
 

 نوروزی ۀحفت

 های جاودانیاد محمد طاهر بدخشیمندان اندیشهبرای عالقه

 

ترسایی،  ۲۰۱۹مارچ  ۲۱( مطابق ۱۳۹۸فردا روز پنجشنبه اول ماه حمل )فروردین( سال نو خورشیدی )

مارچ( از چند سال بدینسو از سوی سازمان  ۲۱آغاز موسم بهار و جشن نوروز باستانی است. این روز )

  نیز به رسمیت شناخته شده است.« المللی نوروزروز بین»عنوان ملل متحد به 

 ی خود چنین نگاشته بود:«یادداشتها»دفتر « دیباچة»درست نیم قرن پیش محمد طاهر بدخشی در 

 دیباچه» 

 سال نو و نوروز، )فروردین( سال جدید شمسی است مطابق اول حمل ۱۹۶۹مارچ  ۲۱فردا روز جمعه 

 شود.بوده و اكنون هم قسمی تجلیل می هاشتیزرد كه عید باستانی

---- 

دیگر  ،های مشترك سیاسی داشتمی مسؤولیتابه این طرف با عده (۱۹۶۲) ۱۳۴۰ از سال

درین سال جدید دیگر مسؤولیت مشتركی با كسی ندارم جز رفقای  .مام را ننوشتهای روزانهیادداشت

 خودم.

فایده نیست كه جریانات  ه حركتی كنم، لذا خالی ازنخواهم با مسؤولیت خودم مستقالچون می  

 مهم آینده را یادداشت كنم.

 شب نوروز  -ساعت هشت شام                                                       

 كابل  - سرك اول ۴ته كار                               

 «.ب ط. م.                                                                        

خارج  ازكردن آخرین تعطیالت تابستانی دوران تحصیل ( برای سپری۱۹۶۹) ۱۳۴۸در تابستان سال 

به « پایوازی» معین بود. در وقت محبوسوالیت كابل  زندانبه وطن آمدم. محمد طاهر بدخشی در 

 غیر دولتی به نام ی در روزنامة پرتیراژدیدنش رفتم. در جریان صحبت نارضایتی خود را از نشر مطلب
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)با وجود گذشت زمان « محمد طاهر بدخشی در دفاع از خود رساله نوشته»زیر عنوان « كاروان»

آمیز خواند. گرانه و تحریکشک دارم!(، ابراز كرد و آن را توطئههیچ طوالنی به درستی آن تقریباَ 

الدین كشکی )بعداً وزیر اطالعات و كلتور در حصبا «كاروان»در آن زمان صاحب امتیاز روزنامة 

ها موسی شفیق( بود و مدیریت مسؤول آن را عبدالحق واله به عهده داشت؛ بدخشی آنمحمد كابینة 

دانست. بدخشی برایم وظیفه سپرد تا به دفتر آن روزنامه كه همان را به محافل حاكم نزدیک می

 ؛مسؤول آن بروم و اعتراض و هشدارش را به وی برسانمها در شهر نو واقع بود، نزد مدیر نزدیکی

 من چنان كردم.

در باب آن سخن گفته بود، اینک تحت نام « كاروان»روزنامة در آن زمان ای كه «رساله» همان

تحفۀ »مچون ه «طاهر بدخشی در محکمۀ نظام پادشاهی ۀ محمدناممتن کامل دفاع»

 شود.و همه خوانندگان محترم پیشکش میشی های بدخمندان اندیشهبرای عالقه «نوروزی

 :كنمهایی میبه چند نکته اشارهاما پیش از آن 

سابقه است. چگونگی  طرح مسایل بسیار مهم و بی ماننده در زمان و نوع خود، بینامدفاعاین  – ۱

 «ۀحرکت مستقالن» و سرخط آغاز ی آن،سیاسی و اجتماعی و تنوع و غنامندی روشنگرانة محتوا

بودن شخصیت وی را الجوانبگی و كثیر. همچنان ویژهكندسیاسی بدخشی را به روشنی ترسیم می

و استعمار استبداد ، بیداد ،با تبعیضناسازگاریش  به حیث چهرة علمی، سیاسی و فرهنگی و شهامتِ

  دهد.ه صورت درخشان بازتاب میبرا 

یابد و سالی كه فردا آغاز كه امروز پایان میـ دو رویداد تاریخی دیگر در زندگی بدخشی با سالی  ۲

بدخشی و  «ۀحرکت مستقالن»رود پنجاه سال از آغاز شود، پیوند خورده است. سالی كه میمی

آید تراژدی گذارد. و سالی كه میبنیاد گذاری سازمان مستقل سیاسی توسط وی را ُپشت سر می

ه امروز به هر دو نامرد. چاپ و نشر این دفاعرا با خود به همراه دا بدخشیچهلمین سالگرد شهادت 

 . نخواهد بودمناسبت بیرویداد نیز 
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با عالمت اردوی شاهی افغانستان « پُشتی»ورقه با  ۴۸ه در یک كتابچة نامـ رونویس قلمی متن دفاع ۳

آمده است، كم و بیش یک سال پیش به دستم رسید. اما دستترین متن بهكه تا كنون كامل

نه چندان  های گاهی جدی واشتباه ،از اصلبرداری هنگام نسخهكه خط خوشی ندارد بردار نسخه

انجام داده است. با آنکه این نسخه توسط رفیق گرامی استاد میر كریم شاه خان تایپ و نیز اندك را 

نشر تری پیدا شود، به دست تر و اصلینقصبود، ولی به امید اینکه نسخة كمشده برای نشر آماده 

 سپرده نشد. 

الی  ۱۸صفحه باید باشد، از صفحة  ۴۵یا  ۴۴در كابل نسخة تایپی كه شامل  ۱۳۹۷تابستان سال  - ۴

های كمبود پیدا نشد. این نسخة تایپی نیز به دسترسم قرار گرفت. با همه تالش و امیدواری صفحه ۴۳

پس از بازگشت از وطن پیگیری  با اغالط تایپی فراوانی همراه است. با آنهم امید از دست ندادم و

 ادامه یافت. 

یاد بدخشی های سه برگ اصل متن به خط شخص زندهخوشبختانه با همه ناباوری، فوتوكاپی - ۵

دانست دستنویس خود وی است و چهار ورق دستنویس از نسخة قلمی دیگری با یک كه كس نمی

به دست آمد. با آن هم كوشش بیشتر  كاپی از فهرست ناقص مطالب متن به خط ناشناختة دیگری نیز

داشته، متنی با درصدی های دستتر دیگری كه بتواند با مقایسه با نسخهمعتبركردن نسخة برای پیدا

 را به دست دهد، تا كنون نتیجه نداده است.درستی كامل 

 داشتهای دستهدر متن كنونی، نسخة قلمی كتابچه اساس قرار گرفته است و با نگاه دقیق به نسخه – ۶

را من با توجه به یادداشتی كه بدخشی پس از « دفاعنامه»نام اشتباهات اصالح گردد. همه سعی شده 

با  و است، برگزیدم آمدهنسخة قلمی كتابچه  ۵۶صفحة در  نامهپایان دفاعروز محاكمه نوشته و در 

نسخه های ز مقایسة پس ارا كه ناقص بود، فهرست مطالب  در صفحة اول آوردم. اضافة توضیحاتی

 موجود تکمیل كردم.
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پ كشد. تایزحمت تایپ همه سندهای مهم را همیشه محترم استاد میر كریمشاه خان به دوش می – ۷

كه از ته دل این دفاعنامه نیز به بركت و لطف زحمتکشی ایشان آماده شده است نسخة حاضر 

 .مسپاسگزار

انی كه در متن از آنها نام برده شده و اشاراتی برای كمک به خوانندگان جوان در شناخت كس – ۸

ها و ویراستاری آماده كرده ام. مسؤولیت همه زیرنویس را ییهازیرنویس ،به مواد قوانین شده است

       تنها متوجه من است.دیگر ممکن های اصالحات نهایی تایپی و همه كاستیو 

های خود و پدران و یا عزیزان خواننده به آرشیفه، تعدادی از نامامیدوارم پس از نشر این دفاع - ۹

 چهزحمت بکشند و سری بزنند لطف كرده د، نباشدوستانشان، كه از دستبرد حادثات در امان مانده 

ه نامهای پنهان دیگری نیز به دست آید! من مطمئنم نسخة مکمل دیگری از این دفاعای بسا كه گنج

كه از ارزش تاریخی « های تحت ستمها و ملیتبهة خلقج»« طرح مرام»نخستین )پیدا خواهد شد. 

از بركت و شماری از اسناد مهم دیگر منحصر به فردی برخوردار است، ویژه و استثنایی و اهمیت 

  (قرار گرفت!من در اختیار ...« ها و پاسختوضیحات »نشر 

كه او شخیص خط ت كه با چگونگی خط بدخشی آشنایی كامل دارند، با رفتن من و هم نسالن من

 هم كُند و نورمال و هم تند و چابک نوشته است برای دوستدارانش كار ساده و آسانی نخواهد بود! 

شده ه ارائه نامهای دیگر در پایان دفاعهایی از نسخه)سه ورق فوتوكاپی دستنوشتة بدخشی و نمونه

 كنم. ان آرزو میبرای وطن و وطندار وبا درود و حرمت، نوروز خوش و سال نو نک (. است

 اهلل كوشانیمحبوب                                                                               

 ۱۳۹۷حوت )اسفند(  ۲۹
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 محمد طاهر بدخشی ۀنامفاعدمتن کامل 
 خورشیدی  ۱۳۴۸در دادگاه نظام پادشاهی در سال 

 [استشده نوشته توسط بدخشی در زندان والیت كابل  توقیفهنگام ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  بوب اهلل کوشانیمح فرستنده:

 تارنمای خراسان زمین اشر:ن

 ۱۳۹۸( فروردین) لمح ۱
www.khorasanzameen.net 

 

 
 

 

 طاهر بدخشیمحمد 
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 دفاعیۀ م. طاهر بدخشی
 العموم والیت کابلدر مقابل ادعای مدعی

 فهرست:
 العمومصورت دعوی مدعی

 همقدمة دفاعی
 الف ـ در بارة قوة قضاییه

 ب ـ در بارة قوة اجراییه

 متن دفاعیه

 بخش اول:

 هاحصة اول ـ معترضه

 شماره( ۸حصة دوم ـ رد كلیات ادعا به صورت مجموعی و عمومی )در 

 بخش دوم: 
 علیه )م. طاهر بدخشی( استرد یک جزء ادعا كه در بارة شخص مدعی

 قیام مسلححصة اول ـ منسوبیت به خلق و دعوت به 

 هاحصة دوم ـ اشتراك در تمام مظاهرات و ایراد بیانیه

 حصة سوم ـ در بارة حکومت

 سعی بالفساد و ایجاد اغتشاش -حصة چهارم 

 یید مطالب درخواستی كانکورزدگانأت -حصة پنجم 

 قانون اساسی جرم نیست ۲۵درخواست تطبیق كامل مادة  -حصة ششم 

 ساختن اصولنامة جرایم ...و مبتذل قانون اساسی ۴۰ و ۳۲مخالفت با مواد  -م هفتحصة 

 نتیجه و خاتمة دفاعیه 
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افغانستان علیه روشنفکران مبارز  العموم حکومتمدعی «صورت دعوی»

 دیوان امنیت عامۀ کابل به .م۱۹۶۹ـ  .ش۱۳۴۸سال 

 باشم،بوده و میقانونی  كه مکلفحالی اول سارنوالی والیت كابل در امین نیازی مساعد من محمد

 دارم:چنین اقامة دعوی صحیح و شرعی می (نفر ... ۲۱)علیهم باالی همین مدعی

 منطقه نظمی مطلق و اخالل امنیتیک بی چیان كه خالف قانون بهمظاهره نسبتیضخیم  ةاوراق دوسی

جه اول آنها و محركین در سرغنهمورد اقدام و عمالً داخل صحنه شده بودند كه های بیخوردوزدو 

آوری  استدالالت شان كه مشتمل جمعدالیل اثباتیة جرم علیهم مذكوران بود، مستدل بههمین مدعی

شان بعد از مورین ضبط قضایی در محضر اظهارات خالف قانونأظفین مؤو آثار و شواهد مثبتة م

شان در بارة هركدام كه اوراق نسبتیواصل، قراری یقانون انفصالتحقیق غرض  نظریات مفصل هیئت

 گردد:مفصل مالحظه و مطالعه گردید، از مالحظه و مطالعة اوراق چنین اثبات می طور

كه تمام وجایب طرف بعضی از طبقات كه خود را روشنفکر دانسته، بدون این این سه سال به از دو 

قانون شرع و هدایت ود حدها و عدول از خودسری نظر بگیرند، به قانونی فردی و اجتماعی را در

های فردی و ملی را كه غلط مطابق مقاصد و مرام ناجایز خود تعبیر نموده و مکلفیترا  اساسیقانون 

قانون  ۹۴و  ۳۴، ۲۶اساس مواد  وظایفی را كه به یاها متوجه ساخته و اساسی به آنقانون  ۴۰ ـ ۲۶مواد 

 بعضی به ندانسته، مقید را خود آن به و هنگرفت نظر در هیچ ،حکومت تفویض گردیده اساسی به

 اساسی را به قانون ۳۲پرداخته، خاصتاً مادة  هاامیناآر و تشنجات تولید و تحریکات و هاخودسری

اساس آن به مظاهرات و اعتصابات ناجایز و خالف قانون پرداخته اند.  تعبیر و به وزعم خود تحریف 

، ولی هظفین حکومت اعالن گردیدؤمظاهرات چند بار از طرف م بودن اینقانونی كه غیر با وجودی

بوده، به اوامر و قوانین  طاهر بدخشیشان علیهم مذكوران كه سركردة اولبا وصف آن مدعی

افزودند و اذهان طبقات كسبه و قانونی می های ضدتحریکات و فعالیت اطاعت نکرده رویهمرفته به

شمول بعضی  سینا بهودند كه از جمله مظاهرات اخیر پوهنتون و ابننممسکونین منطقه را مغشوش می

 ،شان بودهقسم سركرده و محارك كه به معلیهمکاتب دیگر نیز تماماً از تحریکات همین مدعی

بندی قرار ذیل صورت تنهایی و چه دسته شان طور مفصل چه بهشروع شده كه در حصة هركدام

 د:گردتوضیحات و اقامة دعوی می
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... 

