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 Human rights  بشر حقوق

  
  :اداره پورتالادداشت ي

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

ه آشکار ساخته باشيم  م ب وز ھ ايی"وبه تمام آنھائيکه ھن ای آن" دموکراسی امريک سته ومزاي شخوار می دل ب درا ن ، نماين
داری کامل و با ين گزارش ا صورت عريان نمايش دھيم ، به نشربهنرا آ ۀماھيت فوق ارتجاعی و وابست پيراستاری امانت

  .ت يازيديمدس ،ھای الزم
ر آن در  ال غي ستان آزاد "پورت ستاناد ز آ–افغان ل کحا" افغان ت کاب ک را مي ستعمراتی ي وای دواداره م شانده ق ت ن س

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

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

  .محکوم استًصورت گرفته وکامال " یدموکراسی امريکاي"

                                                   
  جريان دادگاه تفتيش عقايد كابل درباره پرويز كامبخش

  
سالم قاضی زاده: قاضی کنجه/ عبدال ه زور و ش راف ب رار و اعت اه / اق ه ی دادگ اھدان و ادام اقض ش شينی و تن ب ن عق

  فرمايشی

  ھارون خليلی: نويسنده, ٢٠٠٨ نوامبر ١١سه شنبه 

  قسمت اول
  

ز " تفتيش عقايدۀ محكم" ميزان سال روان ٣٠تاريخ ه ب ار جوان پروي شھر كابل حكم شرم آوري را عليه روزنامه نگ
  .ضايي افغانستان كردكامبخش صادر كرد و بدين سان يكي از سياه ترين لكه ھاي ننگين را درج تاريخ ق
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ا امبخش در ك االي ك امال جريان محكمه نشان ميدھد كه ھيچ عدالتي در صدور حكم بيست سال حبس ب م ك وده و حك ر نب
د ۀ مطابق سليق ك بلن ر فل اه كاخھاي استبداد شان را ب ي گن سانھاي ب يك تعداد افراطي مرتجع كه ھميش از استخوان ان
  .سالمي و ضد قانون صادر شده استطور ضد انساني؛ ضد اه كرده اند؛ ب

ك محكم وم شد ۀدر گذشته كامبخش به اتھام گرفتن مقاله اي از انترنت طي ي دام محك ه اع . شرم آور در مزارشريف ب
ه محكم. ابل نداشتتفتيش عقايد كۀ اي كه ھيچ تفاوت ماھيتي با محكممحكمه  ا پس از آنك د نتوانست ۀ ام تفتيش عقاي

  .بت سازد بيشتر تاكيدش روي آن بود كه كامبخش چرا در جريان كالس ھا از استادان سوال ميكرداتھام اول را ثا

راف از وي در ه زيرا يگانه شاھد اين قضيه ب ه اعت نام حامد ھم صنفي كامبخش از اعتراف خود انكار و اظھار داشت ك
ذ شده استه امنيت ملي ب امبخش بود. زور اخ ار استاد ك ن چھ ن محكمه اي ا دري ه سوال ھاي ام تھم ب ه وي را م د ك ن

د اعات درسي ميكردن سفي در بعضي از س تند. فل يچ اطالعي نداش ي ھ ه اي قبل ود مقال ا از وج ه آنھ ابرين . درحاليك بن
سيار ب ي سواد ه محكمه ب دام شان صالحيت و حت ه ھيچ ك ورد استادان ك ي م ارات ب ه اظھ ا ب ا اتك طور شرم آور و ب

  .اكادميك ندارند تصميم گرفت

م و دستگاه بھت ن رژي ه ريش اي وده و ب اره قضاوت نم ن ب د خود دري ه را بخوانيم و بع ان محاكم ام جري ر است يكبار تم
  .قضايي اش قاه قاه بخنديم

  

  :جريان دادگاه

  :آغاز گرديد)  صبح ١٠:٠٠(به ساعت ) ١٣٨٧ميزان (محكمه به تاريخ 

ز  د پروي رده بودن رکت ک امبخش ش ز ک تيناف پروي ه اس روز در محکم سياری ام ردم ب ستان و م ا، ژورنالي ات ھ ديپلوم
د کامبخش قبل از آمدن قاضی از طرف موظفين امنيتی با دست ھا و پا ھای بسته با  ه گردي االر محکم . زنجير به داخل ت

  .و به عقب پنجره ھای چوبي محکمه قرار گرفت 

ا برخقاضی عبدالسالم قاضی زاده رييس ھيئت قضايی رام از ج ه رسم احت تند ،  با تيم خود داخل تاالر گرديد و ھمه ب اس
  .اعالن کرد  ھا مايک درجای خود نشست و ھمه نشستند و آغاز محکمه را ١٠قاضی پشت بيشتر از 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  . شاھد اصلي جريان خواست داخل تاالر محكمه شودحامدقاضي از 

