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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

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

  
  :يادداشت اداره پورتال

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

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

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

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

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

  .ًصورت گرفته وکامال محکوم است" یدموکراسی امريکاي"
  
  

  
  

 خليلیھارون : نويسنده 
  ٢٠٠٨ نومبر ١١ شنبهسه 
  :ادامه گدشته هب

  ابل در باره پرويز کامبخش کددادگاه تفتيش عقايجريان 
  :سومقسمت 

ردم ارنوالڅاحمد خان عيار/ ياسين فالح طراح اصلی دسيسه عليه پرويز کامبخش/ کاظم خان استاد ثقافت  ه م زد ھم ، ن
  دآبرويش از دست رفت چون او اصال آگاھی از آيه و حديث ندارد و نميداند چی جواب بدھ

ز سيک تن از استادن ديگر که درمورد پرويز در امنيت ملی اظھا ا پروي ه گوي ود ک رده ب زی در ؤر ک راض آمي االت اعت
  .صنف ميکرده ، استاد کاظم خان استاد ثقافت است
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   با گفتن چند سوال شما را به تکليف ميسازيم:وکيل مدافع 

   بفرماييد:کاظم خان 

   شما استاد ثقافت اسالمی ھستيد بلی ؟:وکيل مدافع 

   دقيقا صاحب:کاظم خان 

ا و در ختی اظھارات تان گفتيد ، در يک قسمت از اظھارات تان گفتيد که در بعضشما در : وکيل مدافع م آن  از لکچر ھ
   ميکرد ؟؛االت توھين آميز رابه دين اسالم نظير چرا اسالم دين استبدادی استؤسيد پرويز کامبخش ، ھميشه س

  بلی : کاظم خان

رق ؤال ميکرد يا شايد شکل سؤگفتيد به ھمين قسم س که شما ین ھستيد که به ھمين شکلئ شما دقيقا مطم:وکيل مدافع  ال ف
  .کرده باشد 

  . منظورم ھمين است ؛ت ميشداالؤ که از سی نه ھمينطور است ، برداشت:کاظم خان 

   ھمين قسم بود ؟؛االت از اينھا ميکرديدؤ که از سی يعنی شما برداشت:وکيل مدافع 

ه اصطالح  ھمينطور بود يعنی بعد ازًاحش واضاالتؤ س:کاظم خان  تم ھر لکچر ب ه  خ دادم ، ک ه محصلين مي نوبت را ب
ايؤس ا ج د ي سانیال يا مشکالت در باره مضمون يا لکچر امروزی دارين پرسان کني يد ، ک ده باش ه نفھمي ز ی را ک ه چي  ک

ه ؤدرک نميکنند نميفھمند ميخواھند سھای  زی را ک ه چي ا است ک ا بعضی از کس ھ زی را ام د يک چي د و بفھمن ال کنن
  .االت اعترض آميز ھم ميشود ؤال ميکنند اما بعضی وقت ھا سؤيفھمند ھم سم

نم ، سأمن از جناب ھي : وکيل مدافع ه یالؤ ت قضايی خواھش ميک رده خودشان ب رم ک تاد محت ز از اس يد پروي ه س  را ک
  .ال کرده بود ؤ که چی س؛زبان خود بگويند

ام قضات به نام خداوند بزرگ با اجازه از  : سيد پرويز کامبخش تيناف مرکزی و تم ه اس يس محکم تمام حاضرين و ري
را ؤر ديگر ميخواھم از استادم ھمان سحاضر در محکمه ، من يک با دين ثاقب سوال م م شھاب ال بال ھ م ، ق ال را بپرس

ن سال تحؤمن فکر ميکنم حاال ھم اين س. ود تحريف کرد ب دا اي تاد ميپرسم ؤريف شده و بازھم من تاکي ان ال را از اس ھم
ال را پاسخ درست برايم ارايه نکرد چون وقت تمام شده بود گفتند برای صبح ميمانيم و صبح نميدانم چی ؤروز ھم اين س

ن  وان دي ه عن ا ب کار شد يا فراموش شان شد يا پاسخ را برايم نگفت ، من از اينھا پرسيدم که چرا اسالم به نظر بعضی ھ
ن استبدادی مطرح است اگر چنين مطرح است  ه از دي ن و چگون ر از اي يم در براب ته باش ری داش ه موضع گي ا چگون ، م

زی وباز ھم از ا. خود در برابر چنين تبليغات دفاع کنيم  ين چي يم و چن زی را من نگفت ين چي  پرسان ميکنم استاد ، که چن
  .سر وقت است و حاال ھم . ا برای من حاال بدھيد ررا من تقاضا نکرديم و باز ھم تقاضا ميکنم که پاسخ اين

يچ وقت ه که در برابر خداوند و مدعی اينجا خداوند است نه من و نه قاضی بيخاطر ه  من ب:کاظم خان  ه ھ ن م خاطر اي
ار ميکردم ،  ا نرمی رفت ما ب ا ش شه ب ه ھمي شه البت تم ھمي د مثبت داش دروغ گفته نميتوانم البته من نسبت به شما ھميشه دي

ن ست داشتم اما ما بايد حقيقت را بگويم دمانند ديگر محصلين من شما را ھم دوس ما فقط اي ضا ش ال ؤرمحکمه از نظر ق
  .را از من کرديد که چرا اسالم دين استبدادی است ، دين زور است دين جور است چرا خداوند نعوذ با مستبد است 