... 

 ۴۸ سال جمعیت خلق بوده، در تمام مظاهرات هعلیه مذكور منسوب بمحمد طاهر بدخشی مدعیـ ۱

 1را به زابلی بستگی آنداده كه در آن حکومت افغانستان را ارتجاعی خوانده و هم هااشتراك و بیانیه

انی از بو پشتیها اظهار و حکمروایی توسط اشخاص فوق وانموده كرده و امثال آن 2و ناشر

اخذ محصول مواشی در اطراف، بیانیة غلط داده طریقة از طرق استفاده از  و گان نمودههكانکورزد

 ... دخیل دانسته ۴۸احساسات آورد و حکومت را در انتخابات  تا اذهان مردم را علیه حکومت به

های خود، مردم یهچه در بعضی بیاننچنا چنانچه خودش معترف و محضر مذكور ضمیة اوراق است.

خوار و را خون قضا ؛گرفتن شمشیر واضحاً دعوت نموده تا یک اغتشاش و بغاوت خلق گردد را به

 حکومت و به و مورینأم كه این حركات و گفتار مذكور تماماً اهانت به هحکومت را خاین خواند

نمودن یک اغتشاش كوشیده كارسعی باالفساد و روی مرج بوده كه دایماً به و آوردن یک هرجمیان

 نامة امنیتاصول ۱۳۲و  ۱۴۱و  ۱۳۶اساسی بوده و مطابق مادة قانون  ۴۰و  ۳۲مخالف مواد  ؛است

 .ول و مستوجب مجازات استؤعامه با درنظرداشتن هدایت فقه حنفی مس

 بحرالدین باعث منسوب به جمعیت خلق بوده، اگرچه خودش، از اشتراك خود در مظاهرات  ـ  ۲

 و گرفته است،ثبت  ۱۶/۳/۴۸ ختاری محضر ضمیمة اوراق كه پولیس به کار است، ولی نظر بهان

اتحاد و جنگ با حکومت دعوت نموده، دین اسالم را مطابق  علیه مذكور محصلین را بهمدعی

 مانع شده رفتنآمیز خونین از صنوفهای تحریکخطابه اساسات كمونیستی خوانده و محصلین را به
                                                           

خ( تاجر، وزیر اقتصاد ملی در كابینة هاشم خان و شاه محمود خان بین سالهای ۱۳۷۷ـ ۱۲۷۵ـ عبدالمجید زابلی ) ۱

در كنار محمد گل مهمند و  عبدالمجید زابلی به بعد در امریکا مسکن گزید. ۱۹۴۹خ(، از سال ۱۳۲۸الی  ۱۳۱۵)

ی شاخصی به هااز چهرهمانند محمد حسن صافی ویش زلمیان تعدادی از اعضای برجستة و  سردار محمد داود

كه « تونستانداعیة پش« »روایت ملیِ»در تضعیف  ،جویانة قومیآمیز و برتریآید كه بنا بر باورهای تبعیضشمار می

 آن تبدیلو تقلیل و  اندیش بودخواهی و ملیمشروطهآن زمان مورد نظر اكثر روشنفکران عمدتاً غیرپشتون جنبش

خواهی در كشور شناخته شده « دموكراسی»نقش اساسی داشته است. همچنان وی از مخالفین « روایت قومی»به 

 است.

ظاهر شاه آخرین محمد سپین زر قندز و از ندیمان نزدیک  م( رئیس شركت ۱۹۸۴ـ  ۱۹۲۲ـ غالم سرور ناشر ) ۲

 پادشاه افغانستان.



9 
 

حركات مذكور مخالف تها و انقالب خونین سعی بالفساد دعوت داده است كه دعوت دم را بهو مر

 ۱۴۳ ـ۱۴۱ ـ۱۳۶مطابق مواد  ،قانون مطبوعات بوده ۳۳اساسی و بند دوم مادة  قانون ۴۰ ـ ۳۲مواد 

 ول و مستوجب مجازات است.ؤنامة امنیت عامه با درنظرداشت فقه حنفی مساصول

... 

... 

مالحظة اوراق تحقیق و محاضری كه  عامه به هیئت محترم امنیت شما محترم رئیس صاحب و از اءًبن

دست آورده ضم اوراق است و اعترافات در جریان  علیهم بههای ناجایز مدعیپولیس حین فعالیت

و دالیل متذكرة فوق مطابق مواد قانونی و مطالبة  ؛تحقیق نزد پولیس و هیئت تحقیق نموده اند

شان كه مطابق حال و جرایم علیهم مذكوران را به مجازات شدیدمدعی ،العمومجانب مدعیاین

 برسانید تا پند خودشان و عبرت دیگران گردد. ،باشد شان بودهمرتکبة

 با احترام                                                                                         

 ۲۸/۵/۱۳۴۸محمد امین نیازی                                                                       
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 هناممقدمۀ دفاع

 تر است:وظایف قوۀ قضاییه در این تحول از همه مهمالف: 

 :شوداساسی واضحاً گفته می ( قانون۱۰۲( هم آمده، در مادة )۱۰۷و  ۹۹كه در مواد )طوری

د نكناساسی و قوانین دولت را تطبیق می محاكم در فضایای مورد رسیدگی خود احکام این قانون»

».... 

با درك تحوالت » گوید:سازم كه میاساسی متوجه میجا جناب قاضی را به مقدمة قانون در این

... این قانون  وقوع پیوسته ملت و یک جزء جامعة بشری به حیث یک تاریخی كه در زندگی ما به

 ملفوفشدن و درك روحیة مترقی و قكنم كه قضات با عمیو خواهش می« اساسی را ...وضع كردیم

تنها باید این مواد  دیگر از نظر بگذرانند و متوجه باشند كه نه بار یک( را ۳۲و  ۳۱این مقدمه، مواد )

احترام و  هب»...  (۲۶طبق مادة ) حیث یک جزء دولت  قانون اساسی تطبیق شود؛ بلکه قوة قضاییه به

حیث یک  و جداً متوجه باشند كه آزادی من به« حمایت آزادی و كرامت انسان مکلف است

 ،سهم گرفته «مقتضیات عصر در تنظیم حیات ملی افغانستان مطابق به» كنندة قانون اساسی كهتطبیق

 ام و به خطابة سراپا قانونی داده آمیز در یک محل غیر راه عامه، یکدر اجتماعی كامالً مسالمت

 متوازن انکشاف» منظور تا ام كرده حمایت ؛حقوق مردم انتقاد كرده ام شکنان و متجاوزین بهقانون

 برآید. «ور حیاتی افغانستانام تمام

 ب: در بارۀ قوۀ اجراییه

نمایندگی  من بهاجراییه است و قوة اجراییه است كه در این دعوی علیه  ةمور قوأچون سارنوال م

ثیر أتغییرات شکلی آن در طول زمان و ت ،بودن ذات دولت گذشته از بغرنج ،زنددولت حرف می

 ورایباید دو نکته را هم  ،جای سیاسی لفظ دولتدید وظایف آن از واهمة بیحمبارزات مردم در ت

در این جریانات كنم كه این قوة اجراییه چه تقصیری مورد این مدعی جزء دولت به قضات حالی

های قانونی ُپر نشده و در سال خال خود دولت دارد. و چطور عمداً در مدت پنج ادعایی - تحولی
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مقابل دموكراسی شکلی و معمولی، عدم صداقت اكثریت كاركنان آن تا سویة باال ثابت است و 

 دهند.می كش و غیور افغانستان را بهانه قرارمردم زحمت «نارسایی و نادانی»گستاخانه 

 رم است:جُترتیبی  سال برای حکومت عدم آمادگی سیاسی پولیس و سارنوال در مدت پنج - ۱

تدابیر ... »قانون اساسی به حکومت انتقالی وظیفه داده شده بود كه  ۱۲۶مادة  ۳كه در فقرة طوری

قانون  ۹۴در مادة  و هم «ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون اساسی اتخاذ نماید الزمی آماده

... اتخاذ تدابیر  تعمیل احکام این قانون اساسی و تمام قوانین»صراحت گفته شده است كه  اساسی به

 وظیفة...  مردم اقتصادی و فرهنگی ،عامه ... انکشاف وضع اجتماعی الزم جهت برقراری نظم و امن

 پنجاه از تركم راكت، سرعت عصر در كه سالپنج این مدت در بینیممی حال .«باشدمی حکومت

 آیا و است شده عملی چقدر شکلی دموكرات حکومت یک ابتدایی وظایف این ،ندارد اهمیت سال

عمداً تعلل شده و به تبلیغات صرف آن اكتفا گردیده است. تا جایی كه  یا داشته وجود موانعی واقعاً

صورت حتم  ت مابعد آن بهاونی حکومقان یةوظایف جار و نه بینم نه آن وظیفة حکومت انتقالیمی

والن ؤو مس «خلق»و با حسن نیت تعمیل شده است. چنانچه در برخورد سارنوال در مقابل جریدة 

جوزای  ۲۵نوال در مقابل متهمین مظاهرات رو خصوصاً از طرح و اقامة دعوی سا «پیام امروز»جریدة 

فقط در  ،ة ابتداییه )در تاریخ نزدیکمثال محکممنصفانه و بی و حکم عجوالنه و غیر ۴۷سال 

چی بیست سال طلب حبس شده است حکومت دیکتاتوری نظامی یونان برای یک محصل مظاهره

 شاگردگردید.( و باالخره فیصلة استیناف برای هر واقع هم مورد اعتراض تمام جهان  و بس كه آن

اساسی چیزی و قوانین عملی  معلوم شد كه قانون یو حقوق و باخبر از دموكراسی معمول سیاست

كالسیک استبدادی  شها به همان روچیز دیگری است. قانون اساسی راهی را نشان داده است و این

هم محصل آن و خیابانی كننده در یک مظاهرةند. اگر چنین نبود، آیا برای یک اشتراكه اادامه داد

یک رادیوی معروف  نانكاركشود كه حتا موجب تعجب سال حبس داده می ۱۲(، ۲صنف )

 های خود دولت،داننه حقوقعامه و مشورة خجوال و چنانچه در تحت فشار ذهنیت شد المللیبین

 اساس نشانسارنوال را بی و سال این حبس را تقلیل داد كه تماماً ادعای پولیس همحکمة استیناف نُ

 سابقة خوب و با دان وحقوقاست در آخرین مراتب قضایی امنیت عامه كه اشخاص  یقین و ؛داد

گرفته رفته پیشغرض وجود دارند، روشی به شکل روش قضایی ممالک پیشانصاف و بی ادعاهای

كه طرح آن دعوی فرمایشی و شود، و این فیصله هم بشکند. یک مبتدی علم حقوق و فقه وقتی
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ر موضوع سیاسی و مدنی و بودن دوارد غیركند، وارد آن مطالعه می كننده را با ادبیات غیرارعاب

 !بیندمی ارا با بیچارگی آن آشکار سارنوالگری ناشی

 ؛تر از جریان تحقیقات خودم نیستدر حصة عدم آمادگی سیاسی و حقوقی پولیس هیچ دلیل مهم

ترین مستنطق آن آماده ساخته نشده است. من و دیگر اشخاصی زیرا در این جریان معلوم شد كه آماده

ولیت سلطنت و معنی ؤق بودیم، مجبور بودیم كه فرق دولت و حکومت، عدم مسكه زیر تحقی

ها بگوییم. نشدن حکومت را با معنی لغات ارتجاع و خاین، حتا امالی كلمات روزمره را به آجدا

كند، متحد دهة زوال استعمار را اعالم می وقتی كه ملل ،آور نیست كه در نیمة دوم قرن بیستآیا شرم

كند كه چرا داند، از ما سوال مییافتة حکومتی كه خود را در صف مخالفین استعمار میعلیمپولیس ت

نوشتم آقایان! خطابة پادشاه مملکت، كهن را تقبیح كرده اید؟ وقتی كه در جواب  استعمار

بار دیگر بخوانید كه استعمار چه قسم تقبیح شده و متحد را یکصدراعظم، نمایندة كشور در ملل

تأیید دولت افغانستان است، چنین  مورد كه متحدملل منشور و بلگراد ،قاهره ،های باندونگالمیهاع

های پرسیدند كه چرا قاضیها بالجواب شده، گریز كرده میآن ؛وظیفه را در مقابل ما قرار داده است

خوار رشوت لفظ با شدند كه كلمة قاضیها متوجه نمیلعجب! آنلایخور را انتقاد كرده اید. رشوت

، كه پولیس به مورین، فصلی است برای رشوت و جزاهای آنأنامة جرایم مقید شده و در اصول

  كند!تعقیب می كنند،خوار را تقبیح میچطور كسانی را كه رشوت ،تعقیب آنها خودش مکلف است

د كه وظیفة یفته اكرد كه چرا گكنندگان افکار قرون وسطی از ما سوال مییا پولیس مانند كنترول