م از – بعد از اينكه پرويز كامبخش را امنيت ملي واليت بلخ بازداشت كرد حامد ھم صنفي پرويز كامبخش است د ھ  حام
د از  گرفته شده بود یطرف امنيت ملي بلخ به زور به امنيت ملي بلخ برده شد و از نزد وي اظھارت ه را حام كه گويا مقال

  .دست پرويز گرفته است 

  حامد: قاضی

ه عقب حامد آھسته آھسته داخل تا د ب ز پالر محکمه استيناف گردي ه پروي ل پنجره چوبی ک ه در مقاب نجره ھای چوبی ک
  .قاضی از حامد خواست تا نبشته ای را که از روی ورق ميخواند تکرار کند. کامبخش ايستاده بود قرار گرفت 

  اينجانب حامد: قاضی

  اينجانب حامد : حامد

  ولد غالم رسول : قاضی

  ولد غالم رسول: حامد

  ولديت غالم نبي: قاضی 

  ولديت غالم نبي: حامد

  ی ژورناليزم پوھنتون بلخځمحصل سال سوم پوھن: قاضی

  ی ژورناليزم پوھنتون بلخځمحصل سال سوم پوھن : حامد

  شرعی و حقوقی خود بوده و ميباشم که دارای تمامی اھليت یدر حال :قاضی

   که دارای تمامی اھليت شرعی و حقوقی خود بوده و ميباشمیدر حال : حامد

   در اين تاالر داير است١٣٨٧ ميزان ٣٠در جلسه قضايی اليوم تاريخی  : قاضی

   در اين تاالر داير است١٣٨٧ ميزان ٣٠در جلسه قضايی اليوم تاريخی  : حامد

  د بزرگ ج سوگند ياد ميکنم ،به نام خداون : قاضی 

  به نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد ميکنم ، : حامد

  که جز حقيقت چيزی ديگری را بيان نکرده و در شھادت خود صادق ميباشم : قاضی

  که جز حقيقت چيزی ديگری را بيان نکرده و در شھادت خود صادق ميباشم: حامد

  ، اين اظھارات را تاييد ميکنم : قاضی

   نه اين اظھارات را تاييد نميکنم :حامد

ا  امبخش را ب ز ک دام پروي قاضی سرفه کرد و ديد که حاال تير اش به خاک خورده چون او مطمئن بود که امروز حکم اع
راڅحاال قاضی در موقعيت . م ميکند تاييد شھادت حامد به صراحت اعال د ، چون ارنوال ق ه و خود سوال ميکن ر گرفت

وارنوال و قاضی در کڅ ردم یار نبود اين فقط نمايش نامه ای بود که سنا ري ه خون م درو دست ب د تن بال توسط چن  آن ق
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ته ات نبشته شده بود ،آلوده ن دار و دس د از اي ا حام غ است ام ر تي ه زي ا ب م گردن آنھ روز ھ ه ام د ک شان بدھ  برای مردم ن
  .ّھراس نکرده پرده از روی جنايت اين خفاشان برداشت 

  چرا ؟ : قاضی

  .چون اين اظھارات به زور و جبر از من گرفته شده است  : دحام

د و ميگو:ارنوالڅ ا ئ شما که در فورم الزاميت پرويز کامبخش امضا نمودي ه آي راه صورت گرفت ه زور و اک ن ب ه اي د ک ي
اده  ارات کذب مس٣٧٧اين را ثابت ساخته ميتوانيد ؟ و اگر ثابت ساخته نتوانيد مطابق م ه اظھ زا ب انون ج ل شمرده وؤ ق

  .ول شمرده ميشويد ؤ اين مورد آگاھی داريد؟ و شما مسميشويد در

  وليت را قبول دارمؤ بله من قبول دارم ، مس:حامد 

ان ا جري د خواست ت رده و از حام ه ك ه ی رادر ھمين لحظه محمد افضل نورستانی وکيل مدافع کامبخش مداخل د ب ه حام  ک
  .کايت کند  ح،زور و اکرا ه وادار به امضای چنين ادعای شده

ه از سواالت دا.  بسم هللا الرحمان الرحيم من منحيث وکيل مدافع پرويز کامبخش :محمد افضل نورستانی  اھد، ک رم از ش
ات څجانب محکمه و  اھد اثب اھد . ارنوالی به اينجا خواسته شده يعنی ش د خود را چون ش ام چشم دي نم تم اول تقاضا ميک

  و چرا فورم مقابله شد را امضا کرده و چه واقعه رخ داده در امنيت ملی ؟حامد چی ديده . ھستند بيان بدارند 

ن ورق را بی زمان:حامد  ون و اي د و ه  که من گفتم مرا بردند در اتاق معاونيت علمی پوھنت االی من امضا کردن زور ب
د حاال خالص ھستی ، از آن. مرا تھديد به اخراج از دانشگاه كردند ه جايوقتي آن را امضا كردم گفتن دم و ب ا برآم  ييکهج