امبخش  ز ک ه من اينطور س:سيد پروي ن مطرح شدن اؤ ن زی مطرح است ، م ين چي را چن ردم چ ن موضوع را ال ک ي
  پرسيدم

   من اين را برای شما:کاظم خان 

   بان که گپ ھای از او خالص شود:قاضی 
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تبدادی مطرح :سيد پرويز ن اس وان يک دي ه عن ا ب ا م  من فقط از شما پرسان کردم چرا چنين کار شده در نظر بعضی ھ
  .من علت اين را پرسان کردم.  است من از شما اين را پرسان کردم نه اينکه چرا اسالم يک دين استبدادی. ھستيم 

تبدادی است ؟ ؤ اين ھا س:کاظم خان  ال کردند از نظر خودشان البته نگفتند از نظر بعضی ھا گفتند که اسالم چرا دين اس
وذ شه خشونت است در اسالم نع شه جنگ است ھمي ه ابًا چرا دين زور است ھمي ات را ب ستبد است چرا آي د م  خداون

ان  من دليل اش را به اصطالح از نظر خود قران کريم گفتم که يعنی خداوند ظلم صورت مستبدی فرستاده کننده به بنده گ
وده ، چون نيست اين جواب شر ب ابق فطرت ب شر مط ده مطابق خواست ب تم آم ه گف ی آنچه را ک ش را برايشان گفتم ، يعن

ودات ب ه کمبودات چون خداوند خالق بشر است کمبودات خداوند به اصطالح کمب دی از برنام از من ه ني شر را آنچه را ک
تاده ب د فرس ده گی خود دارد اورا خداون ام زن ومی اش در تم رای سعادت عم ه ب اطر خداونه ھای کامل ک  از جھت دخ

  ش اين را ميفرستهز جھت دوستی و محبت به بنده گانرحمت و ا

  ميدھيد ؟ال ميکنند شما حتما جواب ؤ محصلين از شما در جريان صنف س:وکيل مدافع 

  . بلی حتما :کاظم خان 

ی احترامی ] که[ شما در قسمت پرويز :وکيل مدافع  دام ب يکی از شاگر ھای شما است گفتيد البته از نظر رفتار صنفی ک
  يا سوء ادب از وی سر نزده ھمی گپ را زديد ؟

ار و اخالق داشت يک جنبه يعنۀ در استعالم شده بود حالت دو جنب کهیالؤال ، چون سؤ س:کاظم خان  ر ی رفت ش در براب
رده باشاستاد چی قسم است که من مطرح کردم که رفتار ز ته باشد ، دشت نداشت که بی احترامی ک ار زشت داش ا رفت  ي

  .ال ھای را ميکرده از من ؤش چنين س افکار و عقايدءاز نظر آرا

  ه ؟ال را در ختم ساعت کردؤشما گفتيد که يعنی يک بار چنين س :وکيل مدافع 

  ال را کرده در سه لکچرؤ بلی ھا نه تقريبا سه بار اين س:کاظم خان 

   و شما جواب داديد ؟:وکيل مدافع 

  .بلی  : کاظم خان

   و اينھا قناعت کردند ؟:وکيل مدافع 

  .االت اعتراض آميزانه ؤاالت نظير اين به اصطالح سؤال بوده به اصطالح سؤ يکی اش اين س:کاظم خان 

  ش را فراھم ساختيد ؟ و شما قناعت:و کيل مدافع 

  . بلی :کاظم خان 

  تشکر : وکيل مدافع

ه ئه اگر استاد جواب قناعت بخشی اراال خود از استاد جواب ميخواستؤد که پرويز در بدل سيه اثبات رسانوکيل مدافع ب
  ميکرده پرويز حتما قبول ميکرده بدون کدام اعتراض ،
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وازده فارغ گرديده از معيار ھای ارنوال احمد خان عيار از صنف دڅ داشته باشد ، یاالتؤارنوال ميخواھد از پرويز سڅ
ه واقعيت چی ارنوالی اصال که نميفھمد فقط ھمين قدرڅ  ميداند که بايد گپ اش در کرسی بشيند پشت واقعيت نميگردد ک

  .ارنوالی څنه پشت آموختن اساسات . گذرانده  دھن به سخن باز کند ھمه ميداند عمرش را در دعوا جالبی یو قت. است 

شريت  کردی يعنی مطالعه ھای دق سوال ھای که از جانب استاذ:ارنوال څ شريت است ب ای ب ه رھنم د ک رآن مجي يق از ق
  اسالم است شما آگاھی کامل داريد ؟

   من پيش از اينکه:پرويز کامبخش

   نه سوال مرا جواب بتی:ارنوال څ

   در جايش ايستاد است و دست خود را عمودی به طرف پايان تکان ميدھد و ميگويدپرويز

   مه برايتان پاسخ ميدھم:پرويز کامبخش 

  .در ھنگام صحبت کردن دست خود را شور ميدھد برای ھمرايی کالم اش پرويز 

  و صاحب منصب که در کنار اش نشسته دقيق به طرف پرويز نگاه ميکند

د :پرويز کامبخش سير کني ه و تف  يک آيه قرآن شريف را برايتان ميخوانم از شما تقاضا ميکنم شما اين را برای من ترجم
.  