 ای جز معلومات وسرمایهكه ما گفتیم: بابا شما بگویید كه یک روشنفکر،  .روشنفکران تبلیغ است

قانون  سویةاین وظیفة ماست كه به  ؟ملی چگونه اشتراك كند جز دانش ندارد، در حیات ایهوسیل

 هستیم در حیات م جزء آنآمده كه مردم افغانستان كه ما ه« ۴۰»در مادة  !ن شده استیاساسی تعی

های دموكراتیک قانون اساسی و تمثیل آن ملی و منافع وطن اشتراك كند. تبلیغ دموكراسی و ارزش

ها و احزاب به منافع وطن بوده و به اشکال متینگ، سخنرانی، مظاهره، اعتصابات و تأسیس جمعیت

ملی   ر خود، همه اشتراك در حیاتابتکا اجرای این اعمال بدون مصلحت و اطالع قبلی به دولت به

انتقاد از اهل دولت از ، قانونی با حکومت تمخالف ،هاها، مظاهرات، جراید و روزنامهاست. و متینگ

  .«مقتضیات عصر است»
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مدنی پولیس و سارنوال را برای یک حکومتی كه در پهلوی و  یما این عدم آمادگی سیاسی و حقوق

مربوط دانسته و آن را به حیث  ،زده، وظایف تربیتی نیز داردستبدادوظایف عادی در چنین جامعة ا

 حتا به شکل تعلیم ،هاتنها به شکل سکالرشیب سال نه زیرا در مدت پنج ؛كنیماعالم می ملی رمجُ

تماعی جشکال حیات اتوانست جوانان با استعداد وطن را به كشورهای پیشرفته كه اقالً در اَاساسی می

كنند بفرستد، كه حاال یک تعداد پولیس و اساسات دموكراسی را عملی و مراعات می و سیاسی،

دانستند فهمیدند و میها و گفتارهای روشنفکران و مبارزان اجتماعی را میسارنوال اقالً، معنی نوشته

كه این گفتار و اعمال حق طبیعی یک فرد بوده و به مطالب آزادی فکر و بیان و پروگرام احزاب 

 دانستند.بودند، و اصطالحات مبادی حقوق و سیاست را میغیره وارد می سیاسی و

دعوی از طرف سارنوال غیردموكراتیک بوده، به اساس ارعاب مردم و انتقام روحیة طرح و اقامة  - ۲
 از شخص است:

دلی تا جایی كه در این پنج سال در برخورد شخصی و رسمی پولیس و سارنوال و مقامات امنی و ع

دانند نداشتن مردم، از سر آنها نرفته و نمیدوشین استبداد و حق خوابپای  ردشود، هنوز دیده می

 یعنی چه؟« منظور از تنظیم حیات ملی افغانستان مطابق به مقتضیات عصر»كه 

ملی افغانستان باید مقتضیات عصر كه حیات » پرسم كهجناب سارنوال و قاضی محترم! از شما می

شمول  تنظیم شود، آیا بدون اصول مسلم و جهان« ملی گرفتن تاریخ و فرهنگنظر ق آن با درمطاب

های صورت رسمی تمام دولت تواند كه بهدموكراسی و سوسیالیزم كدام چیزی دیگری هم بوده می

 ؟ست قبول كرده و تعمیل آن را وعده داده اندبمتحد درجهان، آن را در منشور ملل

بدبختانه به اثر غفلت حکومت از الفبای دموكراسی خبر نداشته و از لفظ سوسیالیزم نفرت این آقایان  

تبداد هستند. كسانی را كه خبر از طلوع خورشیدِ های سیاه و تیرة اسها زادة شبكه آنچون ؛دارند

ر كه آن را تجاوز بر دامن مادكنند، چونحقیقت، عدالت و دموكراسی بدهند، چون بوم تعقیب می

های مخوف كنیم كه این تجاوز عادالنه بر تاریکیدانند. ما در این محکمه اعالم میشب و سیاهی می

به طرف این قلعة كهنه و دژِ  دوستیانسانغاز كرده ایم و لشکر ظفرنمون افکار آ را های سیاهشب

 !است ظلم و ستم در حالت پرورش
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وضع شده، لذا عدم مساوات  «ن عدالت و مساواتتأمی به منظور»دانند كه قانون اساسی ها نمیآن

كه از رفع تبعیض و ضرورت مبرم آن حرف  قبلی باید توسط مبارزه و تبلیغ از بین برود، و كسانی

گذارند، نه در راه اخالل امنیت عامه. فقط ند، در حقیقت گامی در راه تحقق دموكراسی مینزمی

پولیس،  !شوداز نگاه خودشان، راستی كه اخالل می امنیت غاصبانه و زورآورانة یک اقلیت كوچک

ما را  ،را طرفداران عامه از نیت خاصه. لذا: سارنوال طبق ادعای خودشان حافظ امنیت عامه هستند نه

دانند كه قانون ها نمیآن ؟كشندكنند و به محاكمه میگرفتار می واص تعقیب وبه خاطر خچرا 

 ، والیفاسد شده است. و باید راجع به وزیر وضع« كان دولتتنظیم شئون و ار منظور»اساسی به 

گوید كن حرف زد و انتقاد كرد. كسی كه میكوبوپولیس لت و خوارناشناس، قاضی رشوتقانون

ها، و دولتی باشد نه حکومتی و آلة استعمال مقاصد صدراعظم و وزیر داخله و قوماندان پولیس،

در حقیقت دعوت قانون اساسی را برای  ،المللیاون استعمار بینپولیس ملی باشد نه آلة دست و مع

اشاره  ...« تنظیم شئون و اركان دولت برای تأمین رفاه افراد»ملی لبیک گفته و به اشتراك در حیات 

جانب در گرفتاری مظاهرة سه عقرب سال اقل قابل تعقیب و گرفتاری نیست. این حد و كرده است

        قوماندانی عمومی پولیس و والی وقت گفته بودم كه لطفاً:ت تحقیق و أبه هی ۱۳۴۴

 رد پیلودرخ ایكن خانه بانان دوستی     یا بنایا مکن با پیل

 مردم مقابل هم قرار چون دولت و .دموكراسی و قانون اساسی به فهمیدن احتیاج دارد و تحول

اما شما یک  ؛خود را وارد ساخته ایم ایهگیرند، این چیزها را كوشش كنیم بفهمیم. ما تا اندازمی

كورس تدریس، تفهیم و تفسیر قانون اساسی، حقوق اساسی و مبادی سیاست به كدر پولیس و 

هیچ عملی جرم شمرده »و  «آزادی حق طبیعی انسان است» ها بدانند كه:ها دایر كنید تا آنسارنوال

 حاال اگر این كورس یک .«فذ گردیده باشدموجب قانونی كه قبل از ارتکاب آن نا شود مگر بهنمی

شد و این از آن فارغ می ،وارد در موضوعات جدید دوره پولیس و سارنوالِ شد، چارساله دایر می

كه كدام قانونی دانست وقتیآمد و میسوادی محض به میان آمده به وجود نمیمشکالت كه از بی

رم نیست. و اگر او اجتماع و میتینگ آرام جُ  برای اجتماعات به وجود نیامده باشد، تشکیل یک

آزادی فکر و بیان از تعرض » دانست كه گفته:را می ۳۱خواند و روحیه و مفهوم دموكراتیک مادة می

طاهر وقت از  هیچ ،«مصون است و هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلة گفتار ... اظهار كند

و ای المللی كارگران سخنرانی كرده ع آرام روز بینكرد كه چرا در یک اجتماسوال نمی بدخشی
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 ( را مخالف تحول و قانون اساسی خوانده4و خیبر 3آمیز جراید )گهیزچرا نشرات ارتجاعی و تحریک

كه در نهضت استقالل خیانت كرده و با سازش دولت برتانیة  5هانای و به گردانندگان پشت پردة آ

 ،خواهان غیورری كرده و تهمت تکفیر را به آزادیاستعمارگر و دشمن از )تجدد( جلوگی

 !ای های صدیق نسبت داده بودند، اشاره كردهطلبان و دموكراتمشروطه

جناب قاضی! باور كنید كه پولیس و سارنوال كلمة دموكراسی را با تمسخر عوض كلمة انارشی  

نگرند. قانون عادی را ه میدشمنان ،كنند و بر كلمات حزب سیاسی، اعتصاب و مظاهرهاستعمال می

دهند، از تحول و نهضت نفرت دارند. این نفرت خود را هم در نظر و هم قانون اساسی ترجیح می رب

قانون جرایم كه قبل از قانون اساسی  ۱۴۱ یا ۶۵تا  ۶۲های كنند و همیشه به مادهدر عمل پنهان نمی

 ،یة استبدادی كه برای ارعاب و تخویفادامة روح بهگذشته حکومت  6در پایان دورة دیکتاتوری

گویید، زیرا دانم شما از نگاه حقوقی در این باره چه میبرند. نمیپناه می ،تدوین و تنفیذ شده بود

های مخالف كرامت انسانی مطابق قانون اساسی جدید یک حصة آن مانند تبعید، اعمال شاقه و جزا

ساس اقامة دعوی سارنوال كه روحیة غیردموكراتیک داشته عادالنه به ایا ما را غیرآالغاء شده است. 

قانونی  غیرگویا گرفتن در مبارزات ضد ظلم و ستم و حركات و به اساس ارعاب مردم )از سهم

ها را انتقاد كرده ام و دار و اشراف كه آنذین بیروكرات و سرمایهفند( و به اساس توصیة متنابترس

 قابل سمع است. كه اصالً این دعوی وارد نبوده غیرحالیكنید. درمیخواهند انتقام بگیرند محکوم می

كسر  ،نظر گرفته از خراب شدن سجل عامه را آگاهانه و دوراندیشانه مد ولیت آینده و قضاوتؤمس

 با قضاوت و با حکم وجدان ،هوا دل نبسته در های پامعاش و تهدید نترسیده و به وعده و تطمیع

دفاعیة مرا خوانده با احتیاط این  ،نظرگرفتن روحیة قانون اساسی و دموكراسی ا دربشری و اسالمی ب

قوانین موجود را توجیه و تطبیق كنید. زیرا ما و شما در فردای نزدیک در پرتو انوار خورشید حقیقت 

صادركنندگان اثری نخواهد بود.  دیگر را دیدنی هستیم. و آن وقت از این دستورروی هم ،و عدالت
                                                           

از نشرات پُرآوازة خط فکری « گهیز»الدین به گردانندگی و مدیریت مسؤول منهاج« گهیز»ـ جریدة  ۳

 ۱۹۷۲در زمستان در منزلش آن مسؤول مدیر شدن مشکوك تا كشته ۱۹۶۸اكتوبر  المسمین بود. نشر آن ازاخوان

  ادامه داشت.

 آمیز قومی شهرت یافته بود.نیز از جراید غیردولتی همان زمان بود كه به نشر افکار تبعیض« خیبر»جریدة ـ  ۴

 هایی از خانوادة نور المشایخ مجددی است.ـ اشارة بدخشی به چهره 5

 ـ اشارة بدخشی به دوران دیکتاتوری ده سالة صدارت سردار داود است.  6
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بگذار فقط قضاوت عادالنة امروز شما حامی شما بوده و از جرئت و شهامت قضاوت عادالنه سربلند 

 باشید.
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 متن دفاعنامه

 بخش اول

 های الزمیحصۀ اول: معترضه

انگیزی اشتباه و رویغوری، دنبالهگرانة پولیس و بیكاری و عمل توطئهبه این مغالطه معترضۀ اول:

آمیز نونی دارم، كه مسألة واحد خطابة مرا در یک اجتماع )نه مظاهره( و جلسة مسالمتاعتراض قا

شد، بدون مركزی ارزیابی و تعقیب میكه قانوناً باید از طرف وزارت اطالعات و كلتور یا سارنوالی 

 ماه تحت تعقیب گرفته، دستوری و خاینانه واقعة مشخص شدن پوره دوآنهم بعد از سپری ،صالحیت

 اتا ب اند های سیاسی دیگر قصداً مخلوط كردهخطابة مرا با مظاهرات محصلین و متعلمین و جریان

با را شده كردهواهمة تولید ثحب باشند.بحث( نظر و قضاوت قضات را مغشوش ساخته ماین )خلط 

ه تفکیک ها بقوماندان امنیه تذكر دادم و آن 8و در وقت مذاكره با آقای كتوازی 7آقای آصف پریان

انه معتقد گردیدند و مراعات این نزاكت قانونی را وعده دادند. اما باز گماهیتاً جدا این دو موضوعِ

 حقوقی كار گرفته اند. خیر است باز خویش ناجوانمردانه و غیر یتعجب است كه از تخنیک پولیس

كه من به حیث ( از روی دوسیه ثابت است ۱۳۴۸ثور  ۱۱هم با یگانه سند خودشان )محضرتاریخی 

ساعت دو بعد از  ،۴۸ثور  ۱۱تنها و تنها در روز پنجشنبه  ۱۳۴۸دار در طول سال مور حاضریأیک م

های سیاسی دیگر در پارك مظاهره و اجتماع محصلین و جریان ۳ ،كه در همان ساعتظهر )در حالی

وع شده بود و بعد نگار و پل باغ عمومی و جاده هم جریان داشت و آن مظاهرات یک ماه قبل شرزر

شود، كه روز دهقان، معلم، مادر و اطفال تجلیل مییک روز ماه دیگر هم دوام كرد.( مثلی ،از آن

خوردن به جانب بعد از امضای حاضری و رخصتی جهت ناناین ؛روز كارگر نیز تجلیل شده بود

پارك كوچک غربی  مدم درآجا برساعت دو بجه وقتی از آن .هوتل آرین رفتم )شاهد وجود دارد(

نه شعاری. برخی و داشتند  ایهروی سپین زر، اجتماعی برپا بود كه نه لوحتجارتی بانک و پیش

آنجا هم  ،گانه به عللی اشتراك نکرده بودندجانب كه در مظاهرات سهدوستان و شاگردان سابقة این

این روز بنمایم. چون  ةحاضر بودند. چون مرا دیدند، خواهش كردند كه یک سخنرانی علمی در بار

                                                           

 گمان غالب سرمامور( در قومندانی امنیة والیت كابل ـ افسر )به ۷

 ـ جنرال محمدحکیم كتوازی قومندان امنیة والیت كابل ۸
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( برای یک مقصد جایز یعنی تجلیل از یک طبقة زحمتکش قابل قدر اما ۳۲اجتماع كامالً طبق مادة )

بدون »، «صلح آمیز»آنها احکام داده به صورت وضع ( قانون اساسی هم به بهبود ۳۷محروم كه مادة )

كه اكثر سخنرانی باال شدم. در حالیبرپا شده بود، این دعوت عرفانی را قبول كرده به ستیج  «سالح

های احاطة آن آرام نشسته بودند، یک خطابة سه ساعته سراپا های پارك و دیوارسامعین به چوكی

اصولی و قانونی ایراد كردم كه كامالً ترویجی بوده و شکل تهییج را قطعاً نداشت و به همین نسبت 

جرگه كه از ترس ف، سناتورها و وكالی ولسیمورین وزارت اطالعات و كلتور و معارأیک تعداد م

كنند، های سیاسی عبور هم نمیاز نزدیک مظاهرات محصلین و جریان ،قانونی آمرین تهدید غیر

 آنجا ایستاد شدند و گوش دادند. 