 دست نجيب  که دوباره به دانشگاه آمدم ، باز ھم رييس صاحب مرا خواست بيرون و در]صبح[کار ميکردم رفتم و صبا
ام  ه[ن س] ک ت و م د امني رد ؤکارمن ی ب ت مل ه امني را ب رد او م سليم ك د ت شگاه ميباش ت دان ان. ول امني ه یو آن زم ود ک  ب

 که اين ورق را خودت امضا کردی ؟ گفتم که اين به بنای تھديد ]ند[سيدنو ازمن پر. کامبخش به امنيت تحت توقيف بود 
ر.از من گرفته شده و من ھيچ مقاله يا ورق را از دست پرويز نگرفتم  را زي د م ر بودن نج نف ا پ ه آنھ ی گرفت  شکنجه روان

د و دوی ديگری شان  د و بودند گاھی دو نفر شان بيرون می برآمد و گاھی دوی ديگری شان داخل می آم رون ميرفتن بي
زی را نگرفتم  ز چي م در . من گفتم پرويز را بياوريد با من مقابل کنيد من از دست پروي از ھ د و من ب ز را آوردن و پروي

رفتم  زي نگ ز چي ن از پروي ه م تم ک ز گف ل پروي ه و قت. مقاب ان لحظ د در ھم رون بردن ز را بي اره پروي ن یو دوب ه م  ک
ز را ميخواستم که پرويز را در آغوش بگي ه پروي دا ک ود ، بع م زخم ب ود در روی اش ھ ده ب رم ، پرويز بسيار شکنجه ش

روی  دان مي ه ھای زن م پشت ميل و ھ اط دارد و ت از . بردند برای من موبايل را نشان دادند که پرويز با اين اشخاص ارتب
دی ميکر د ساعت ده الی ساعت دو نيم من در امنيت بودم گاھی ميبردند مرا در يک اتاق بن د ميکردن را تھدي ده م د و آم دن

دارم . که تو بندی ميشوی و ما فاميلت را ميخواھيم دام مشکل ن ده ات را زنگ . من گفتم که بخواھيد من ک ا وال د م و گفتن
يم  م روان ميکن وتر را ھ د . ميزنيم و حاال م ده ام را بياورن د وال ا برون د ت ا برآمدن ه خالف . عسکر ھ ودم ب ور ب من مجب

ه ام پرويز نوشت د حاال . ه کنم و امضا کنم و گفتم بله من اين را از دست پرويز گرفت رو و گفتن و خالص ھستی ب د . ت چن
ه څروز بعد  ن ھم ا اي ارنوال موال الدين به دانشگاه آمد و او ھم ھمان تحقيق را کرد و فورمه ھا را انداخت و گفت حاال م

ری را از پيشت گرفته ايم مجبور ھستی که ديگر اش را ھ يش بب ری مس. م پ شوی و من از ترس ؤاگر نب ول شمرده مي
  . من امضا کردم ،ارنوا ل صاحب گفتندڅد و از ترس دانشگاه خود چيزی که جان خود و فاميل خو

رای :محمد افضل نورستانی  م ب ز ھ ا خود پروي شد ، آي ده مي  پرويز را در امنيت مالقات کرديد ، و آثار در وجود اش دي
  نجه گفت ؟ لت و کوب شده ؟شما چيزی از شک

د  شناسم :حام وب را نمي تم يعق ن گف اور م رايم دوا بي وانی ب ه بت وب را گفت ر يعق را گفت اگ ز م ه یوقت.  پروي ل  ک در بغ
  . پرويز را روبه رويم شاندند يادم ميايد که بينی اش افگار شده بود ! دور باش،گفت درد ميکند جانم شگرفتم

  .نی ندارم  من ديگر گفت:افضل نورستانی 

ه حرف یقاضی داشت آھسته آھسته مايوس ميشد و در ھنگام امبخش در محاکم ز ک د از وضعيت جسمانی پروي  که حام
ود  ه زده ب ن از .ميزد مو در بدن تمام حاضرين راست شده بود و اشک در چشم ھا ی تمام اشتراک کننده ھا حلق دين ت چن

ن خانم ھا گريستند و فضا برھم خورده بود ، اين جن شود اي ايت امنيت واليت بلخ از حافظه تاريخ ھيچ گاھی فراموش نمي
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ود ٢٣ که ھنوز یدسيسه برای از بين بردن جوان ده ب ه ش ه .  بھار زنده گی اش را سپری نکرده است ريخت دست ھای ک
  .پشت اين دسيسه کار ميکرد دست ھايی است که ھميشه به گلوی مردم ھستند 

  .ده ميخواھد باز پا فشاری کند ميخواھد ادعای کذب خود را بر کرسی بنشاند ارنوال وجدان فروخته شڅحاال 

  . در فورم مقابله شد پرويز کامبخش :ارنوال څ

د څدر ھمين وقت قاضی حرف ھای  ان را ثبت کنن ه جري دا خواست ک شی ھای دروغين ج ارنوال را قطع کرده و از من
ان ر ا جري ود ت رده ب م نب ه نوشتن ديگر تاحال ھيچ منشی دست به قل ود ب وم ب شان معل ل براي م از قب سند ، چون حک ا بنوي