   ...بسم هللا ارحمن الرحيم 

اھی یشما اينرا برای من ترجمه و تفسير کنيد و قت  که شما آگاھی بيشتر داريد و قت که شما آگاھی بيشتر نسبت به من آگ
  .بيشتر در دين اسالم داريد 
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د ارنوالڅاحمد خان عيار  دارد و نميدان ه و حديث ن اھی از آي  نزد ھمه مردم آب رويش از دست رفت چون او اصال آگ
د شده یقتچی جواب بدھد ، و  کسی را به کفر متھم ميکنی آيا خودت از دينت چقدر آگاھی داری؟ احمد خان زبانش بند بن

  و با صدای بلند ميگويد

ه از من س:ارنوال څ و سؤ من نگفتم ک و من از ت د ؤال ک رآن پابن ه ق د ھستی؟ ب ا ورمن دا ب ه وحدانيت خ و ب ردم ، ت ال ک
 و کاستی ندارد خودت ھم ميفھمی ، ميگی که من ميفھمم چطور باالی ھستی؟ پس چطور دين اسالم که ھيچ گونه نواقص

  از او تعرض کردی؟

  . اين تعرض نيست ، من از شما ميپرسم :پرويز کامبخش

ما کامل ساختيم :احمد خان اعيار رای ش اختيم ب روز کامل س ه ام روز م  خداوند ميفرمايد سيل کو خداوند ميفرمايد مه ام
ن امعو تمام ، تمام نمودم برای شما نپايه اکمال رساندم دين شما برای شما دين شما را به  ت خود را و اسالم را منحيث دي

  .شما 

  .شما بيبنيد که احمد خان عيار اصل آيت را ھم به زبان عربی گفته نميتواند فقط ترجمه ناقص را ميخواھد بگويد

  .حمد خان را معرفی ميکند اما پرويز خانه خالی احمد خان را پيدا کرده و حاال برای ھمه ا

ما :پرويز کامبخش  رای ش م کسبی است ، من ب  به دين و آيين اسالم عقيده خاص دارم و اين عقيده ھم فطری است و ھ
د شکی وجود ائت قران شريف که پيشتر برايتان قرميگويم که خداوند ميگويد که يکی از آيا ورد خداون ه در م ردم ک ت ک

ع ؤ ھا است اما بايد در اين موارد سمين و آسمانندارد چرا که او آفريننده ز االت شود تا انسان بتواند مشكالت خود را رف
  ال کند ؟ؤدھيد که آدم در مورد دين اسالم سکند ، پس شما اجازه نمي

   پس شما شک داريد در دين اسالم:ارنوال څ

  ال را برداشت غلط کرديدؤ نخير شما س:پرويز کامبخش

  بشينيد ، شاھد را خالص کنيد عيار صاحب شما :قاضی

ه  من تقاضا ميکنم از شم:پرويز کابخش  نم ک رم فکر ميک ه څا قاضی صاحب محت رم درست از آي ارنوال صاحب محت
سيرنمونه  اير تف ابلی و س سير ک ن را در تف کريمه که من برايشان قرائت کردم آگاھی بيشتری ندارند و به تفسير درست اي

ه حق سح مراجعه کنند به آنجا واضبخوانند ، اگر به آن تفاسير ن حق را ؤ گفته شده ک شود اي سان داده مي رای ھر ان ال ب
  .ارنوال، رييس جمھور و ھر کسی ديگر څسی از انسان گرفته نميتواند حتی ھيچ ک

  .ارنوال ميخواھد باز خود را از اينھم بيشتر بی آبرو کند اما قاضی مانع او ميشود و خواھش ميکند څ

  وال صاحب لطفا بشينيدارنڅ :قاضی

سهڅاستاد ديگری که از جانب محکمه و  ن دسي  استاد ]است[ارنوالی خواسته شده استاد ياسين فالح طراح اصلی اي
سه سازی از شھرت خاص  برخودار است ھر شاگرد را بپرسی از یياسين فالح در دانشگاه بلخ در راه جوری ودسي

شتر از ياسين خان ميترسد چون او ھميشه برای شاگرد ھای خ ه بي د ک ام ۵٠ود چلنج ميدھ صد در يک صنف را ناک  في
د ھر کس از پيش.ميکند و اين است يک استاد دانشگاه نج ميدھ ه  چل م از جمل ز ھ اب شد نوش جانش پروي  من کامي

دیشاگردان د و عق دل  در ه ای بود که با او چلنج داده بود و کامياب شده بود يا سين خان نتواسته بود پرويز را ناکام کن
االت ميکرد که او جواب داده نميتواست و با سر افسردگی از صنف ؤپرويز از او ھميشه در داخل صنف سداشت اين ، 

ز ]تن[ چندیبيرون ميبرآمد ، روز  از محصلين شرعيات را برای آزار و اذيت پرويز مامور کرده بود اما از اينکه پروي
   .تنھا نبود آنھا موفق نشدند ، 

  ال از شما دارمؤ چند س:وکيل مدافع 

   بفرماييد:ياسين فالح
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ه س شما اين را گفتيد که با جدال احسن :وکيل مدافع  د ک د ؤو معاوضه احسن کوشش ميکردي ز را جواب بدھي االت پروي
  :درست است 

  ياسين فالح که با دماغ بند صحبت ميکند

   بلی:ياسين فالح 

   شما گفتيد که اکثرا ميپذيرفت ؟:وکيل مدافع 

   بلی:ح ياسين فال

   که جدال بين شما ميشد ؟ی يعنی وقت:وکيل مدافع 

   ميپذيرفتً ظاھراً اکثرا:ياسين فالح 

   يعنی شما از باطن شان خبر داشتيد:وکيل مدافع 

   بلی:ياسين فالح 

   يعنی شما از باطن شان خبر داشتيد:وکيل مدافع 

  ع ميبيند و ميگويد که دارد با دماغ بند به طرف وکيل مدافۀياسين فالح با تيپ يک بغل

  يد ؟ئ شما چی ميخواھيد بگو:ياسين فالح 

رای ا د ب سه خنديدن ام جل ان تم د و ھمچن ه ميکن ينکه قاضی ھم متوجه شده که اين شاھد ھم داره بی آبرو ميشود مداخل
    .ن ھر کس را ھم دارد مضحک بودطياسين خان صالحيت فھميدن با