شکنان متنفذ اما خواهید گفت كه علت تعقیب چه خواهد بود. علت تعقیب من انتقاد از بعضی قانون

نه خود خطابه و  ،برخی حركات مشهود آنها را خالف منافع عالیة كشور خواندم و بزرگ است كه

و پولیس در تحت فشار نفوذ آنها به گرفتاری ناحق من پرداخته است  ؛اشتراك در اجتماع مذكور

گناهی تو ظفین از شرمساری وجدانی خود به من تذكر دادند و گفتند: برادر، ما بیؤكه برخی از م

ها امر شده است. امید است قضات محترم كه استقالل دارند و به اندازة آن ؛اما مجبوریم ،دانیمرا می

مستقیم وقعی نگذاشته طبق حکم قانون  و تلقینات غیر هاها و چشمکمجبور نیستند به چنان اشاره

عمال من قانوناً حمایه كنند و بگذارند اگر راستی آن اشخاص ا «كرامت انسانی»و  «آزادی»اساسی از 

قانونی و خالف  غیرقانونی انجام نداده اند، از اتهامات من به محکمه شکایت كنند، تا اعمال غیر

العبد، سارنوالی وظیفه ندارد كه علیه من وگرنه در حصة حق ؛مصالح عالیة كشور آنها را ثابت كنم

 در لفافه اقامة دعوی كند.

 مرا بدون كدام سند موثق از قبیل كارت به این حکم مطلق پولیس و سارنوالی كه معترضۀ دوم:

هم  خیالی خلق منسوب دانسته، هم قانوناً اعتراض دارم و این جمعیتبه ا دفتر ثبت اسماء، یعضویت 

شناسم و زیرا اوالً به این نام من كدام جمعیتی را نمی .ساختن قبلی ذهن قضات استبرای مغشوش

پس  ،شدمی است كه سه سال قبل نشر «خلق»ریدة اگر مراد از همکاران و نویسندگان ادبی ج

مورین وزارت اطالعات و كلتور یا اعضای أنویسندگان و همکاران اصالح و انیس هم باید تماماً م

كه چنین نیست. یا اگر رفت و آمد به مركز آن جریده چنین منسوبیت حزب حکومتی باشند. در حالی
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شان هم و دیگر دوستان 9ی و شاه محمد خان دوستآورد، شخص آقای حکیم خان كتوازرا بار می

والیتی فالنی جان و دوست شخصی بهمدانی جان رفت و نام هم در آن سال به مركز آن جریده به

ها هم گرفته، لذا آنها صورت میخبران گویا در تحت نظر اینآمد داشتند و رفت و آمد من و بی

آن جریده قابل تعقیب  كنندگان مركزِه رفت و آمدو هر وقت در این مسألة مشخص هم !منسوبند

هم بالفرض اگر چنین  ولیت خود جواب خواهم داد. و بازؤقانونی تشخیص شدند، من هم از مس

( دیفکتویا قانونی تلقی شده و عمالً به صورت ) ؛جمعیتی وجود داشته باشد از دو حال خالی نیست

كند، كه ساختن این اتهام علیه من كمک نمیمجاز شمرده شده است كه منسوبیت آن به سنگین

قانونی منحل نشده  چرا یک چنین جمعیتی غیر ؛یا قانونی و مجاز نبوده .سارنوال به آن چسپیده است

گذشته از این: چنین  !نه منسوبین آن جمعیت ستحکومت گذشته قابل تعقیب ا است؟ در این مسأله

كامالً خالف روحیة  ،شمردننوع گناه و جرم سی را یکهای سیاها، یا جریانها به جمعیتمنسوبیت

 قانون اساسی: ۳۲تحول و قانون اساسی است یعنی درست خالف این پاراگراف مادة 

ها اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی یا معنوی مطابق احکام قانون جمعیت»

داشته باشند و نامة خاصی نمیی كدام قانونها در هیچ جای دنیای مدنو جمعیت «.تأسیس نمایند

كار ما چنین مقصد از احکام قانون، همین احکام قانون اساسی است. اگر بالفرض حکومت محافظه

قانون اساسی مخالف با روح  ۱۲۸نظر داشته باشد آن قانون هم طبق حکم مادة  پیشنهادی هم در

 تواند.ساخته است، بوده نمیها و احزاب را مجاز قانون اساسی كه تأسیس جمعیت

 گریز از قبول دموكراسی نیز بند شده است.راه  بینید اینآقایان! می

های انشائی، ادبی، قانونی و حقوقی صورت كه با كمال تأسف تمام غلطیدر حالی معترضۀ سوم:

تعمال كنم كه قانونًا شما از اسكنم، از قضات خواهش میسواد را اغماض میدعوی سارنوال نیمه

 مطلب حقوقی فکر نکنید. زیرا پولیس و سارنوال «اعتراف»كنندة  لفظ و اصطالح  اقناعاً جا و ظاهربی

 «اعتراف»به  ،لت و كوبو ها را به زور چوب كار داشته و آن و بُر و جانی سرما همیشه با دزد و كیسه

حاال كه یک روشنفکر سیاسی  بوده و «اعترافات»ش به محاكم چنین سند ایی اكراهاً واداشته وكذ

در یک اجتماع قانونی طبق « گفتار»خود را به وسیلة  «فکر»قانون اساسی  ۳۱گوید، بلی طبق مادة می

نویسد كه معترف كه دلیل و ثبوتی یافته باشد در تحقیق خود میام، فوراً مثلیكرده «اظهار» ۳۲مادة 
                                                           

 ـ وزیر خارجة افغانسان در آغاز دوران ببرك كارمل ۹
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وری از خود ندارد، هم در صورت دعوی خود است و سارنوال ناسارنوال هم كه گویی وظیفه و شع

كرده! « اعتراف»نویسد: كه قاضی صاحب خودش به ندبه و زاری بدون كدام دلیل و تشریحی می

است؟ « اعتراف»معلوم نیست كه چه چیز را؟ آیا در مقابل سوال پولیس هم كسی نامش را بیان كند 

كه مخالف كدام یعنی عمل قانونی یا عملینه، بلکه بیان هویت یا یک عمل قانونی اظهار واقعیت 

عبارت از اقرار مطلب مورد »اصطالح حقوقی دیگر معنی دارد و آن « اعتراف»باشد. قانون نبوده، می

« به مدعی است كه در حالت صحت كامل با رضایت خاطر در حضور محکمة باصالحیت امدع

 شود.می

ای داده ام یا در مظاهره كه مثالً من خطابهبیان این نه ،خالف قانون است رمِاعتراف، اقرار ارتکاب جُ 

ی خطابه چه بوده است یا هدف مظاهره كدام است. اگر به ااشتراك كرده ام. باید ببینیم كه محتو

را استعمال « اعتراف» توانیم اصطالحمحتوی و هدف خالف قانون اقرار كرد ما حقوقاً به آن می

به این قبیل ُدرفشانی )!( آقای سارنوال در  .دم دلیل و سند استدر غیر آن غلط بوده و از ع ؛كنیم

 وظیفتاً متوجه باشید. «صورت دعوی»این 

 

 صورت عمومی! رد کلیات ادعا به :حصۀ دوم

 الف: تناقضات عمومی

 سیاسی دسته و جمعیت ارهصورت حکم مطلق به چ علیهم را بهطرف اشخاص مدعی از یک ـ ۱

 دستة مختلف را در عالم خیال خودش، ارهدیگر مربوطین آن چ از طرفكند. مختلف منسوب می

ها رم )!( واحد ساخته و طالب یک جزای واحد و متحدانه برای آن، شریک یک جُ«نه واقعیت»

پنجمی  نفر یک به را آتش و آب و كهنه و كه سركردگی این تركیب لتهآورتر اینشود و خندهمی

بخشد تا تمام كاسه و كوزه بر سر می (طاهر بدخشی)جانب نی اینهای مختلف یعخارج این دسته

یکه و تنهای من بشکند و به این تخنیک كهنة پولیسی گویا محرك واقعی)!( را پیدا كرده به دست 

 های پولیس را از انظارهای سوء اداره، عدم لیاقت ونارساییولیتؤفرشتة كور عدالت بسپارد كه مس

 عامه بپوشاند.
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حیث  حقوقی و خالف واقعیت عینی است كه شخص قضات هم به ،منطقی ـ ض عقلیقااین تن

همشهریان كابل مستقیم و توسط برادران و فرزندان روشنفکر و محصل خود غیرمستقیم و دیگر 

مستحیالت عقلی اعالم خواهند  كنند و آن را ازشاهدان و اهل خبره، این جمع اضداد را قبول نمی

 كرد.

مثل زمان امیرعبدالرحمن خان كوركورانه، علی محمد را عوض محمد علی به غلط  وقتی كه ـ ۲

سازد كه درست نقطة گرفتار كرد، مجبوراً برای پوشاندن این اشتباه، خود را به جمعیتی منسوب می

شوند و در مسألة ) محمد ُبر میس از خنده رودهحباست و انسان باخبر به شمول آمران م مقابل آن

 (؟منجیب نا

العلم مذهبی فارغ از دارالعلوم عربی كابل و فعالً محصل فاكولتة شرعیات را هم یک نفر طالب ـ ۳

 ساختن از مضحک باالتر است.به نقطة مقابل عقیده و مسلکش متهم

 معین در آبدة میوند متهم نفر متعلم لیسة غازی را به ایراد خطابه و تحریکات در فالن روز یک ـ ۴

برده است. می بسرمذكور به اثر گرفتاری ماه قبل در توقیف والیت  ،در همان روز سازند كهمی

داد كه متعلم مذكور به شهادت دفتر رسمی توقیف چه این مضحکه در وقت تحقیقات هم رخچنان

ثابت ساخت كه در آن روز و آن ایام در محبس بوده است و همه به ریش پولیس زدیم زیر خنده 

ق بودیم( و حاال نوبت شما است كه به ریش سارنوال و تحقیقاتش قاه قاه بخندید )چونکه زیر تحقی

 های دستوری را نتواند دایر كند، اگر شرم داشته باشد.كه تا خجالت شده در آینده چنین دعوی

گانه اول صورت دعوی وجود دارد چند تناقض جمعیتی، علمی و تاریخی در حصة اشخاص پنج ـ ۵

ها سازی پولیس و حماقت سارنوال، آفریندوسیهو خبری ید و بفهمید كه به بیكه اگر زحمت بکش

 خوانید.می

 ةتناقض بین تحقیقات پولیس و دعوی سارنوال بیش از ده مورد است كه از آن جمله در حص ـ ۶

پولیس چیزی نیافت و سارنوال همه چیز را به او منسوب كرده است  ،سیاسی ةنفر مربوط خانواد یک

 رم مشخص.شود كه گناه او منسوبیتش به این فامیل است نه كدام عمل و جُاضح دانسته میو و

 كاران جریدة خلق، یعنی همكندمی طرف یکی را به طمطراق با جمعیت خلق منسوب از یک ـ ۷

طبق مرام منتشرة آن در شمارة اول )ضماً تقدیم است( شیوة فعالیت خود  كه سال پیش( ۳)منتشرة 
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آمیز اعالن كرده بود. از طرف دیگر برای محکومیتش سراسیمه شده ی، قانونی و مسالمترا علن

 گوید: این خلقی مردم را به گرفتن شمشیر و حركات غیرسخن باالی خود را فراموش كرده می

 آمیز تشویق كرده است.مسالمت

ست عمومی از خورد، یک فهرهای سیاسی برنمیاگر بیان تناقضات به مسایل مشخص و جریان

آن استخراج كرده تقدیم  جاهالنة «صورت دعوی»گویی این سارنوال ناسارنوال و از این تناقض

 ت معذورم دارید.ماند، اما فعالً نظر به این نزاكتان از تعجب باز میكردم كه دهنمی

 ب: تحقیر و تمسخر روشنفکران گناه اجتماعی است:

سالة كشور است، تاریخچة درخشان و  ۴۰معارف  قشر روشنفکر كه محصول افکار عصری و

پرستی و مبارزات ضد استعمار و مجادله شان مشحون از وطنهایباالی نیم قرنه دارد كه كارنامهبلند

مفتخرانه  ،خواهانِ اولباشد. و مشروطهعلیه استبداد، برای مشروعیت دموكراسی و بهبود اجتماعی می

صفحة درخشان برای زندگانی دموكراتیک بود كه  ،و دورة هفتتوپ مطلقیت بسته شده  دهن به

های به نام تحول و دموكراسی داده كه قضات و سارنوال هم از آن ها میوهرفتن آنحاال ثمرة زندان

 خورند. تحقیر و تمسخر و اهانت این قشر، اهانت به واقعیت فرهنگ و تاریخ ملی كشور است.می

جمعی سه سال است كه به مبارزات شعوری و دسته بلکه بیست و ،هال نَاین قشر سه س !آقای سارنوال

ها بهای آنپا خاسته اند و این قانون اساسی، خون برای اخذ حقوق مردم و آوردن حکومت قانونی به

را مطابق مرام  توانند آندانند و نمیرا می ها بوده و بسیار بهتر از شما تعبیر و تفسیر آنو به قلم آن

های فردی و ملی خود را بدانید كه خواهند كه شما مکلفیتها میآن .استبدادی شما تعبیر كنند

كه قانون  تان است و بیش از این خودسری و عدول از حدود قانون نکنید. طوریقدرت به دست

اهرات قانونی بوده و از اجتماع، تظتان را افشا كرد كه همه خودسری و بیهای قبلاساسی جدید، سال

فکران در حیات ملی مورد تأیید ذهنیت نگیری روششده است. سهمو احزاب سیاسی جلوگیری می

خوانند و عامه است. فقط خواص شما است كه ناآرام شده و این خدمت اجتماعی را تحریک می

 !شان متشنج گشته است نه اوضاعاعصاب

های رسمی دولتی را كه اقالً خطابه غفلت است سارنوال پنبةكه در گوش این سارنوال نامثلی

 طلب ها راكاری آنهم ،فکران را به احترام یاد كردهنشنود كه چطور مقامات عالیة دولت، روشنمی
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 ةشوند. این تمسخر و تحقیر رسمی سارنوال خالف روحیل مییكنند و به آن ارزش بزرگ ملی قامی

ارنوالی كه واضح مخالف جریان رسمی قانون اساسی و تحول است و دعوی چنین س دموكراتیک

بینی شدة پولیس های پیشو این دوسیه .كند قابل سمع نیستموجود دولت متبوع خود حركت می

ناالیق و عاجز آمده از ادارة حركات دموكراتیک قانونی، باید فقط برای تاریخ حفظ شود. گذشته 

پرست و فداكار و عالم و دانشمند، وطن هایاز این، تمسخر و تحقیر قشر روشنفکر كه اكثرًا انسان

 های ملی اند قانوناً قابل تعقیب است.سرمایه

خالف روح قانون  ،های زمینۀ احزاب سیاسیج: انزجار و نفرت از تشکیل جمعیت

  اساسی است:

نمایندگی حکومت از تشکیل  این صورت دعوی سارنوال واضحاً انزجار و نفرت خود را به در

مینة احزاب سیاسی اند، نشان داده و بسیار قابل تعجب است! خالف تحول ادعایی ها كه زجمعیت

از نگاه قضات كه  ؛باشدمی حاضر دولت و نص صریح قانون اساسی و روحیة زندگی دموكراتیکِ

های خالف روح و اصول د، قابل تعقیب بوده، باید به چنین دعوینوظیفة تطبیق قانون اساسی را دار

 داده نشود. دموكراسی موقع

جانیان سیاسی اعالن شده اند.  ،های سیاسی موجوده  و منسوبین آندر این صورتِ دعوا، تمام جریان

رد قانون اساسی و تحول،  ،ارادة مردم زادة تحول و های محصول قانون اساسی وقانوناً در جریان

شاید نادانسته سیاست واقعی  سردی و مأیوسی بوده، و سارنوالفوت ارادة مردم است. و كامالً مایة دل

های دموكراتیک قانون اساسی قصة حکومت را افشا كرده است. اگر چنین باشد تطبیق ارزش

كوب خواست در از خال  كه مردی آوردكردن در مثنوی موالنا را به یاد میآور  شیر نقشخنده

ر نمود، پهلوان پنبة كه شروع به زدن نشتكوب وقتیپُشتش شیری را توسط نشتر رسم كند. خال

كه اش را نَکش. باز وقتیاش را. گفت دُمكَشی؟ او گفت دُممذكور پرسید كه كدام عضو شیر را می

كشی، او گفت كه سرش را، پهلوان حوصله شد، پرسید كه حاال كدام عضوش را میاز زخم نشتر بی

هم نداشته باشد  ریده كه سراین چنین شیر، خدا نیاف» كوب گفت:پنبه گفت، سرش را هم نکش. خال

 ضیاءالملةمگر كه در مملکت خداداد و  ،اما ما هم دموكراسی بدون احزاب را نشنیده ایم«. و دُم هم

 دموكراسی از این كارها دارد چه كنیم آقای سارنوال!؟ !موهوم پیدا شود
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 که سه سال جریان داشته، آیا کدام مجرم است؟قانونی)!( وقتی د: مظاهرات غیر

 پولیس و حکومت یا اشتراک کنندگان؟

من «. طرف... از سه سال به این» سارنوال در این دعوی به نمایندگی حکومت اعتراف كرده كه

شمول استادان پوهنتون،  كه سه سال از طرف روشنفکران بهكنم: از نگاه حقوق امریتعجب می

جریان  پولیس و عسکر مسلح به مجهز و روی قضا، حکومتِ محصلین و نویسندگان مركز در پیش

كنندگان تعقیب و اقل یک اعالمیة ممنوعیت آن نشر نگردیده یا اشتراك داشته، مخالفت نشده، حد

صورت )دیفکتو( و تعامل یک عمل مشروع و قانونی نیست؟ نتایج آن  گرفتار نشده باشند، چطور به

از چنین مراحلی به  جامعه بدون عبورسیاسی مردم چه خواهد بود و آیا كدام  شعوررفتن جز بلند

 رسیده است؟ «ترقی»و  «رفاه»درجة 

نظر ما و مردم و حتا  به .«... در نظر نگرفته  ۴۰و  ۲۶اد های فردی و ملی كه مومکلفیت» یا گفته:

آمدها باید گفت پیش كشور بودند كه حاال از روی این ویرُدنیای خارج همین روشنفکران خود

این مواد را عمالً به كار برده  ،شدهاعالن برای تمثیل دموكراسی و تحولِ ،خوردهازی كه نادانسته ب

 -۳۴-۲۶باید جواب بدهد كه وظایف خود را مطابق مواد  ]به نوبه[ حکومت است كه سه اند و این

 ۹۴اساسی را با مادة  قانون ۱۲۶بار مادة  كمک قضات، یک ه. جناب سارنوال بستاجرا نکرده ا ۹۴

این وظایف را صادقانه انجام داده  دچند فیص تان بخوان و كالهت را قاضی بساز كه این حکومآ

 اند؟

ها وجود خارجی جرگهها و والیتیسال كجاست؟ شاروالی اساسی احزاب در پنجقوانین تشکیالت 

 «اتخاذ سیاساجهت آماده ساختن زمینه برای تطبیق احکام این قانون »دارند؟ و كدام تدابیر الزم 

های روشنفکران و نفرت از سینا و پوهنتون و همین تحقیقات و گرفتاریهمین برخوردها با ابن ؟شد

 ،ساختن دموكراسی است یا دیکتاتوری؟ نه )!( برای آماده ها و احزاب، تدابیر الزمسیس جمعیتأت

اهد؛ جمعیت سیاسی خوفکران را میفکران را نه، بلکه تاریکحکومت شما، روشن !آقای سارنوال

خواهد. در اول می یو دستة تمثیلی و نمایش شرینی و داررد كار ندارد و فقط مگسان گِ  لیم ومستقل 

طرف پیش توجیه، تعبیر و  گفتند كه در قوانین تفصیلی آن بهاساسی را كه اجمالی است، میقانون 

های تعلیم یافته و شورای انتخابی ههای كه از طرف كابینمطابق قانون»تفسیرخواهند كرد و قوانین 

 هااریذگبا نقب ،اما از قانون مطبوعات به بعد« شود، گامی به پیش خواهد بود.نهاد و تصویب میشپی
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تر ساخته بلکه سخت ،خشت سست نه در قانون احزاب معلوم شد كه گپ از چه قرار است. پیچ و

 !شودمی

جا و در كدام تاریخ به كه ابالغ شده است كه اطاعت در ك ،كدام امر از طرف كه !سارنوال صاحب 

 طاهر بدخشیگفتن و بربستن حاال درست نیست. از آن جمله اگر واقعاً حركات دزد ؟نشده است

اشخاصی  او آمرین چطور ،بودبه زعم شما این سركردة روشنفکران در این سه سال خالف قانون می

وزیر معارف و معاون  12روسای پوهنتون و داكتر پوپل 11یو توریالی اعتماد 10مانند داكتر صمد حامد

های مفصل سیاسی، بعد از مالقاتقبایردادن ولّ های متنفذین وصدارت با صدها راپور غلط، و توصیه

ترفیع به او متوجه  معاش یا معطلی یک اخطار رسمی یا شفاهی، یک كسر ،هم او را مجرم نشناخته باز

و  ؟باحت مرا در سجلم ثبت كرده اند كه حاال به آقای سارنوال سندی باشدها كدام قنساختند. آن

توانید. نه تنها شش سال فعالً هم از ریاست تألیف و ترجمه، اخالق و پابندی حاضری مرا پرسیده می

حیات مدنی من نیز  در زیر دست اشخاص مهم و آگاه دولت، قانونی گذشته، بلکه در مموریتأم

توانند كه داللت به آزار، ضرر و تخریب و عدم آرامش افراد شهریانم یافته نمیچیزی پولیس و هم

 یا اجتماع كند.

باشد كه ضد استعمار و ضد استبداد بلی جناب قضات، تنها یک گناه دارم! آن عقاید سیاسی من می 

م قانونی اشخاص متنفذی كه به قانون احترا است. از عدم لیاقت و ضعف اداره و حركات غیر

دانم و به آن هیچ مخالفت كنم و این را به خیر مردم و صالح جامعه میكنند، انتقاد كرده ام و مینمی

مستحق و صاحب  داران غیرهای وارد و مستدل و علمی من، مقامقانونی وجود ندارد. این انتقاد

ور كنند. سر خود دُخواهند شر)!( مرا از گر و خودسر را سخت ناراحت كرده است و میامتیازان ستم

كند كه به اصل علل نارضایتی مردم و خرابی اوضاع اقتصادی و ها نشأت میاما این هم از نادانی آن

دانند. اما بعد از حبس و زندان برند و همة آن را مربوط چند روشنفکر مثل من میاجتماعی پی نمی

                                                           

مدتی به  بود. ۱۹۶۴ سال اساسی قانون پیشنویس كمیتة م( از اعضای۲۰۱۲ـ  ۱۹۲۹ـ داكتر عبدالصمد حامد ) ۱۰

 ایفای وظیفه كرد.  صدراعظم معاون وبه حیث وزیر پالن  انشگاه كابل و سپسحیث رئیس د

 .بود رئیس پوهنتون كابل ششمین (۱۳۹۵ـ  ۱۳۰۳) توریالی اعتمادی ـ ۱۱

خ( وزیر معارف دوران صدارت سردار محمد داود؛ دو دورة دیگر ۱۳۸۳ـ  ۱۲۹۵ـ داكتر علی احمد پوپل ) ۱۲

  یث معاون دوم صدارت و معاون اول صدارت نیز ایفای وظیفه كرده است.افزون بر كرسی وزارت معارف به ح
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و باالخره از دود آتش افروختة  كردن ما خواهید دید كه باز همان آش است و همان كاسهو معدوم

 خود كور خواهند شد.

 :...« نمودندشوش میغاذهان طبقات کسبه و مسکونین را م»ه: 

ام، اكثریت روشنفکران برای تنویر مردم از آمدن دموكراسی ام و شنیدهكه شخصاً گپ زدهتا جایی

بهترین وجهش تعبیر و  به تفسیر و تشریح مواد قانون اساسی سخن زده، آن را و و استقبال تحول

 علم حقوق و عدالت و «حقوق بشر» اساس بهزعم خودشان نه، بلکه  تفسیر كرده اند. تعبیر و تفسیر به

ملی و  شهری شنیده و در جرایدحیث هم اجتماعی اسالم بوده است كه حتماً خود قضات محترم به

وغ بلکه بهتان محض است كه باید تعقیب شود. تنها در نه شخصی خوانده اند. لذا این اتهام سارنوال

غیره معلومات بگیرید  توانید از كسبه و دكانداران جاده و پل خشتی وحیث قاضی تحقیق می و شما به

ثور وقتی كه از ستیژ  ۱۱كه من و دیگران چطور اذهان آنها را مغشوش ساخته ایم. در همین خطابة 

ساز ها خواندند. اگر پولیس دوسیهخیر كردند و آفرینپایین شدم صدها نفر دست دادند، دعای 

نمودن من شهادت كردم كه به تنویررا به محکمه حاضر می نبود، هزارها نفر از كسبه و مسکونینمی

اذهان مردم مغشوش شده است! لطفأ نتایج  اًمدادند. پس قرار ادعای سارنوال در این سه سال حتمی

                                                د!        نسوء آنرا نشان ده

 جویاندر مقابل استفاده ایهبلی! در اثر این مبارزات روشنفکران اذهان مردم تنویر شده و حاال تا انداز

شان مغشوش شده )!( و در صدد رهایی و نجات خود زورگویان و ظالمان ذهنیت و خوارانرشوت و

نامد، باید اول ن میاساختن اذهچنین اعمال نیک را مغشوش ال اگرسارنوو از این طلسمات اند. 