  .حاجتی نبود 

  .ارنوال ادامه ميدھد څ

ار :ارنوالڅ ن گفت ه م ه است ک امبخش گفت ز ک را پروي  که ميگويی اين اظھارات از تو نبود و تو تحرير نکرده بودی ؟ چ
رايش داده ام  ن آوردم و ب ه را م نم مقال د ميک ام را تايي د ن ده است حام امبخش مان ز ک ود را پروي ا. و شصت خ ن ًءبن  اي

  . است  ونقيضدضاظھارات 

رفتن  : حامد شصت مرا گرفتند و گفتند تو حاال رخصت ھستي ، بعدا که باالی پرويز چی حال آوردند و شصت اش را گ
  .من اين را نميدانم 

تفارنوال ميخواھد از آموزه ھای کثيف که برای ترساندن و زير فشار قراڅ اھد را از عواقب ر دادن شاھد اس د و ش اده کن
ل ؤو مس ل خود را در مقاب رود چون او جوان مث ار نمي وليت اين ادعا بھراساند ، اما حامد مصمم است و اندک ھم زير ب

ار رده و آث دان سپری ک دام و سال را در زن ه اع ه محکوم ب ز یميبيند ک شود ، پروي وم نمي ره اش معل ی در چھ  از نگران
ود و خود سمبول آزادی گشته بود نامو چون ديگر آزادی در کار نبود ا به آزادی مبدل گشته ،کامال  ا ب ان ھ ش بر سر زب

وی ] را[ھر جای مثال از پرويز بود صفحات انتر نت  دن روی او ق برای او اختصاص داده بودند و حامد ھر لحظه با دي
  .ارنوال ارايه ميکند څو قوی تر ميشود و جواب ھای دندان شکنی در برابر سوال ھای 

   وقت که شصت شما را گرفتند در مقابل پرويز بوديد ؟:ارنوال څ

  . نه نبودم :حامد 

  تو امضا کردی که در مقابل پرويز بودي ؟ : ارنوالڅ

ار را نکرده. چيزی که بااليم فشار آوردند من نبشتم  : حامد ين ک ز چن  . اما وقت که پرويز در مقابلم بود گفتم که نه پروي
   .نو پرويز را بيرون برد. و من چيزی را از دست پرويز نگرفتم 

  :در اظھارات ابتدايی چرا قبول کرديد  : ارنوالڅ

من مجبور بودم از ترس از . و دستور ميدادند که من اين کار را کردم . گفتم و بار بار ميگويم مرا مجبور کردند  : حامد
  .دست دادن دانشگاه و فاميلم قبول کنم 

  خاطر ازدست دادن تحصيل تان ميخواھيد با حيات يک انسان بازی بکنيد ترس از خدا نداشته ايد ؟ه آيا شما ب: ارنوالڅ

 که امنيت ميگويد ما پدرت را اينجا مياوريم ، تمام فاميلت را مياوريم و تمام شان را پشت ميله ھای یببينيد ، زمان : حامد
يات کسی ديگری ؟ مادرم برايم مھم است ، پدرم برايم مھم است يا چيزی که من زندان می اندازيم ، من مھم ھستم و يا ح

  .بخواھم 

  شما از قانون آگاھی داشتيد منحيث يک محصل ؟ : ارنوالڅ

  بلی : حامد
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   قانون اساسی را ميفھميد؟ قانون جزا را ميفھميد ؟:ارنوالڅ

  بلی : حامد

  : آيا از آن استفاده نکرديد :ارنوالڅ

  .قانون اساسی ميبود چرا بار بار تھديد ميشدم  اگر :حامد

  : که شما رھا شديد به کدام مرجع اطالع داديد ی زمان:ارنوالڅ

نم :حامد  ما شکايت ميک دم از دست ش رون برآم ه بي .  برای امنيت گفتم اين کار که شما ميکنيد غير قانونی است و من ک
  .برو دست ات خالص : گفتند 

اق شد و رشيارنوال عصبانی مڅ د در ات م حام ته کالم از دست اش گريخته بود نميدانست چی بگويد و فکر ميکرد حاال ھ
االر  ن ت ا اي رو است ام د ھای روب ا چی تھدي ه ب ه تحقيق است و کسی او را نميبيند ک تند ک شاھده داش ه م ود ھم ه ب محکم

ا حال ارنوال باز ميخواھد از زور و اکراه از زبان حامد چيزی بيگيرد اما حامد بازڅ ه ت  ھم ميدرخشيد و جواب ھای ک
  . بدانند که اين به تمام معنی يک دسيسه است هنگفته بود ميخواست در برابر ھمه بگويد تا ھم