   وکيل صاحب محترم:قاضی

  .امنيتی دستور ميدھد ھر کس که ميخندد از جلسه بيرون کند و قاضی به مسوولين 

   محترم شما ھمين حاال گفتيد که ظاھرا ميپذيرفت:وکيل مدافع 

   بلی:ياسين فالح 

   يعنی در باطن نميپذيرفت ؟:وکيل مدافع 

   بلی:ياسين فالح

   شما از باطن شان آگاه بوديد ؟:وکيل مدافع 

  .ش بود  تناقض در گفتارخاطر از اينکهه  طبعا ب:ياسين خان 

  ش آگاه بوديد يعنی شما طبعا از باطن:وکيل مدافع 

  گی از چھره ظاھر و باطنی شخص ميکند و تناقض خود نمايند:ياسين فالح 

   يعنی شما اينطور صالحيت را داريد ؟ که از باطن مردم ھم پی ببريد ؟:وکيل مدافع 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

الح سيار از شواھد در:ياسين ف ا ب رم م سان  محت اطنی ان ره ب ا چھ سان را ب ره ظاھر ان ه چھ م ک دس اسالم داري ن مق  دي
  تفکيک ميکند

   ھا ھا:وکيل مدافع  

  ياسين خان با بسيار خشم ميگويد

ارات ماست ً که ظاھرای بلی ، اظھارات:ياسين فالح ه اظھ ين قرين  ما امروز به مثابه يک قرينه ھستيم در اين محکمه ھم
  .ميکند که حکايت از واقعيت امر ما 

   يعنی شما ميتوانيد به باطن دست رسی پيدا بکنيد ؟ و کشف کنيد ؟:وکيل مدافع 

  .لب ھای ياسين خان فالح خشکيده بود و ھر دقيقه لب ھای خود را می مکيد

ه مارا ميپذيرفت ولی در عين حال ظينجا شما را ميگويم که ظاھرا موعما در اين قسمت در ام،  بيبنيد محتر:ياسين فالح
  .ه بوده ظعوداشته که مخالف پذيرش شان در ماالت مغرضانه و معترضانه ؤس

  االت ؟ؤد ، کدام سيئاالت را بگوؤ مثال شما يکی از او س:وکيل مدافع 

اری یياسين خان فالح چند دقيقه سکوت ميکند و به فکر ميرود تا چيز رايش ي ل ب ا عق سازد ام ا دروغ ب اورد ي  را بياد بي
  .نميدھد 

ا ی در اين مبحث خود آغای کامبخش شاھد است زمان:ياسين فالح ی ب ا مرب تاد و ي ه صفت اس ديم ب  که ما به صنف ميام
ی در صنف سه کرظعواينھا م ايؤديم ظاھرا ميپذيرفت ول دس یال ھ ن مق ه دي ه مغرضانه و معترضانه ب ه ھم تند ک  داش

  اسالم بود

   وجود نداشتیالؤياورد چون سال از کامبخش را به حافظه بؤياسين خان باز ھم نتواست کدام س

  يد يکی از مثال ھايش را بدھيد ؟ئ مثال شما ھمين مغرضانه و معترضانه ھمه چيزی را که شما ميگو:وکيل مدافع

شه طورامبر ص را ھميشه جنگجوی و اصحابطور مثال پيه  ب:ياسين فالح د و ھمي  یش را رض جنگجو قلمداد ميکردن
دس اسالم روح ن مق ه دي ر تلقی ميکردند ک شه توسط زور و جب ا ھمي سلمان ھ ه م د ک واه است و ميخواھ ه اش جنگ خ ي

  . که اين مغاير دين مقدس اسالم است یپيشرفت کند ، در حال

   اين ھا را شما در اظھارات تان نگفتيد ؟:وکيل مدافع 

   بلی؟:ياسين فالح

   شما در اظھارات تان اين گپ ھا را نگفتيد:وکيل مدافع 

  . اظھار کرديم ، کتابت و خطابت ، يعنی شخص موجود است  فعال که:ياسين فالح

   :وکيل مدافع

  قاضی باز ھم به مايک ميزند و ميگويد

   منشی جلسه جلسه را ثبت مظھر نمايد:قاضی 

   انداخته باشيد ؟، شما درجريان صنف آيا کدام وقت اتفاق افتيده کدام شاگرد را تيله کرده باشيد:وکيل مدافع 
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   اتھام است:ياسين خان فالح

   ؟د گفتيش چی خواھشما ھمين کار را کرديد در برابرد که بگويند که ن اگر محصلينی وجود داشته باش:وکيل مدافع 

ه يک  خواه بعضی است اگر محصلين:ياسين فالح  اگزير ھستم ک ده ن ار ش ما اخب رای ش ا ب ه در اينج  مه در اين نقطه ک
اگر بمطلب را برای شماھويدا بسازم که جريان  تاد و ش ان اس ه مي انی و رابطه ک رول ه صنفی و جري ظ و کنت خاطر حف

  صنف موجود است اين خارج از اين قضيه است ، اين برخورد مه فقط باز خواستی ميتواند که رياست پوھنتون بکند ،