 زند.  قانون اساسی را تعقیب كند كه از آزادی نطق و بیان و آزادی انسان و حقوق بشر سخن می

 ینهمتحریکات  از... تماماً  سینااز جمله مظاهرات اخیر پوهنتون و ابن» و:

لة خصوصی و صنفی آنها بوده )به دوسیة أسینا یک مسنمظاهرات پوهنتون و اب .«... علیهممدعی

لة أوجود ندارد(، یکی از مس «علیهممدعی»جا اسنادی از این كه در آن ودسینا مراجعه شمتعلمین ابن

مدیر لیسة مذكور شروع شده، در ابتدا كدام جنبة سیاسی نداشته و ة لأكانکور و دیگری هم از مس

)نه محصل بودم و نه استاد و نه متعلقین من در آنجا محصل  اند تهداشنكدام ارتباطی به شخص من 

تواند ارائه كند كه من مستقیم گونه سند و دلیل و قراین پولیس و سارنوال نمییا متعلم بودند(. هیچ

شان اشتراك نموده تحریکات كرده باشم یا در یکی از تظاهرات سینا مستقیم در پوهنتون و ابن رو غی
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ام، نام اشخاص، جای، تاریخ و موضوع  موری بودم كه شدیدأ حاضری داشتم(؛ اگر نمودهأباشم )م

است، مگر اینکه پولیس قصد كرده است كه دستور متنفذین  تآن را ارایه كنند و این از ناممکنا

 و ناحق جزای به دوخته برایم پوشیپای و كند اجرا من حصة در ثور ۱۱ ةمورد انتقاد مرا در خطاب

خالف  قانونی آنها كه كامالً های دیکتاتورانه و غیرخودسری به دیگران تا كند، محکوم لمانهظا

و یا حکومت قصد دارد تمام اشخاص بالقوة سیاسی را  !درازی نکنندمصالح عالیة كشور است، زبان

ویا ق( سیاست نزدیک نشود و گرُتنبیه ناحق كند تا كسی از روشنفکران اطراف مربوط مردم به )قُ 

 كاری نکند.كالن

كه ماهیت این تظاهرات از نگاه حقوقی و قوانین موجود چگونه است، در تمام قضات محترم! این

كه در بوده و این «امرهای جایزی»و برای  «آمیزصلح»مواردی كه به شهر آمده اند دیده و شنیده ایم 

اگر  ،تون كی مالمت استقانونی آن در حریم مکتب و پوهن های غیرحمالت پولیس و مداخله

دانشمند كشور  ۳۰۰امة نشنویم، آیا قوتی در دنیا هست كه قطعمیهزار متعلم و محصل را ن ۲۰ادعای 

 ؟های قوای ضربه انکار كندسیرتیها و بیرا ارزش ندهد و لت و كوب استادان زن و مرد را با سرقت

ن سرش را در برف خجالت درون اصطالح برای حفظ پرستیژ خود و پولیس خود چنی بهحکومت 

اساسی حوادث ماقبل خود را كامأل افشا كرده است كه  قانون ؛سخن جدیدی هم نیست .كرده است

تعذیب خالف كرامت انسانی چگونه وجود داشته و  .دانستندها چگونه هرچه را جرم میحکومت

وده و قضا در تحت تأثیر آزادی نطق و بیان نبوده، و گرفتن نام احزاب سیاسی جرم نابخشودنی ب

حکومت بوده و از محاكمة علنی خبری نبوده و صدها مثال دیگر. اما سارنوال برای ثبوت این ادعای 

مستقیم سهم  مرتبه، یک نشان، یک دلیل بیاورد كه من در این تظاهرات مستقیم و غیر خود لطفاً یک

 داشته و اشتراك كرده ام.

جا د، اگر در اینندانچگونه مظاهرات را قانونی می ما حکومتدانم پولیس، سارنوال و من نمی 

رسد، بگیرید با می جااینتظاهرات سابقه ندارد، در دیگر دنیا سابقه دارد. جراید و اخبارهای آن 

 ها را بخوانید و ببینید كه:های باز آنچشم

داشته باشد. می ایباشد، شعار و لوحهآوردن مقاصدی میدست هجمعی برای بمظاهرة دسته

داشته باشد. باالخره معموالً تقبیحات و انتقادات شدید از دولت، احساسات و برافروختگی می

صورت  ها بهو آنگویند. كشند و زنده باد و مرده باد میكنند و هورا میسسات و اشخاص میؤم
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شده  قبول سی رسمأهای اسابه سویة قانونشده و دفکتو و تعامل، همه اعمال دموكراتیک شمرده 

 رخ است ها سالهدهای ما در پاكستان، ایران، عراق و مصر چنین وقایع است. در همین همسایه

كنند و بسیارحوادث از آن دهد. در آن معموالً محصلین، استادان، روشنفکران اشتراك میمی

نظرانة ضد و تنگ ظالمانههای اتهامات و دعوی چنین اما پولیس و سارنوال آن به ؛برخاسته است

گرفتاری مختصر رخ  فقطاساسی نپرداخته دموكراسی و ضد آزادی و حقوق بشر و ضد قانون 

 ندیده استاین گوشة جهانِ دموكراسی شوند. اما برای بار اول فقط دردهد و بعداً همه رها میمی

ون مظاهره كند. مثالً چمی بغری كه پولیس و حکومت برای تمثیل دموكراسی توقعات عجیب و

 حکومتِ  و نادان خور، وزیرِرشوت ظالم، قاضیِ است، بغاوت است. حاكمِجمعیدسته عمل

نباید تقبیح نمود  14دارد یا اعمال او را با ناشر «كرامت انسانی» 13استبدادی را نباید انتقاد كرد. زابلی

سیاسی مأمور اشتراك  را به ضرر صنایع ملی نباید گفت. یا در احزاب 15و واردات قاری امان نوایی

سال كه احساساتی و خوردخور حکومت است. محصل اشتراك نکند، چونكه معاشنکند، چون

خاریدن داشته باشند ، كاری نکرده اند كه اشتراك كنند یا فرصت سركشان را هماست. طبعاً زحمت

 ؛«فریدهم ناین شیری خدا چن این   كه دید و اشکم و دُمیال شیر بی »گویم قسی علیهذا. باز هم می و

 ۴۸قانونی در سال  و من در هیچ مظاهرة غیر !فهمیمما این قسم دموكراسی افغانی را، راستی نمی

ام، مظاهرات فهمیده»ام كه من هیچ وقت نگفتهو اگر كرده ام، سند ارائه كنند. و  اشتراك نکرده ام

                                                                                                    !نیمببیخط را ارائه كنند تا لطفاً اقرار« و باز هم اشتراك كرده ام هقانونی بود غیر

قانونی خود را منسوب  مانده که هرکدام شان به احزاب غیرنفر باقی ۱۶» ز: از

  .«دانسته

هم عالقة خود را به تثنای چند نفر محدود، آنكه در جریان تحقیقات شنیدیم و دیدیم به اسقراری

بعضی جراید، دیگر كسی منسوبیت خود را به احزاب چه قانونی و چه غیرقانونی بیان نداشته است. 

دانم سارنوال چه فکر هم از تناقضات این صورت دعوی و دروغ شاخدار پولیس است. نمیاین

 هخوانید و فقط به نتیجاست، نمیشده نفر گرفته  ۱۶كند كه آیا شما تحقیقاتی را كه به قلم این می

                                                           

 ( دیده شود۱ـ زیرنویس ) ۱۳

 دیده شود (۲ـ زیرنویس ) ۱۴

 « فروشگاه بزرگ افغان»ـ قاری محمد امان نوایی تاجر و مالک  ۱۵
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كنید؟ نه، لطفاً اوراق تحقیقات ما را بخوانید تا ن پولیس قناعت میكُخالصو نظریة مغرضانة جان

 روی دروغگو سیاه شود، اگرچه جای برای سیاه شدن نمانده است!

به علیهم، یعینی مدع اساس خالف واقعیتهای )تصنیف( بیگوریباالخره کته ح:

 شاخی مور، داللت كرده و بهأم بودن دعوی سارنوالعدم تحقیق و غور و سراسیمگی و فرمایشی

بودن دعوا دستوری ،آن ییفیر چرهو عامه  ... جرایم امنیت ۱۳۲ و ۱۴۱ ،۱۳۶ ،۱۳۱مواد  16بادكردن

كه  دهد. این دعوی پیش از آننشان می ینبودن سارنوال در موضوع از نگاه قانونی و حقوقرا با وارد

حیث  كفایت پولیس را به و ولیت، عدم لیاقتؤما را محکوم كند، اسباب محکومیت حکومت و مس

چنین نادان  است كه سبب مسرت قلبی ماست كه حریفِ آوری و ارائه كردهمواد برای تاریخ جمع

 داریم.

مة عاری از تسلسل منطقی و ترتیب حقوقی نااین صورت دعوای كودكانه و جاهالنه را، جز یک ادعا

توانیم و پشیزی اهمیت پایه است، چیز دیگری شمرده نمیاساس و بیكه پُر از تناقضات و اتهامات بی

حقوقی ندارد. راستش این است كه بعد از مطالعة آن، حیفِ من آمد كه در مقابل چنین الطایالتی، 

 سمع آن را اعالم كنند. ت عدمأدفاعی بنویسم. امید است قضات با جر

                                         

 

 

 

 

                                                           

، بیشتر ویژة «كردن ین بادشاخ به»یا « كردن شاخی باد به» دانم كاربُرد شفاهی اصطالحـ تا جایی كه من می ۱۶

ست؛ تا كنون در متن نوشتاری دیگری آن را ندیده ام. مردم بدخشان است، كه منظور از آن اِسراف و ولخرجی

غالباً آهنی و بعضاً « شاخ»ست كه چهار كار دهقانی و در بدخشان نام ابزار مشخص كِشت« شاخین»یا « شاخی»

كردن كاه از خرمن و جدا« كردنباد»كوبی برای در هنگام خرمن بیشتردارد و مانند دستة بیل چوبی و دستة چوبی 

 .  شوددانه، از آن استفاده می
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 بخش دوم

 است (محمد طاهر بدخشی) علیهمدعی رد یک جزء ادعا که در بارۀ شخص

را  یخاص و مشخص به اساس فرمایش و دستور برای من دعوی ،مجبور مور استأمكه سارنوال 

طرف من مطالب  یی بهكه شکار اسیر خطا نرود، مانند تفنگ چرهنمتوجه ساخته نتوانسته، برای ای

هم قطار كرده  و هرچه مادة  زیادی را فیر كرده است. یعنی تقریباً چهارده اتهام و افتراء را پشت سر

هم حواله نموده است. اما این  ارتباطِعامه یافته است با ارتباط و بی جزایی كه در جرایم امنیت

این قسم آن را  شود كه بهگوری از لحاظ موضوع خالصه میهفت كته ظی بهاب لفچهارده مطل

 كنم:تردید می

مردم را به گرفتن شمشیر دعوت » و« خلق بوده منسوب به جمعیت» حصۀ اول:

 .«نموده است

ن كنم كه شخص قومانداقدر عالوه میجا ایناین ها رد كرده ام. دررا در حصة معترضه آنجملة اول 

 ،كاری منعدم ارتباط و هم امنیه آقای حکیم خان كتوازی در مذاكره و بعد از استنطاق، خودش از

 یعنی همکاران جریدة خلق آگاه بود و حتا جلب و گرفتاری «خلق جمعیت»پولیس با  اصطالحِ به

از جای وجود آمده است. ب فعالیت سیاسی من به مرا از تشویشی دانست كه گویا از انزوا و عدم

ت تحقیق خود را ناخوانده امضا كرده و به سارنوالی ارسال نموده أتعجب است كه این راپور غلط هی

كه در تحقیقات هم كند. مثلیرد می «خلق»است. جملة دوم را هم طوری كه قبالً گفتم، نشر جریدة 

درین كه یاد كنم  ام، این جملة دومی به اندازة جعلی و برای من ناشناس است كه اگر سوگندگفته

و درین مدت  .دروغ نخواهد بود ،نکرده ام ظرا تلف «شمشیر»مروج  سال كلمة كهنه و غیر دو ـ یک

خر این بخش آكه در حصة  یادم بیاید و قسمی كدام فیلم هندی را هم ندیده ام كه شمشیربازی به

تواند و به هیچ قسمی پولیس نمی ؛كنمام، چنین تهمت پوچ را جداً رد می در بارة روحیة خودم نوشته

توانم ها شاهد آورده میكه این افترای جدیداً مود شده در دستگاه پولیس را به من بچسپاند. من ده

ها جا به این قسم جملهام و موردی هم در آنقطعاً نگفته ثور، ۱۱را در خطابة  كه این جمله و شبیه آن

 و شعارها نبود.
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  «.ها داده استاشتراک و بیانیه ۱۳۴۸اهرات سال در تمام مظ»حصۀ دوم: 

ل را سارنوال خودش به آب داده یا پولیس، زیرا در وقت تحقیقات، پولیس تنها یک دانم این گُنمی

 هر دست داشت و استنطاق در بارة آن به عمل آمده است و بس. به ثور به ۱۱محضر از خطابة 

مظاهرات  تنها در تمام ة پُركار علمی بوده ام، نهمور رسمی در یک شعبأجانب یک مصورت این

 دالیل ذیل: نظر به معاذیر و ؛در یک مظاهره هم اشتراك كرده نتوانستم هسفانأبلکه مت ۴۸سال 

مورین وزارت معارف به حیث یک  أحاضری رسمی و حاضری كورس پشتو در مدیریت م - ۱

وظیفة  رات دایماً در دفتر حاضر بوده و بهشاهد گویای رسمی افتاده است كه من در طول ایام تظاه

 ام. ام اشتغال داشتهرسمی

 مورین اعضای كلپ نان معارف مثل رئیسأساعته میان دوازده و یک بجه، م در وقفة یک - ۲

 حضور من شاهد اند. و غیره ازاستخدام 

بعد از ، ن ایامام شهادت خواهند داد كه در طول ایهمور و حفیظی اعضای شعبأآقای موالنا م - ۳

 صرف نان در كلپ و گردش مختصر در  پارك یکجا به دفتر رفته ایم.