  ارنوال با لحن شديد ميگويدڅ

ی و .  گوش کو به حرف ھايم ، آيا شما از جانب امنيت ملی که مورد تھديد قرار گرفته ايد :ارنوال څ آيا کدام عريضه کتب
  يا شفاھی به کدام مرجع کرديد؟

ه آن ی من چی ميکردم ؟ زمان:حامد  رود ب ه شخص ب  که امنيت خودش يک شخص را تھديد ميکند پس مرجع ديگری ک
  مراجعه کند او کی است ؟

  .مراجع عدلی است قضايی است مرجع حقوق بشر است ، و مراجع است از حقوق دفاع ميکند  : ارنوالڅ

ه از حق ارنوال آيا ميدانست يڅ ستان نيست ک شری در افغان وق ب زد چون ديگر حق ا که خود را در کوچه حسن چپ مي
اال  ارا ب مظلومان دفاع کند ھزارن ھزار دوسيه در دفتر حقوق بشر خوابيد اما کسی نيست از ترس زور ساالران الی آنھ

دان کند چون ھر دوسيه نقاب از روی اين دسته مستبد ميبردارد حتی حقوق بشر ھم توا دام قومن ه ک ر علي دارد ب ن آن را ن
اند  دار برس ه حق رده و حق را ب وا ک وش . اقامه دع ه عيش و ن ه و ب ری را گرفت م معاش ھای دال شر ھ وق ب سرگرم حق

د . ميباشند  سان را بگيرن ك ان  ضروت ی وقت–مرجع ھاي عدلي و قضايي خو امروز دست به دست ھم داده اند تا جان ي
  .ي و قضايي افغانستان باز ميبينيد كه گپ از چي قرار است شود در مرجع ھاي عدل

ی :حامد  يه ب خ دوس ی بل ه امنيت مل ر علي ه ب  من از ترس جان خود و فاميل خود ھيچ وقت اين کار را کرده نميتوانستم ک
  .اندازم و شکايت کنم که امنيت ملی باالی من فشار آورده است 

د ، ھ مرجع اگر به خود  آدم که وقت تھديد ميشود از يک:ارنوالڅ وليس اطالع ميدھ ه پ د ب مان مرجع اطالع داده نميتوان
  اگر برای پوليس اعتماد نميکند برای والی صاحب واليت بلخ ، والی واليت بلخ را در جريان گذاشتی؟

ديم آيا رييس پوھنتون را در جريان گذاشته ؟ آيا به اداره پوھنتون گفتی که من منحيث محصل در ارگان امنيت د ش .  تھدي
  و به زور اظھارات از من اخذ شده ؟ لطفا کسی را معرفی کنيد که شما اين ھمه را گفته باشيد ،

   شکايت کنمیجايه  گفتم من از ترس فاميلم نتواستم ب:حامد 

 االت از حامد بکند ، معلوم ميشودؤارنوال سڅجای ه ارنوال را احساس ميکند و ميخواھد خود بڅحاال قاضی بيچاره گی 
ه است  ن جامع ر سرنوشت اي اکم ب . که يک طرف اصل قضيه خود قاضی محکمه استيناف کابل دست نشانده تندروان ح

  .ال ؤو فيصله کردن نه برای طرح کردن سقاضی تنھا مرجع است برای شنيدن 
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  .ارنوال خاتمه يافته بود قاضی حامد را صدا ميزندڅواھد به جايش بنشيندچون سوالھای حامد ميخ

ون ريی حامد شما وقت:قاضی خ ، رياست پوھنت ثال در واليت بل ديد ، م د ش ام  که از جانب امنيت تھدي ود ، مق ما ب است ش
ود ارنوالی بود فکر کنم کدام نمايندڅواليت بود ،  خ ب تيناف واليت بل دام .  گی حقوق بشر بوده باشه ، رياست اس ه ک ا ب آي

  .تان که جبرا و کرھا گرفته شده ، داديد يا نه مرجع کدام درخواست رسمی به ارتباط ھمين شکايت 

ون .  وقتی که رييس صاحب دانشکده ادبيات مرا با دونفر که نميشناختم روبه رو ساخت در بيرون :حامد  وقتی که پوھنت
  .از من دفاع نکند که من محصل بر حال آنھا ھستم پس من به کی مراجعه کنم 

وق جز حق قاضی که حتی متيقن نيست کدام دفتر از  دام حق حقوق بشر درواليت بلخ وجود دارد يا نه چون او معتقد به ک
د  ردن جيب ھای چرمی خود است و نميخواھ ر ک ه مصروف پ ی او ک خود نيست ، واليت را مثال کدام واليت کدام وال

  .چنين صداھای برآيد که مردم را بيدار كند

 طرف باداران اش گرفته شده اعالم کرده و پرويز را محکوم قاضی ديگر پريشان است چون نميتواند که تصميمی که از
د و څملی بلخ انکار کرد ، قاضی رو به چون يگانه شاھد ھم از گفته ھای خود در امنيت . به اعدام اعالم کند ارنوال ميکن