  يد که شما ھيمن برخورد را کرديد يا نی ؟ئ خواه درست است يعنی شما ميخواھيد بگو:وکيل مدافع 

   شما اين سوال را از من ميخواھيد که کرکتر من ھويدا شود: فالح ياسين

   بلی درست است:وکيل مدافع 

  پذيريد ؟ که ھمچو برخورد شده و لی پوھنتون اين را تعقيب بکند نه قضا ،ي شما م:ياسين فالح

  قاضی باز به مايک خود ميزند و صدا ميکند

   نورستانی صاحب از موضوع خارج نشويد ،:قاضی 

  رستانی باز ھم عصبانی ميشود و ميگويدنو

د ، من ميخواھم ثابت :وکيل مدافع  اھد دروغ ميگوي ن ش ه اي اھد دارم ک  از موضوع خارج نميشوم قاضی صاحب من ش
  بسازم که اينھا دروغ ميگويند

   چی قسم ثابت ميسازی ؟:قاضی

  ای استاد را رد ميکندپس شما اگرمرا نميمانيد من شھود ديگر دارم که تمام گپ ھ : وکيل مدافع

   خو مھربانی صاحب:قاضی 

ار ديگر  : وکيل مدافع اب شدی ب شم کامي ه از پي ن دفع ه اي د ک ز را گفتي که از محصلين خودشان ھستند ، شما گاھی پروي
  .تورا در ايطور يک جال بی اندازم که ھيچ وقت از او خالص شده نتوانی 

   ھرگز نه:ياسين فالح 

   حاضر شود در ھمينجا شھادت بدھد که در برابر از او ھمين گپ را برايش زدی چطور؟اگر کسی : وکيل مدافع

  .ندالرسول باطل است عندهللا و ع باطل است :ياسين فالح 

ن .شدروغين ياد ميکند به خدا و رسولدين سوء استفاده ميکند و قسم ]از[ياسين فالح حاال باز  ه اي  اما شاھد وجود دارد ک
 ياسين خان ترسيده .ش محکم نباشد از اندک تکان ميلرزدکسی که ايمان. روی او گفته است  پيش حرف را ياسين خان در
  و بار بار قسم ياد ميکند ،

ه ھاخواه ما ھمينطور يک ش : وکيل مدافع د ک شان بگوي د و براي ده رد بکن ه آم رم ک تاد محت د شھادت اس د داريم که ميتوان
   می اندازم که ھيچ وقت خالصی نداردی پرويز را گفته که من تورا در يک جالاينھا قبل از اينکه اين مسايل رخ بدھد

  قاضی باز ھم بار بار به مايک ميزند و صدا ميکند

  . نورستانی صاحب فھميده شد :قاضی
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ال ؤ که مه ميخواھم سی چی رقم فھميده شد ، پرويز را گفته من تورا ده ايرقم يک جال بی اندازم ؟ که و قت:وکيل مدافع 
  بکنم از اونھا

  قاضی گپ نورستانی را قطع کرده و ميگويد

شان داده :قاضی ات خود ن ه تحقيق ه اساس او ب د و ب  در جريان تحقيق اگر پرويز کامبخش ھمينطور چيزی گفته شده باش
ان تحقي د در جري ده باش ا پرسان ش اگرد ھ زی گفت از او ش ين چي ه من ھم ق باشد که فالنی فالنی شاھد است که استاد ب

  درست است

ن را :وکيل مدافع  ه اي ا وقت داده شده ک ته باشد کج ل داش ه وکي ا وقت داده شده ک  در جريان تحقيق برای موکل من کج
ين  زار حضور ميداشت ھم ه م د در محکم ه باي رم ک ببرند به طب عدلی معرفی بکنند کجا وقت داده شده استاد ھای محت

  .تند ، کجا گفته شده که بيايد و در محکمه شھادت بدھيد گپ ھای که حاال فعال ميگويند در آنجا ميگف

  قاضی باز ھم به مايک ميزند و ميگويد

   ميتوانست بعد از اينکه:قاضی 

زی ؤ من يک س:وکيل مدافع  دام چي ا ک ا عرف ي رود ي يش مي انون پ ه مطابق ق ن محکم رم اي ال دارم قاضی صاحب محت
  ديگر ؟

  العاده دموکراسی  قانون عدالت تا امروز در ساحه فوقمحکمه مطابق.  شما متوجه باشيد :قاضی

  .وکيل مدافع حرف ھای قاضی را قطع ميکند و قاضی ميخواھد چيزی بگويد و بار بار به مايک ميزند 

دافع  ل م اده :وکي ره دو م د فق انون ميگوي اده ق ي را در ۵١ م ھود نف ه ش د ک تھم اش ميدھ ل و م رای وکي ازه را ب ن اج  اي
  ند ، شما چرا اين را نمی پذيريد ؟محاکمه حاضر بک

   شما بخوانيد اين ماده قانون را:قاضی 

يه مکلف است که فھرست شھود و اھل خبره مورد نظر را توام با صورت حارنوال استيزاڅفقره اول  ..... :وکيل مدافع 
ا  تھم و ي ره دوم م د ، فق ست دعوا داليل شھادت شھود و و نظريات اھل خبره به محکمه ارايه کن دافع حق دارد لي ل م وکي

ن را . شھود و اھل خبره را توضيح داليل شھادت و معاينات به محکمه ارايه نمايد  ما اي ر ش انون است اگ اين صراحت ق
د ، ًءيد که ما نميپذيريم بنائپذيريد ، بگوينم  شاھد را که به نفع شھادت استاد محترم و ديگر شھود که در اينجا شھادت دادن