 هایتفتیش ضیایی و معاون آن محمد علم خان، عالوه بر هشخص رئیس دارالتألیف، میرمن شفیق - ۴

بودن شخص من در ایام مظاهرات كنترول كرده و ولیت از حاضرؤنحیث مسمِ ،وزارت معارف

 د كه در این باره استعالم شما را جواب مثبت خواهند داد.اطمینان گرفته ان

سفیر  18خان برادر مجید خان و عبدالغنی 17سفید صالح، مانند موالنا خستهباالخره دونفر ریش - ۵

داد كه در طول این مظاهرات ما و  جانب اند، شهادت خواهنددفتر اینكه اعضای دارالتألیف و هم

مد مظاهرات را از پیش روی وزارت معارف و چهارراهی ملک اصغر دیگر اعضا، جریان رفت و آ

 خوردیم.دیدیم و از نابسامانی وضع پوهنتون و مکاتب تأسف میجا مییک

                                                           

 شناس ... و از وكالی مبارز دورة هفتم شورای ملیـ موالنا خال محمد خسته شاعر، خطاط، بیدل ۱۷

وزیر عدلیه در نخستین كابینة دوران ـ دكتور عبدالمجید از وزرای معارف سابقِ قبل از علی احمد پوپل و  ۱۸

  ریاست جمهوری سردار داود
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یافت، كه در ساعت پنج بعد از ظهر مظاهرات خاتمه میاین خانه عالوه بر صورتی من درچنین تنهاهم

ساً همرای آقای حفیظی عضو دیگر دارالتألیف أروزه رداد كه در شهر باشم و همه به من اجازه نمی

و بگوید، آیا من در شب  درفتم كه مذكور شهادت خواهد داد. پس حاال سارنوال بفرمایبه خانه می

ام و آن اسناد پولیس را به من ارائه فرماید كه من در كجا،  در مظاهرات خیالی آنها اشتراك كرده

فیتة  و كدام عکس، و كدام ام؟ مظاهره اشتراك كرده و بیانیه داده در كدام روز و تاریخ، در چگونه

ام؟ من در این مطلب  محضر ثبت قضایی، و كدام شاهد؟ و باالخره چه مطالبی گفته تیپ، كدام

كه وگرنه در بارة این ؛محض سارنوال و پولیس را ثابت كنم و افترایپردازی خواهم دروغمی

 قانونی بوده، جای بسیار سخن است.  مظاهرات قانونی و یا غیر

ملل متحد و مقتضیات عصر و  بشر و منشور اساسی و حقوق ما باید طبق روحیة تحول و حکم قانون

صنفی و سیاسی محصلین، كارگران، و روشنفکران را حق آنها  رواج مدنی، تظاهرات، اعتصابات

آزادی حدودی جز آزادی دیگران ؛ زیرا مها عادی بسازیدانسته و آهسته آهسته خود را به تحمل آن

 ندارد. 

آمیز و برای امرهای جایزی كه ما شنیده ایم و همة مردم كابل دیده اند، مظاهرات امسال صلحجایی تا

سینا، مثل دوام تحصیل، جزای متجاوزین و غیره بوده است. لیکن چون در بعضی موارد مثل حادثة ابن

ها سخت تالش دارند كه این آن ،ولیس شاریده بود، لذا از آن به بعدوالن امور و پؤمسأله از پیش مس

اساسی و برای استقالل، آزادی و دموكراسی و  مظاهرات و حوادث گذشته را كه همه نتیجة قانون

تمثیل آنها بوده است، غیرقانونی بخوانند. و حتا گستاخانه قلم و كتابچة شاگردان را سالح قلمداد 

م تحصیل و برطرفی یک خاین و بداخالق را ناجایز بخوانند. نعوذ بااهلل از این كنند و آرزوی دوا

گی حوصلهسنجشی و كمها به عدم كفایت، سوء اداره و بیهای مذبوحانه! اما بهتر است اینتالش

گاهی آن روشنفکر رهگذر را ناحق گریبان  ، گاهی این شاگرد وهاخود اعتراف كرده، مانند دیوانه

را با آن همه فجایع غیرانسانی آتش نزده و  19خان باز قبر طره كسی زیرا درین ملک هنوز ؛نگیرند

                                                           

قومندان )كوتوالی قومندان  هاشم خانهفده سال صدارت نادر خان و در دوران استبدادی طره باز خان،  ـ ۱۹

پرست و از های ملی و وطنگران بیرحم شخصیتامنیه( بود. به گواهی مدارك معتبر تاریخی او از شکنجه

 ن نظام ستمگر بوده است.جالدان آ
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ماید. بنضبط احواالت را كشیده محاكمه نکرده است كه از شما را  20شاه خان های محمداستخوان

خواهم كه مطابق شود. از شما قضات محترم میخدمتی هم نمیها خوشو توقیف هااین گرفتاری

ت خود را با آامورین ضبط قضایی مکلف اند اجرأم»گوید: ت جزایی كه میآا( قانون اجر۲۰)مادة 

تعیین زمان و مکان آن به قید تحریر درآورده، امضا و در محضر تحقیق ثبت نمایند. همچنان الزم 

شان سمع شده است نیز امضا شود. این محاضر ره و شهودی كه شهادتباست محضر از طرف اهل خ

این تمام مظاهرات سال » لطفأ آقای سارنوال، محاضر .«گرددام اوراق ... به سارنوالی ارسال میبا تم

های مرا در این محکمه ارائه كند تا قناعت كنم. و اگر نه چنین است، فقط به اساس «و بیانیه ۱۳۴۸

این ادعای  باشد.ثورم گویا آزرده شده است، می ۱۱دستور فالن شخص متنفذی كه از انتقاد خطابة 

را به هواست و چون محور دیگر ادعاهای اوست، دعوای آن پا در آقای سارنوال فقط یک تهمتِ

مش بگیری اصطالح از دُ صورت كل غیرقابل سمع اعالن كنید. زیرا چنین دعوی دروغی كه  به

حق طبیعی خیزد، قانوناً از روی عدالت و انصاف قابل سمع نیست. اگرچه آزادی نطق و بیان یک نمی

اهلل به این هم نداده ام. سبحان ییجمله دیگر بیانیة دو ،ثور ۱۱و قانونی است، اما من به استثنای خطابة 

سازد. این اندازه پَستی عظیم كه دستگاه پولیس را از اعتبار عادی هم كه ندارد كامالً رسوا می غدرو

 !وص این اتهام كنندگان استدید صالحیت مخصجاز ت ،برآشفته ذینِفدر مقابل دستور متن

ما آلوده  آزادی و حیثیت این ندارد كه دست این قضات بیچاره را هم به خون حاجت به آقایان:

عام به ترور ما بپردازید و گویا از شر ما  توانید در مالءمی دارید؛و اوباش اجیر بسیار  اراذلبسازید. 

بینیم؟ دانیم؟ و چرا همه فجایع را میچیز را می كه ما چرا همهخود را خالص كنید. به خاطر این

است كه قانون اساسی را تعدیل كنید. نام تر ایننماییم؟ اما سادهكنیم و افشا میباالخره چرا انتقاد می

ها نپردازید كه ها و دسیسهسازیتحول و دموكراسی را از تبلیغات پس كنید و اما به چنین دوسیه

 ندارند. را مردم دیگر تحمل آن

 

 

                                                           

را به عهده داشت و همراه با طره باز « ضبط احواالت»ـ مرزا محمد شاه خان نیز در آن زمان رهبری ادارة  ۲۰

 .خان، از پاسداران و مجریان دستگاه شکنجه و كشتار نادری بود
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 ام! چرا گفته وام  حصۀ سوم: در بارۀ حکومت چه گفته

حکومت »، «را با زابلی و ناشر اظهارنبستگی آحکومت را ارتجاعی خوانده و هم»

 .«دانسته دخیل ... ۱۳۴۸را در انتخابات سال 

ما  زندگیبا درك تحوالت تاریخی كه در »، «ملی افغانستان مطابق به مقتضیات عصر تنظیم حیات» 

طرف اعالم و به نام تحول  این و از هفت سال به« وقوع پیوسته حیث یک جزء جامعة بشری به به

تبلیغاتی آن قانون هم مسألة جدایی  باشد، كه محوراساسی تجسم آن میعظیم خوانده شده و قانون 

 اساسی در لویهنون گیری قایأترین لحظة رو تفکیک حکومت از سلطنت بوده است. چنانچه متشنج

بار شفاهی و تحریری گفته شده است. در این تحول و در  بوده، هزار 21(۲۴جرگه در حصة مادة )

ول شده بتواند و ؤول سلطنت، حکومت برای این جدا شده كه مسؤاساسی از مقام غیرمس این قانون

صورت  مردم افغانستان قانونًا بهراه انتقاد و بازخواست از آن قانونًا تأمین گردد. بعد از این بود كه 

های حکومت و انتقاد از آن، وگرنه قبالً كه گفته لیتؤوعلنی شروع كردند به شماریدن مس

 ؟ابرو است! 22عبداهلل خان توانست كه باالی چشم سیدمی

ام حکومت را به صیغة مفرد نه، بلکه به صورت جمع یعنی اوالً باید بگویم كه من در خطابه

كه حق برای این ؟چرا! ؛ام ام و قانوناً هر سه حکومت اخیر را انتقاد نموده استعمال كرده «حکومات»

 دارم و به استناد انتقادات مقامات، جراید و اشخاص آتی استوار بوده است:

                                                           

اج و زوجات و ابناء و پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازوماده بیست و چهارم: »اینست: ماده  - ۲۱

دهند. در تشریفات رسمى دولت خانوادة بناتشان و عم و ابناى عم پادشاه، خانوادة پادشاهى را تشکیل مى

مصارف خانوادة پادشاهى در بودجة مصارف پادشاهى تعیین  نمایند.پادشاهى بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مى

شود. اعضاى خانوادة باشد و مطابق به احکام قانون تعیین مىمى شود. القاب مختص به خانوادة پادشاهىمى

 كنند: ورزند و وظایف آتى را احراز نمىپادشاهى در احزاب سیاسى شمولیت نمى

 .صدارت عظمى یا وزارت ـ ۱

 عضویت شورا. ـ ۲

 .عضویت ستره محکمه ـ ۳

 «كنند.ادام الحیات حفظ مىاعضاى خانوادة پادشاهى حیثیت خود را به صفت عضو خانوادة پادشاهى م 

ـ وزیر داخلة دوران صدارت سردار محمد داود و پدر سید عبداالله وزیر مالیة دوران ریاست جمهوری سردار  ۲۲

 داود
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 چرا به صورت دراماتیک فقط در سه روز بعدِ  ،بودقابل انتقاد نمی 23اگر حکومت داكتر یوسف - ۱

ی قدر كاسه و كوزه در سر كِآن ،24میوندوال اعتمادِ  یأدر جریان ر ؟ط كرد!ی اعتماد سقوأر

دالل  آن 25ی شناخته شد؟ زابلیهای دورة انتقالی كِول فجایع، ظلم و اختالسؤشکست؟ و مس

های دورة هفت آن ی آمد و دوسیهالمللی بعد از ده سال گریز از محاكمه در وقت حکومت كِبین

 ؟ی سه روز به اعتصاب پرداختو باالخره پوهنتون علیه كِ ؟شدن چرا به دوران انداخته

ی أبود، آیا دو ثلث وكالی ولسی جرگه در سه روز راگر حکومت میوندوال قابل انتقاد نمی - ۲

شمردند؟ آیا افشای كارانش میها و دیگر هملیست گناهان او را با وزرا، والی 26آقای اعتمادی اعتماد

 اعضای اكثر كه حکومتی چرا باالخره است؟ شده فراموش آن ضد تظاهرات و( اِی.آی.اعضای )سی

 سقوط وقت از پیش هاروزنامه و هانامهبش و افتضاح آن با دارند تشریف كابینه این در هم فعالً آن

 است؟ دفاعآیا قابل  ،كرده

ناكام  ل آن دو حکومتباالخره بیایید حکومت آقای اعتمادی را كه تركیبش از خشت و گِ  - ۳

گوییم كه نمی ،نیست «ونؤآزادی فکر و بیان از تعرض مص»عمالً  ارزیابی كنیم: چون هنوز، است

 دولتی را بخوانید و ببینید كه كدام شخص چاپ مطبعة 27«افغانستان در مسیر تاریخ»شما بروید كتاب 

ه جرگة اخیر را نظر گوییم بروید رویدادهای لویعلیه مشروطیت از ارتجاعیون فتوا جمع كرد؛ یا نمی

گوییم كه اعضای كدام ی داد. یا نمیأاساسی ر ( قانون۲۴مخالف مادة ) اندازید كه كدام شخص

ها گفته اند كه ما به دموكراسی عقیده نداریم و مردم ت در چندین مورد و مالقاتأفامیل با جر

 افغانستان نارسیده اند و غیره ...