  :ميپرسد

   کدام سوال نداری ؟:قاضی 

   نه:ارنوال څ

اره شخصيت حال ديگر کدام شاھد وجود ندارد جز چند تن از ھم  د در ب ه ميخواھن ز ک صنفی ھای پرويز و استادان پروي
د ، اول از صنفی و دوست یپرويز در صنف معلومات دھند چون در اظھارات خود در امنيت ملی بلخ چيز ھاي  نبشته ان

سه نام غالم صديق که به پرويز ب ن دسي ه سياسيون از اي ه است ونميدانست ک سه را ريخت ن دسي ه خاطر نمره کاميابی اي
  .که تاجايی متاسف ھم به نظر ميرسيد از کرده خود . خوبتر به نفع خود استفاده ميکنند

  ............... صديق :قاضی 

  صديق آمد و پشت تربيون قرار گرفت

  خودت غالم صديق نام داری؟: قاضی 

اعت ا س ده است ام يش در اتیقاضی تظاھر ميکند گويا غالم صديق را از اين پيش گاھی ھم ندي ات  پ اھم مالق اق قاضی ب
ار خاص ه از اعتب شويد و صديق ک روز قاضی مي ا ام ما ھ ه ش داد ک رای یداشتند و قاضی برای ھمه شاھد ھا وعده مي  ب

ته است ، چی رفيقی ال داش ز سھم فع تگيری پروي ه در دس  ؟قاضی برخوردار بود چون او در اظھارات خود گفته بود ک
  . ميکنند اصال برای اين اشخاص مار زير آستين خطاب

  بلی : صديق

  نام پدرت چی است ؟ : قاضی

   غالم فاروق:صديق 

  .قاضی به منشی جلسه دستور ميدھد تا اظھارات غالم صديق را بخواند 

  .اظھارات صديق را ميخواند:  به اجازه محترم رييس استيناف محکمه کابل و رييس جلسه فعلی:منشی جلسه

ز روز اول که يک کاپی اين نسخه را بد:"  ه را سيد پروي ن مقال ه اي رايم گفت ک ون اجازه از اسامی محسن نام گرفتم ب
ه ۀموضوع جالب است بعدا من به مطالعنوشته است بسيار   آن پرداختم و ھر لحظه احساسات اسالمی در وجودم غلب

معاون صاحب اداری ميکرد که با اينھا کاري کنم و از صبر کار گرفتم و ساعت درسی تمام شد اين نسخه را گرفته نزد 
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پوھنتون رفتم از موضوع معاون صاحب را آگاه ساختم و معاون صاحب امنيت پوھنتون را در جريان گذاشتم و من اين 
رای مسجر وب رسمی ب ار ؤيان را طی يک مکت اون صاحب در اختي ز را مع سخه سيد پروي دا ن ول امنيت نوشتم و بع

اده شد خدمه خود قرار داد که کاپی گرفته دوباره بيا ذکور آم اپی اصلی در . ورد بعد از چند دقيقه سه کاپی از مقاله م ک
اون اداری اپی ديگراختيار امنيت قرار گرفت و متباقی يک کاپی آنرا مع رار گرفت و ک ون ق رار  پوھنت زد من ق ش در ن

انواده ام ھيچ کسی ديگر ا ده گرفت و من به صداقت گفته ميتوانم که به جز از بعضی از اعضای خ ه را نخوان ن مقال ي
ودم و مقاله در نزد من خيلی محفوظ ميباشد از اينکه در گرفتاری سيد پرويز من نقش فعال داشتم و اولين فرد. است   ب

م . ولين رساندم ؤکه اين موضوع را به سمع مس د اعل به اين خاطر ناگفته نبايد گذاشت که اسامی رحمت هللا فرزند محم
ه بیق ، جان محمد از جمله کسان مصطفی فرزند غالم فارو– د ک ن ه  بودند که ھميشه کوشش کردن اطر اي عمل سيد خ

ال انند پرويز را به جزای اعم ی ادعای . ش برس ز رسيد و دليل رای سيد پروي ا از طريق ھای مختلف ب ن حرف ھ و اي
  . امضا غالم صديق . امروزی سيد پرويز جز اين موضوع موضوع ديگری نيست 

  ق اشاره ميکندقاضی به طرف صدي

  ت شد از شما ميباشد ؟ئن اظھارات که پيشتر برای شما قرا متوجه باش ، ھمي:قاضی

  . اين اظھارات از خودم است و تاييد ميکنم :صديق 

   اظھارات متذکره از خودم بوده و آنرا تاييد مينمايم:قاضی 

   بلی از من است:صديق 

  ال دارد ؟ؤ از صديق کسی س:قاضی 

  ال کندؤ سپرويز ميخواھد

  قاضی به طرف صديق اشاره ميکند و ميگويد

   ھمين جا استاده باش و به سوال جواب بگو:قاضی

  پرويز آيت کريمه ای را ميخواند و شروع ميکند

   :پرويز

ضايی ،  ه ؤارنوال صاحب مڅبه اجازه از ھيات محترم ق ستم ک ی خوشوقت ھ االر ، من خيل ام حاضرين در ت ه و تم ظف
د س.  او کدام مشکل ندارم خاطر که من باه تاالر محکمه می بينم بصديق جان را در  ه طور ؤفقط چن نم و ب ال از او ميک