  .اختيار را ما برای شما ميسپاريم حاضر بسازيم اين 

  قاضی به مايک ميزند و ميگويد

  .....حال تقريبا اولين جلسه ما فکر کنم در تاريخی ه  من حرف ھای شما را شنيدم به تمام معنی ، تا ب:قاضی 

  جلسه اول از ياد قاضی رفته و ميخواھد از منشی بپرسد

   در تاريخی چند بوده ؟ در تاريخ چند:قاضی

  سته ميگويدمنشی آھ

   سی:منشی 

   چند ؟:قاضی 
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زان است ، ب٢٩ در تاريخ :قاضی  اريخ سی مي روز ت ه ام ديم ه  ثور در اينجا اولين جلسه ما داير شد ک دام ليست تق ا ک م
  نکرده

   شما برای ما کجا وقت داديد قاضی صاحب:وکيل مدافع 

  قاضی مايک را ميزند و ميگويد

  سترد کنيممما اين جريان را ميگفت ما مجبور بوديم که دوسيه را  ببخشيد مطابق احکام قانون به :قاضی 

ه  در قانون ذکر نشده که وقت:وکيل مدافع  ه تقاضا دارم ک ش چی وقت است شھود امروز رسيده ھمين روز من از محکم
  گفته ھای شھودم شنيده شود

  قاضی بار بار به مايک ميزند و حرف ھای وکيل را قطع ميکند

  ز يک بار ديگر قانون رابخوانيد شما با:قاضی 

  ارنوال صاحب استڅ فقره اول مربوط :وکيل مدافع 

   شما يک دفعه بخوانيد خيره:قاضی 

  يس محکمه نشسته ميخواھد برای وکيل مدافع چيزی بگويدئ که در دست راست ریقاضي

   :معاون قاضی

ط ندارد ، شھادت استاد با وجو گفتيد که شھود را حاضر بسازيد ھيچ ارتباط به اين مسله :وکيل مدافع  د از اينکه ما به غل
ردن ت ک ث يثاب تاد منحي ھادت اس ی ش وانيم ، ول رده ميت ع آوری ک م جم دارک ھ ر م ی از ش ديگ ر يک تاد در براب ک اس
را نميھمن. اصال اين موضوع ارتباط به اينھا نميگيرد. ش کامال غلط استمحصلين د استاد ھای محترم ديگر گفتند اينھا اين

د که اين شھادت شان چ ر ديانت . قدر مورد سوء استفاده قرار خواھد گرفت و چقدر به ضرر متھم تمام خواھد ش ا اگ اينھ
ه منجر یخود را مدنظر بگيرند اگر به دنيا و آخرت عقيده دارند در او صورت اينھا ميفھمند شھادت به دروغ و شھادت  ک

د به مرگ يک نفر شود منجر به سلب آزادی يک شخ د خواھ يش خداون ا جواب خود را پ م است ، اينھ ص شود چقدر مھ
تاد  کی وجود دارد که اينھا مسايل صنفی را در اينجا کشيدند ، موضوعاتیدادند ولی مسايل ه در صنف يک شاگر از اس

ال ؤ سًاينال کرديم ، اگر شما خواسته باشيد عؤ ثقافت اسالمی خود بار ھا سیال ميکند ، ما در صنف از استاد ھاؤخود س
تاد ه خاطر دانش خود به خاطر فھم خود به گرد ديگر از استاد خود باھا را شايد ھزاران ش ات خود از اس خاطر معلوم

اده و ؤستاد قادر به جواب دادن اينطور سميکند اگر ا درت اف ن ق اگرد خراب است ، اي ال نيست به اين مفھوم نيست که ش
ر شاگرد ن به ای ماالت شاگرد خود جواب بدھد ، ايؤسقدرت علم خود استاد را نشان ميدھد که به تمام  ه اگ فھوم نيست ک

د ، ؤال بکند در مورد قرآن از شما سؤ در مورد خداوند از شما سیالؤولو ھر س ما مکلف ھستيد جواب بدھي ال بکند ، ش
ما مکلف ه بکنيد که گويا محصل شما حتما راه به بی راھه رفته و يا گينه اينکه شما ايرا بر عکس قسم توج مراه شده ، ش

ما  ه ضعف ش وط ب ن مرب ما است ، اي وط ش ن مرب د اي ر قناعت داده نميتواني ھستيد که محصلين تان را قناعت بدھيد ، اگ
رم . است  تاد محت ذيرفت و اس ه از لحاظ ظاھری ميپ د ک و خودتان گفتيد که در اکثر موارد ميپذيرفت و خود شاھد ميگوي

ذير وا ميگويد از لحاظ باطنی نميپ ه دع د ؟ ھر کس ک ه ميفھم ا ک د در اينج د کی دعوا ميکن ر از خداون اطن را غي فت ، ب
يفھمم یميکند بفرمايد بخيزه بگويد که من باطن را ميفھمم مثل تاد گفت من م شتر اس ه پي ق .  ک ر مطل ن خودش يک کف اي

  ه ندارد اينرا چطور شما ميپذيريد ؟است ، اگر شاھد به اين شکل و اگر شما شھادت را قبول بکنيد که ھيچ ارتباط به مقال

د  ياسين فالح بار بار صدا ميکند خواھش ميکنم خواھش ميکنم و تاحال مات و مبھوت مانده بود و دست خود را بلند ميکن
  و ميگويد

