکومت تجاوز کرده است و نه علیه رژیم ضرورت جهاد را شعار داده است. 

 کنند. شهود این واقعیت را اثبات می 

از ساعت قبل از آغاز مظاهره تحت نظارت مستقیم قوماندان امنیۀ سابق قرار   بحرالدین باعث  -  ۳

داشته و هرگز فرصت اشتراک در مظاهره را پیدا نکرده است که علم قاضی و نظریۀ قومندان  

 سازد.ید ادعاست. شهود این ادعا را ثابت می ؤامنیه م

مد نظیف خان بوده و در مظاهره  بجه در خانۀ حاجی مح  ۲چنگیزی بعد از ظهر ساعت بعد از    -  ۴

اشتراک نداشته است. شهود در مورد مبین مدعاست. و نیز متوجه باید بود که ده نفر ازین زمره 

 مالحظه شود.  ۲و  ۱چنگیزی را غیردخیل به مظاهره گفته اند. اوراق 

داشته،  محمد ظهیر ولد محمد ضمیر خان در روز مظاهره باالی کار خود در ادارۀ رسمی قرار    -  ۵

 امضاء کتاب حاضری شاهد مدعاست. شهود در محکمه مُثبِت مدعاست. 
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گردیده   بهارکآمده رهسپار  آباد خان افسقال مشهور به زهیر در روز مظاهره همین که از  - ۶

است که رئیس شرکت سهامی بدخشان )مخدوم عبدالحکیم خان( شاهد مدعاست. شهود دیگر  

 نیز موجود است. 

چیان قرار گرفتند، و مشتی دهن جوالگیرانش که مورد افشاء مشروع مظاهره نآئی غالم علی   - ۷

اش با اِعمال و دارو دسته آئین  در این دعوی خصم ما بوده و دوسیه زیر نظر و تحت نفوذ مستقیم  

االحکام و دیگر متون فقهی دلیل قوه و اکراه علیه ما صورت گرفته و اعتبار ندارد. نص صریح مجله

 ماست. قاطع 

که کنندگان علیه ما که سارنوال ایشان را نادانسته شهود معرفی کرده به موجب آن امضا  – ۸

ای به فرمایش والی ترتیب و مدعی مجازات ما شده اند، مطابق احکام صریحه فقهی عریضه 

 ید مطلبؤاالحکام مشان در مورد ما فاقد اعتبار است. متون فقه و مجله مدعیون ما بوده، شهادت 

 االحکام. مجله  ۹۳است. صفحۀ 

سازد که ادعای سارنوالی مبنی بر وجود  اخبار صدها نفر و اشهاد گروهی از مسلمانان ثابت می  -  ۹

چیان و  قصد غارت گندم و اهانت به اولواالمر و عدم شعار جهاد علیه رژیم به وسیلۀ مظاهره 

دار اعتبار نیست و شهادت ، چنگیزی، ظهیر و افسقال دروغ و بهتان بوده، مباعثاشتراک 

 ترین دلیل بعد از اعتراف است. قاطع 

های فوق دستاویز محکم بوده بر اساس مادۀ  علم شخص رئیس صاحب محاکم در زمینه  - ۱۰

 « قابل سمع نیست. اندر ( اصولنامۀ اجراات حقوقی محاکم عدلی، دعوی »۱۶۸)

 خاتمه 

 بدخشان؛ جناب رئیس و اعضای محترم دیوان امنیت عامۀ 

تر از آن است که نیازی به  و باند مربوطش در بدخشان آفتابی « آئین های »جنایات و تبهکاری 

های کسانی  قوماندۀ تجاوز به خانه آئین« تشریح داشته باشد. تراژیدی معدن الجورد که خود »

بود[ در  که به افشاء عمال تجاوزگران به جان و مال مردم بی پشت و پناه دست زده بودند، ]داده  

در لفافۀ مبارزه با تریاک و کشانیدن مبارزین ضد تریاک به نفع    آئینها زنده است. تجارت  خاطره 

شان را گناهی گران تریاک در شغنان که خوشبختانه محکمه با اعطای برائت، بیمشتی از قاچاق 

داران در شغنان،  ها و عالقه دریغ از عمل شوم قاچاق تریاک ولسوال تأیید نمود، پشتیبانی بی 

 اشکاشم، درواز، واخان و خواهان از نظر پوشیده نیست.
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بدون حساب و کتاب و  آئین« برگشته که آقای » نوای بختها بی انباشت محبس بدخشان از ده 

قانون اساسی روزگارشان  (  ۲۶مادۀ )  ۳  -  ۲  -۱بدون استیذان محکمۀ باصالحیت و برخالف فقرات  

های نمناک این محبس کشانیده است، از جنایات قرون وسطایی  ول را سیاه و کارشان را به سل 