  شما مقاله را در دست من ديديد؟. خلص برای من پاسخ بگويد 

د چون  از کن ه دروغ ب د دھن ب صديق که مقاله را در دست پرويز نديده بود و حاال از دين و خدای خود گذشته و ميخواھ
  .خواھد افشا شوديمن] را[ش که نامشان  به گفته چند تن از ھم صنفي ھايميرود مقاله را خود صديق آورده باشدامکان 

  .صديق در اظھارات خود در امنيت ھم از ديدن مقاله به دست پرويز چيزی نگفته است 

  . در شروع که در داخل صنف شدی در دست شما ديدم :صديق 

   کرديد که من اين مقاله را از دست محسن گرفتماما در اظھارات تان نوشته: پرويز

شکده شرعيات  يس دان صديق حاال ميخواھد که ھمدردی خود را برای پرويز نشان بدھد چون او از جانب ياسين فالح ري
درو نخاطر نمره کاميابی که نميداه بلخ استفاده شده فقط ب د تن ره دست چن ا ميرسد ، چون خود او مھ ا ھ ه اينج ست کار ب

  .رفته بود قرار گ
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ته من – گوش کن پرويز جان بدون شک ھمه ميپذيرند که ما کدام دشمنی ذات البينی از قبل نداشتيم :صديق  دا ناخواس  خ
م احساسات و عواطف . چی که ھيچ کس بد روادار اين نيست  از ھ رد ب سلمان کامل بگي ه آدم خود را يک م در ک ھر ق

  انسانی سر آدم

   نميدانست چی ميخواھد بگويد سخن را از جای ديگر شروع کردصديق گپ اش نا تمام ماند کس

د سمعلوم نيست که صديق چی ميخواھد بگويد چون رشته سخن از دست اش رفته ا ال ؤست ، وکيل مدافع پرويز ميخواھ
  .کند 

  . من ميخواھم بقيه بحث را وکيل صاحب مدافع ام پيش ببرد :پرويز 

دافع  اينجا محکمه است ھر کس ميتوا:قاضی  ل م اھد ، وکي تھم ، ش ھر . ند ھر چيزی که بگويد ما وقت ميدھيم ، برای م
  .کس که ميخواھد ھر چيزی بگويد ، محکمه بعدا قضاوت ميکند

اي د ھ اھدين امي ود قاضی از ش  داشت یبرای قاضی مھم نبود که شاھدين چی ميگويد چرا او قبال تصميم خود را گرفته ب
دا ه  اش نقش بر آب شده بود بهکه ھم خاطر ھمين قاضی ميگويد که ھر کس ھرچيز ميگويد بگويد ما قضاوت خود را بع

  .ميکنيم 

   را که پيشتر گفته بوديد تاييد کرديد؟ی محترم صديق خان شما اظھارات:وکيل مدافع 

  . بلی تاييد کردم:صديق

   ھمه چيز را که نوشته کرديد تاييد کرديد؟:وکيل 

   بلی:صديق 

 گفته ايد که وقتی که مقاله را ازدست محسن گرفتيد و گفت بسيار موضوع جالب است ، او را  شما در يک قسمت:وکيل 
  گرفتيد و خوانديد ، درست است ؟

   بلی:صديق 

  . شما بعد از آن گفتيد که من رفتم پيش معاون اداری و مقاله را برای از آنھا بردم:و کيل

  .دقيق است: صديق 

  ول امنيت نوشتم ، شما نوشته کرديد مکتوب رسمی را ؟ؤتوب رسمی برای مس ھمچنان شما گفتيد که يک مک:وکيل

  .ش قرار داديز را معاون در اختيار خدمه دفتربعد نسخه سيد پرو

  . درست است:صديق

   اونھا سه کاپی را آوردند ؟:وکيل

   بلی:صديق 

انواده ام  و يک چيزی ديگری را در اينجا گفته ايد که به صداقت گفته ميتوانم ک:وکيل  ه جز از بعضی از اعضای خ ه ب
  .ھيچ کسی ديگر اين مقاله را نخوانده است 

  صديق متوجه ميشود که اظھارات ضد و نقيض داده است ، مضطرب معلوم ميشود ،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

  ميبخشيد ھمين نکته را ميخواھم واضح بسازم : صديق

  .وکيل پا فشاری ميکند چون خانه خالی را يافته است 

د څ شما پيش] که[ات را  شما اظھار:وکيل ول کردي ه قب ر ھم ارات را در براب ين اظھ ما ھم د و ش ا امنيت داده اي ارنوال ي
  درست است؟