  . خواھش ميکنم يک لحظه :ياسين فالح

اھد ھمين شاھد ھيچ ارتباط به مقاله ندارد ، شما چطور اينرا ميپذير:وکيل مدافع  ن يک موضوع صنفی . يد ؟ ھمين ش اي
  است کامال يک موضوع صنفی را ميايد و در اينجا برای شما ميگويد و شما به چی شکل قبول ميکنيد ، من نميفھمم
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   اجازه ميخواھم:ياسين فالح 

دافع  ل م رای :وکي ن ب ال م تادان نظر داده ح ر محصلين واس شتر از سی نف يه بي ر ، در دوس ست سی نف ما  چطور لي ش
 که نظر منفی دارد شما آنھارا خواستيد شما چرا تمام استاد ھای پرويز را نخواستيد و اينجا یميگويم که در جمع يگان تاي

  ميامدند و از شخصيت اينھا سوال می كرديد

  قاضی حرف ھای نورستانی را قطع کرده و بار بار به مايک ميزند و ميگويد

ارا  نورستانی صاحب يک لحظه صبر کن:قاضی  يد آنھ ته باش نم خواس د ميک د تايي ما ميگوي ه ش ز ھای را ک ين چي د ھم ي
   که در قضيه ارتباط داشت ما آنھارا جلب ميکرديمیميخواھيم و آنھاي

ورد :وکيل مدافع  م در م ا ھ ه است آنھ ام شھود ديگر ک د و تم ا گپ ميزنن امبخش اينج  اينھا در مورد شخصيت پرويز ک
  حبت ميکنندشخصيت پرويز کامبخش در صنف ص

  قاضی باز ھم بار بار به مايک ميزند و به طرف يوسوفزی اشاره ميکند که شما اظھارات شاھد ھای ديگر را بخوانيد

  .يد بنشنيد ئ شما نورستانی صاحب بفرما:قاضی

  بينيد که استاد محترم راست ميگويد يا غلطارات ديگر شھود را شما بخوانيد ب اظھ:وکيل مدافع 

  .ربانی کنيد بنشينيد  شما مھ:قاضی 

  و به طرف استاد اشاره ميکند و ميگويد

  گپ ھا از استاد محترم خالص شد ؟.  شما استاد محترم :قاضی

   نه گپ ھا تاحال خالص نشده ، بسيار موارد ديگر است که من ميخواھم از پيش شان پرسان کنم:وکيل مدافع 

اب  در قدم اول تاسف ميخورم که اين ھای در:ياسين فالح  حاالت صنفی از حالت غياب گپ ميزنند يا که خود حالت غي
ا در حالت صنف مو د يا خود بر باطن بودن ما انتقاد دارند خود حالت غياب حالت باطن نيست ؟ و کاش اينھ جود ميبودن

ارا مًاکه ميدانستند و ثاني ه م ه حق و  اينھا اينقدر از دين ديانت حرف ميزند کاش اينھا به ھمين ترتيب ميبود ک يتوانست ک
  باطل ما را تفکيک کند

  .اين گپ ھا وقت را ضايع ميکند و ھيچ ارتباط به اين موضوع ندارد : وکيل مدافع

ه سياسين فالح حال نميداند که چی ميگويد او ارا اجازه ب ر شاگر ھ داده حاالؤ که يک عم ده ال کردن ن  دست و پاچه ش
د ال ھای اصلی قرار گرفته و اؤچون در مقابل س اطن را ميفھم ه او ب رده ک م ک ه باشد عيب و . دعا ھ ا سخن نگفت رد ت م

  -ش نھفته باشد ھنر

  . يک لحظه :ياسين فالح

  ال جواب بدھيد ،ؤ شما بايد به س:وکيل مدافع

  و کيل به قاضی خطاب ميکند

رای من و س اين حاشيه روی است شما چطور به اينھا اجازه ميدھيد که حاشيه روی کرده بروند:وکيل مدافع  االت ؤ و ب
  .ما وقت داده نميشود 

  قاضی با عجله ميگويد
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  يدئ خو بگو شما چی ميگو:قاضی 

   آيا شما گاھی در صنف گفتيد که در دين ھيچ چرا وجود ندارد ؟:وکيل مدافع 

  نخير : ياسين فالح

  ديوکيل مدافع از دروغ استاد ثقافت عصبانی شده و ميگو

  يد ؟ئن شما آمده بگويند ھمين گپ را استاد زده شما چی ميگو اگر ھمينجا محصلي:وکيل مدافع 

  ندالرسولعندهللا ع اتھام است باطل است :ياسين فالح

  .اش را نميپوشاند ھباز ياسين خان برای خريدن آبرو قسم ميخورد اما نميداند که قسم ھيچ يک از دروغ 

يس ميکنند آيا اسالم ھمين است ؟ از ياسين خان و قاضي اينھا مسلمانان واقعی ھستند که در دانشگا ھھا اسالم شناسی تدر
ره  پرسيده شود اگر پرويز محکوم به کفر است آيا معاش پوھنتون و قاضي خانه اي تو از کدام بوديجه برايت ميايد آيا جي

الک سم راست راست ميگردی از مم د یاي اوالد ھايت و شکم نيمه سير خود و اين ق ول دارن ورا قب دای ت ه خ ه ن ه  ک و ن
سلمان – نمی آيد ؟ در کدام صفحه قرآن ذکر شده در کدام حديث آمده است ؛رسول تورا  دست به گدايی به طرف کفر و م
اقی فر کن؟ بند بند اين کشور و مردمرا متھم به ک سلمانی ب ما روی م رای ش م ب ا حاال ھ ش آب از دريايی کفر ميخورد ام