 رود. این والی جانی به شمار می 

ساختن بیش از بیست نفر از شاگردان لیسۀ شاه محمود، به گناه احتجاج علیه بی بند و  زندانی 

گیز انباری و آزادی در نقل دختر والی در امتحان عمومی، دلیل آشکاری بر استبداد و باطن نفرت 

و  12با دو طفل معصوم و دلیر: غالم ربانی آئین« معاملۀ ضد انسانی و ضد قرآنی »  است.آئین« »

های عمال والی و مبارزه  گریکه بشریت از آن ننگ دارد، به جرم افشای وحشی  13محمد ایشان 

های عبدالحلیم ولسوال درواز و حاجی بیک معاون متوسطۀ فطرت و  با قاچاق تریاک و جنایت

دادن این بهترین دو فرزند با شهامت الحال دیگر و مورد ضرب و شتم، غل و زنجیر قرار عدۀ معلوم 

ها با زنجیر و زوالنه و پای پیاده، لب خشک و شکم گرسنه ذریعۀ دوازه  دهقانان درواز و انتقال آن 

در   آباد و سکوت سیاسی والینفر ژاندارم مسلح و یک صاحب منصب از درواز الی محبس فیض 

گذرد و  شان بیش از شش ماه می شدن که از زندانی مورد تعیین سرنوشت آنها تا این دَم، در حالی 

 شود. تراژیدی است که تا مردم درواز زنده است و دنیا هست فراموش نمی 

اش در حالی که فقر  و دار و دسته آئین« ها هزار سیر گندم امدادی به وسیلۀ »غارت و چپاول ده 

در ساخت که مرگ  ها خانه را خراب و هزاران فامیل را آواره و دربه کرد و صد اد می و گرسنگی بید 

آوردن یک  دلخراش شاه مردان قل، غالم علی و ... در کنج سرای و کنار خیابان و در راه به دست

رود و صدها فاجعۀ دیگر همه و همه جنایاتی اند که  مشت گندم، نمونۀ کوچک آن به شمار می 

ابر آن، خیانت به خدا، قرآن، دموکراسی، عدالت اجتماعی و اعالمیۀ جهانی حقوق سکوت در بر

 بشر است. 

 

سرطان -قیام جوزا  پس ازاز کدرهای برجستۀ سازمان سیاسی به رهبری بدخشی که غالم ربانی  یاد  زنده – ۱۲

و در محکمۀ نظامی جمهوریت  با موالنا باعث و حفیظ آهنگرپور و همراهان دیگر دستگیرخورشیدی  ۱۳۵۴

چندی بعد با دیگر یاران،   ،بجای آزادشدن از زندان  ۱۳۵۷به زندان محکوم شد. پس از کودتای ثور   سردار داود

موازین قانونی و حقوق بشری از سوی حاکمان جنایتکار حزب دموکراتیک خلق مانند هزاران فرزند خالف تمام  

 این سرزمین دزدانه به دست جالدان خونخوار سپرده شد. 

یشان نیز از کدرهای شایسته و پیشگام آن سازمان که به حیث آموزگار در درواز خدمت یاد محمد ازنده – ۱۳

ربایان همان حزب ربوده و ها هزار هموطن دیگر توسط آدمبدون هیچ گناهی مانند ده ۱۳۵۷کرد، در سال می

 ناپدید شد.
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مبارزه با این جنایات والی و باند معروفش نه تنها گناه نیست، بلکه اجابت مشروع داعیۀ قرآنی  

ِ بَأَمواِلکُْم َو از فرمان: » امتثالبوده،  باشد. و تنها خائنین « می اَْنفُِسکُمْ َو تُجِهُدوَن فِی َسبيِل َّللاه

به خدا و خلق خدایند که با تحریف ماهیت امور عمل قرآنی و انسانی را جرم و جنایات قلمداد  

های ارعابی و زد و بند و فشار و اختناق، جلو مبارزات  ورزند تا با این سیاستکنند و تالش می می 

 کنیم که:  از رسا اعالن می مشروع و قانونی را گرفته باشند. ولی ما با آو 

توانیم با دلی آسوده و خیال راحت، تماشاگر درد و غصۀ مردم  دوست هستیم ... ما نمی »ما مردم 

باشیم. و برای همین هم که در این راه، آزادی خود را از دست داده ایم پشیمان نیستیم. ما  

 وجود نداشته باشد...« ها، انسان باشند، بدبختی و بی عدالتی  خواهیم انسان می 

 پیروز باد مبارزه در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی! 

 مرگ بر دشمنان بشریت! 

 عدالت قرآنی را از پیشگاه جناب رئیس و اعضای محترم دیوان امنیت عامه خواهانیم. 

 اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : در باال( کاملمتن چند برگ نمونۀ دستنوشتۀ موالنا باعث )تایپ 
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