   اينجا يک نکته:صديق 

   قبول کرديد يا نه ؟:وکيل 

   شما يک بار اجازه بدھيد:صديق 

   من ھمان چيزی را که قبول کرديد و تاييد ھم کرديد ميخواھم از زبان شما بشنوم:وکيل

زد من شما ه ن ده و مقال ه را نخوان  گفته ايد که به صداقت گفته ميتوانم به جز از اعضای خانواده ام ھيچ کسی ديگری مقال
  خيلی محفوظ ميباشد ، گفته ايد اينرا يا نه ؟

  بله : صديق

ه را :وکيل  ما مقال ان روز ش يد ، ھم ما رس ه دست ش د و  تشکر و در جای ديگری ذکر کرديد ھمان روز که مقاله ب بردي
  شکايت کرديد ، درست است ؟

   بلی:صديق 

ين" :وکيل  تم و اول ال داش ز نقش فع يد پروي رد و به يک جای ديگر شما اظھارات تان گفته ايد از اينکه در گرفتاری س  ف
اميون ، رحمت هللا ، مصطفی ، جان ؤبودم که موضوع را به سمع مس ه اس د ک ه نمان ن خاطر و ناگفت ه اي اندم ب ولين رس

ه جزای عملخاطره مد از جمله کسان بودند که ھميشه کوشش ميکردند که بمح ن حرف  سيد پرويز نام بايد ب د اي ش برس
  .؟ " ھا ھميشه از طريق ھای مختلف به سمع پرويز ميرسيد ، درست است

د ب د خاطر ه اينجا نشان ميدھد که خصومت از قبل وجود داشته تا اين سه نفر رحمت هللا ، مصطفی و جان محم ام باي انتق
ه  چيزی بکنند و مصطفی نام برادر بزرگ صديق و ھمچنان ھمصنفی صديق ميباشد او ھم از جمله شاھدان بود از اين ک

تند از جانب او و صديق اظ شوند و حضور څھارات ضد و نقيض داش رو ن ی آب شتر ب ن بي ا از اي شد ت ته ن ارنوالی خواس
  .درستی پيش برود مصطفی را در اين سناريو جا نداند تا کار به 

ل از او وجود :وکيل  شه قب ا ھمي د ي ار را ميکردي ين ک شه ھم ا ھمي ين روز است ي ما ھم ما منظور ش  يعنی اين ھميشه ش
  داشته است ؟

  .اگر اجازه باشد من جواب ميدھم: صديق 

ه ب افشا کند که صديق تا آن قدر پست شده هو ھمچنان وكيل مي خواھد شخصيت اجتماعی صديق را برای ھم ه ميتوان ک
خ . ش را ھم بازی بي اندازدخاطر نمره کاميابی جان يک دوست ی بل ا امنيت مل و ھمچنان دست داشتن مستقيم صديق را ب

  .ثبوت کند که در يکی از امتحان ھا ناکام مانده بود و توسط امنيت بلخ استاد مجبور شد صديق را کامياب کند 

   شما نجيب را ميشناسيد؟:وکيل مدافع

   نه :صديق

ور است دروغ ه  کارمند امنيت ديد و باز ديد ميکند حاال ب،صديق ھر روزه با نجيب نام افع شخصی خود مجب خاطر من
يده  ون پرس ر پوھنت بگويد نه از خدا ميترسد و نه از رسول اش و ميگويد نه من نجيب را نميشناسم اگر از ھر بچه و دخت
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ه از جانب امنيت ؤنيت است چون ھميشه با مسشود ، ھمه گمان ميبرند که صديق کارمند رسمی ام ون ک ول امنيت پوھنت
  .ملی مقرر شده به تماس ميباشد 

ن اما از جانب قاضی اجازه داده نميشود وکيل ھر قدر پافشاری ميکند اما قاضی اجازه نميدھد چو ن ميداند اين شاھد از اي
  . شھادت بدھد م بی آبرو ميشود و شخصيت اينرا ندارد که در محاکمه ایکرده ھ

  ارنوال ھم متوجه اين نکته ميشود و به طرف قاضی اشاره کرده ميگويدڅ

ه :ارنوالڅ تھم نيست ک ن م  من با اجازه شما ھيئت قضايی محترم من از حرف ھای آقای نورستانی متردد ميباشم چرا اي
  .بااليش اينطور سوال ھا ميکند

  . را ميکرديد اونھا شاھد شما بود  پيشتر شما ھم از شاھد خودتان ھمين رفتار:وکيل 

  .ارنوال ھستم څ من :ارنوال څ

ه از حق ارنوال ھر بد که بخواھد ميتواند انجام بدھد برای بردن يک نفر بی گناه به زير چوبه دار و يک اڅيعنی  نسان ک
  .ال برايش محدود است ؤدفاع ميکند ساحه س

  . نظم جلسه را حفظ کنيد:قاضی 

  .دھد برودو به صديق اجازه مي

 دارد                      ادامه 