د و محکوم به کفر ميکنيد ؟ آيا تو خود واقعا به خدا و رسول اش ايمان داری ؟ مانده که اينجا يک جوان را ايستاد کرده اي
  اگر داری چرا نميترسی از خدا و از رسول اش که برای پوشاندن دروغ خود قسم به نام آنھا ياد ميکنيی ؟

ه حا.  من بسيار متاسف ھستم :وکيل مدافع  اھد را در محکم ه اگر قاضی صاحب محترم اجازه بدھد من ش سازم ک ضر ب
  اين گپ شمارا باطل ثابت بسازد

تاد وارد باشد  ھمين قضايا را که شماميبينيد اين يک جريان جداگانه است و شما ميتوانيد اگر کدام :قاضی  االی اس اتھام ب
  ارنوالی مربوطه يک درخواست بدھيدڅبه 

ه:وکيل مدافع ر علي اثير داشت ب ا ت وکل انشاهللا اگر ديديم که شھادت از اينھ ن  م ه ھر کس ديگر در اي ه بلک ا ن ا اينھ م تنھ
  .قسمت به دروغ شھادت داده 

   مھربانی :قاضی 

اطن و ظاھر من ايطور س آقای نورستانی پيشتر اينھا تذکر :ارنوال څ ه ب امبخش را ؤدادند ک ز ک ا قلب پروي نم آي ال ميک
بپرويز که است عليه طئش توميگويند اين مشرک نيست و اين کلتسخير کرده که  سته قل رده توان سخير ک ش را امبخش ، ت

اه ؤ؟ من از استاد ھم ھمين س ن بيگن ه اي د ک اطن قضاوت کن ته باشد در ب ال را ميکنم آيا در مجلس يا قضيه حضور نداش
  است ؟

د ، اصل برائت ضمه است څفکر ميکنم که  : وکيل مدافع ول ندارن ارنوال صاحب محترم اصل برائت ضمه را اصال قب
  ل به چيزی نھفته است که ضمه انسان به او بريد است وقتی که يک نفر اصل برائت ضمه رااص

  . مسوولين امنيتی ھر کسی که گپ ميزند از جلسه اخراج کنيد :قاضی

د :وکيل مدافع  ه بروي ما در فق ر ش ه است اگ رد یوقت.  و اين يکی از مراجعات اولي رار ميگي ورد تعرض ق ه اصل م  ک
  ارنوال بايد ثابت بسازدڅاست که از بين المدعی که مراجعات ثانويه 

  و به طرف پرويز اشاره ميکند و ميگويد

  ش ، شما اينرا ميپذيريد يا نه ؟ش ھست نه بر کافر بودناصل بر مسلمان بودن : وکيل مدافع
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  ند که جواب بدھدارنوال باز ھم باالی حرف بی معنی که گفته پافشاری ميکند چون او معنی برائت ضمه را نميداڅ

  شما آيا قلب از ايرا تسخير کردی ؟ که آيا اين مسلمان کامل است ؟. من برايت اينطور ميگويم : ارنوال څ

   شما اصل را ميپذيريد يا نه ؟:وکيل مدافع 

  و کيل دوباره با عصبانيت ميگويد

   شما اصل را ميپذيريد يا نه ؟:وکيل مدافع 

ه از:ارنوال څ ا  حرف مرا گوش کن م م در آنج و شخص خودت ھ تم ت ا حضور نداش ه در آنج نم م تنباط ميک  اوراق اس
  حضور نداشتی من از اوراق استنباط ميکنم

   يعنی شما آنجا حضور نداشتيد ؟:وکيل مدافع 

   نه:ارنوال څ

   ايرا ميپذيريد که شما از اوراق استنباط ميکنيد ؟:وکيل مدافع 

   بلی:ارنوال څ

شيديد و  شما تمام :وکيل مدافع  ات شان را ک اوراق را مطالعه کرديد ؟ تنھا نظريات چند نفر محدود از ميان اوراق نظري
   را نظريات شان را نکشيديد درست است اين گپ؟یمقدار زياد

  . گوش کو اولين قرينه که صدق ميکند به مجرم بودن از ای اين مقاله است :ارنوال څ

رد و ارنڅ يگانه شاھد که از جانب :وکيل مدافع  ز انکار ک زد پروي ه از ن رفتن مقال ود از گ ده ب والی و محکمه خواسته ش
  ديگر کدام ثبوت وجود ندارد که گويا اين مقاله را پرويز آورده باشد ؟. گفت به زور و اکراه از من اقرار گرفته شده 

  ال دارمؤ من ھمچنان از حامد شاھد قبلی س:ارنوال څ

  : چرا ھمان وقت نکردی :قاضی 

  ش را بخواندالؤنوال ميخواھد که سارڅ

  ال ميکنی ؟ؤ کو حاال حامد نيست از کی س:قاضی

  .و نظم جلسه بر ھم خورد . ارنوال خنديدند څاکثر مردم باالی حماقت 

  ارنوال آرام در جايش ميشيند و قاضی اختتام جلسه را اعالن ميکند تا ساعت دوڅ

   . گرفتيمرتباط موضوع تصميم خود را خواھ ما ساعت دو دوباره حاضر ميشويم و در ا:قاضی

  .دست و پای پرويز را ولچک زدند و بردند

  
 
 