                                                           

به « دورة انتقالی»افغانستان در « غیر خاندانی»خ( اولین صدراعظم ۱۳۷۵ـ  ۱۲۹۳ـ داكتر محمد یوسف ) ۲۳

 نت محمد ظاهر شاهدوران سلط« دهة دموكراسی»اصطالح 

 م۱۹۶۷اكتبر  ۱۱ – ۱۹۶۵نوامبر   ۲تاریخ صدراعظم افغانستان از  خ( ۱۳۵۲ـ  ۱۲۹۸ـ محمد هاشم میوندوال ) ۲۴

 ( دیده شود.۱ـ  زیرنویس شماره ) ۲۵

 خ۱۳۵۰جوزا  ۱۹الی  ۱۳۴۶عقرب  ۱۰خ( صدراعظم افغانستان از تاریخ ۱۳۵۸ـ  ۱۲۹۹ـ نور احمد اعتمادی ) ۲۶

اثر میر غالم محمد غبار كه جلد اول آن در مطبعة دولتی چاپ شد. اما دولت « افغانستان در مسیر تاریخ»كتاب  ـ ۲۷

 از پخش آن جلوگیری كرد.
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دولت نظریات ارتجاعی و در اعمال كاركنان آن، و کومت بلی هنوز در عناصر متشکلة سیاست ح

 !حركات استبدادی وجود دارد

 های معتبراستناد فرهنگ از یک فرهنگ سیاسی بهرا كه علمی اصطالح ارتجاع  فقط این تعریف

كمک آن آشنا كنید كه  الذكر بهالمللی گرفته شده است؛ بخوانید و خودتان را با مطالب فوقبین

 !جاست یا درستبت ارتجاعی بیآیا نس

ها، ارتجاع و ارتجاعی در لغت به معنی بازگشت است و بر كسان، گروه»ـ تعریف علمی ارتجاع: ...  ۱

رفت و تحول در روابط و بنیاد اقتصادی، شنوع پی شود كه مخالف هرهای اطالق میها و طبقهحزب

بعضی تحوالت و بازگشت به گذشته اند. شدن اجتماعی و سیاسی موجود هستند و یا خواستار خنثا

تاریخی آن جامعه  است و وابسته به درجة پیشرفت و مرحلةخواهی در جامعه نسبیارتجاع و ترقی

 كار بهاست. چنانچه نیروهای مترقی یک جامعه ممکن است در جامعة دیگر ارتجاعی یا محافظه

روابط و نهادهای اقتصادی و اجتماعی  بههای هستند كه راستیها همان دستند. ارتجاعیآیشمار 

كنند و دیگر از مختصات آنها ضد نوع تحول مقاومت میردر حال زوال پیوستگی دارند و در برابر ه

هرنوع انتقال قدرت و ثروت از  ارتجاع ضد دموكراسی است و به» .«شان استبودندموكراتیک

 «.كندمی طبقات حاكم به طبقات محکوم مخالفت

مطابق به مقتضیات  به منظور تنظیم حیات ملی افغانستان»ر مقدمة قانون اساسی گفته شده است:چون د

 ةبه منظور تشکیل یک جامع»و « به منظور تطبیق دموكراسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی...« » عصر 

ت مرفه و مترقی بر اساس تعاون اجتماعی و حفظ كرامت انسانی ما مردم افغانستان با درك تحوال

های فوق را حق ارزشتاریخی كه در زندگی ما به حیث یک ملت به وقوع پیوسته، در حالی كه 

یعنی مردم افغانستان با درك تحوالت تاریخی در كشور و جهان برای ...« دانیم همه جوامع می

 شود كه هنوز مرفه و مترقی نیست و این پسمانی البتهمرفه و مترقی )معلوم می عةتشکیل یک جام

« تنظیم»خواهد توسط مسؤوالنی هم داشته باشد!( دموكراسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را می

اه افراد كه فعالً غیر منظم بوده و تأمین نشده اند، تأمین فآزادی و ر« و اركان دولت شئون»مجدد 

شته كه امتیازان گذها و اظهار نظرهای طبقات حاكمه و صاحبحاال اگر منصفانه در تبصره كنند.

كه گفته اند این قانون اساسی پیش از وقت است، مردم  دانپایه، فشارآورنده و مشاورین دولت 

ی دموكراسی ضرر دارد و دیگر الطایالت «مردم وحشی و پسمانده»افغانستان لیاقت آن را ندارند، به 
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كاركنان مؤثر ة دولت یک تعداد گانگفته اند، دقیق شویم و همچنین اگر دقت شود در قوای سه كه

اشخاصی اند كه نظریات و افکار ارتجاعی داشته درین كار نه تنها سابقه دارند، بلکه حاال به  ،آن

های قبل از قانون های خودسرانة دورهتكنند و آرزوی بازگشت صالحیت هم اظهار نظر میأجر

اسی و آزادی واقعی نمایند. این اشاره به عاقالن شاید كفایت كند؛ زیرا مصونیت سیاساسی را می

مندان شد تقدیم كرد. باز هم عالقهبیان عقیده هنوز وجود ندارد. وگرنه یک فهرست بلندباالی می

های رسمی و مجالت به یک سلسله خطابه توانندحقیقت و عدالت و دوستداران دموكراسی می

ه كنند و ببینند ها نوشته و چاپ شده مراجعتاریخ كه در ین وقت هایولسی جرگه و بعضی كتاب

كه در عناصر متشکلة سیاست حکومت و دولت چگونه نظریات ارتجاعی وجود دارد. البته درینجا 

مراد ما از استعمال اصطالح دولت و حکومت همان اصطالح معمولی و حقوقی مروجه است كه در 

كند ن البته نظریات علمی دیگری هم وجود دارد كه اصالً وجود دولت را توجیه دیگری میآپهلوی 

 شود.های آنها اجراات میدر محاكم ما با ارزش كه است یكه خارج بحث این دفاعیه و قوانین

 مراد ازان بنیاد سیاسی است كه دارای این مشخصات باشد:» ـ تعریف علمی استبداد: ۲

 د سنتی یا قانونی برای قدرت دولتالف ـ نبودن حدو

  شود ...ب ـ وسعت دامنة قدرت كه عمالً به كار برده می

زمامدار متکی بود. و هیچ چیز  از لحاظ نظری بر حق قدرت نامحدود ۱۸و  ۱۷های استبداد در سده

ا استبداد های امریکا وفرانسه بكرد. در قرن هژدهم انقالبحتا حقوق طبیعی مردم نیز آنرا محدود نمی

های قانونی در منجر به بسط حکومت ۲۰و  ۱۹های به مبارزه برخاستند و این مبارزه در طول سده

 «.سراسر جهان شد

پرسم كه آیا قبل از استقالل در كشور ما مفهوم حکومت قانونی وجود داشت؟ و آیا من از شما می

فعالً از كاركنان  شان(ن هم خودشاكه مستند علیه مشروطیت مبارزه كرده اند )هم پدرانكسانی

حکومت و دولت نیستند؟ و همچنین آیا این طومارهای شکایات چهارسالة دو صد نمایندة پارلمان 

 ها و رؤسا بود یک چند فیصدی آن راست وكه همه حاكی از اجحافات و استبداد وزرا و والی

برجاست! یا  ها پاحقیقات و زندانكه هنوز عنعنات طره باز خان در تدرست نیست؟ و بگذریم از این

 .آن كه در اطراف كشور تعذیب خالف كرامت انسانی واضحاً وجود دارد
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های من خواهد بود كه نظریات ارتجاعی و حركات استبدادی های با احتیاط شما جوابفقط جواب

  !موجود است

كنند، كارانه حركت میام كسانی را كه محافظهجانب نسبت به افکار ترقی خواهانهخوب اگر این

 ارتجاعی بگویم و پیش شما غلط باشد، آیا اسناد ُپرقوت ذیل دلیل كافی نیست؟

ها جریده و روزنامة پرست در دهدیدها از طرف نویسندگان وطنصدها مقالة مستند و حاكی از چشم

 ملی و شخصی كه تمام آن الجواب مانده و كس به تردید آن نپرداخته است.

ها و دیگر كاركنان آن و طلب ة نمایندگان ملت نسبت اجحافات حکومت، وزرا و والیها خطابده

 استعفا كه در مجالت شورا ثبت شده است.

نامة تقریباً سه صد دانشمند كشور یعنی استادان پوهنتون علیه حکومت در افشای حمالت پولیس قطع

شوند كه ن و احساساتی هم شمرده نمیسینا كه همه پوهاند و پوهندوی بوده، جوابه پوهنتون و ابن

 سیرتی بوده،رحمی و فجایعش تا سرحد بیتحریک شده باشند. فقط یورش قوای ضربت به آن بی

 آن پروفیسوران را تحریک كرد و طلب استعفای چنین حکومت را نمودند. كه

 و اعی مذكورها لیسة مركز و اطراف به عنوان اعتراض علیه حركت ارتجنامه های معلمین دهقطع

 طلب استعفای حکومت.

نمایندگی نسل جوان كه آن فاجعه را شرح داده و خواستار  هزار محصل پوهنتون به نامة پنجقطع

 استعفای فوری این حکومت شدند.

بودن حکومت وابسته ی اعتماد كه قانونیأمعلوم شد كه ر ۱۳۴۸باالخره در وقت تقدیم بودجة سال 

تزلزل است و اگر حالت و روزهای آخرین سبب جلب توجه باال و كمک به آن است چه اندازه م

بود، بودجه به این صورت شکسته های انتخاباتی دورة آینده نمیعذر و معذرت ها و تطمیعو ها وپل

 شد.گذشت و این حکومت هم به سرنوشت اسالفش دچار میهم نمی

 فقط به راپورهای غلط پولیس و  محاضر دهید وقضات محترم! اگر به شش سند قوی فوق اهمیت نمی

و پای آقای سارنوال وقعی  سرسواد و این دعوی بیساختگی و ناقص ضابطان قضایی نیمه



39 
 

گذارید، فکر كنید كه تاریخ در بارة قضا و همدستی قانونی آن با قوای اجراییه چه خواهد گفت. می

 وران كاروایی این حکومت بخوانید:هم به صورت كامالً نمونه این سه چهار نکته را از د باز

اداری را مركب از  در ابتدا این حکومت با بوق و كرنا اعالن دایرشدن یک كمیسیون اصالحات

 خوانده نمود، اكنون شما بگویید، بعد از دوسال نتیجة كار آن كجاست.اداره چی و علمصد اداره

ر این كابینه )انجنیر سلیم( وزیر صنایع آور نغلو كه منجر به محکومیت یک وزیهای سرساماختالس

 رخ نداده؟ ایهشد و همین قسم خوابانده شد، حسابی هم دارد و یا هیچ واقع

حوادث انحصارات و اختالس انحصارات بغالن، سوختن داراالمان، َپرچو شدن فابریکة سمنت     

 ؟!ها استملة فعالیتهم از ج ۱۳۴۷السراج، كم شدن تولیدات نساجی و دیگر صنایع در سال جبل

كشور، آیا همه در وقت این حکومت  كارگری و تظاهرات روشنفکری در سراسر وقایع اعتصابات

 كارنامه و شد خواهد شمرده اداره سنحُ جمله از ملی جراید ةرخ نداده و البته این هم با مصادر

 !باشدمی

هم عجب  ضد آن ةروز ۲۴اهرات حوادث ناشی از تنفیذ عاجالنة قوانین معارف و پوهنتون و تظ

 !؟كارنامة دموكراتیکی است

از بحران اقتصادی سخن نزد و وخامت آینده را بیان  ،باالخره راپور شبِ جشن وزیر پالن این كابینه

دیگر وزرای این كابینه از  ،زده سال اخیریاسالة سوم نبرد و برخالف  نداشت؟ و حتا نام از پالن پنج

 ،خروارچون موضوعی هم نداشتند و مردم هم داستان سرمنگسک بند  ؛نشدندشرم پشت رادیو حاضر 

 !خانة هزاره جات، تیلفون كنرها، پروژة پکتیا را حاضر نبودند كه برای بار دهم بشنوندجذام

هم انتقاداتم را پس  این انتقادها اگر قابل طرح و درست و قانونی نیست، آن وقت من جناب قضات!

قابل تعقیب و گرفتاری  ،بوده آن ایراد چنین انتقادات معقول به نفع كشور غیر گرفت. در خواهم

گویم جرأت می. بهولیت هم تعیین كرده استؤدهد، مسنیست. زیرا ملت به كسانی كه صالحیت می

 از طرف حکومت عملی نشده است.  ۹۴مادة  كه

اب سیاسی آمد، حزب مخالف حتا وقتی كه احز ؛كسی نیست االمرصدراعظم اولی ۲۴نظر به مادة 

كند. قانونی وجود ندارد كه انتقاد حکومت با بوق و كرنا مخالفت خود را با حکومت وقت اعالن می
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اساسی تطبیق  قانون ۱۳۶نامة جرایم در این حصه مطابق مادة از حکومت را منع كرده باشد و اصول

 شود.نمی

 کاریماً به سعی بالفساد و رویدا» ،«آوردن یک هرج و مرجمیان به» حصۀ چهارم:

  «.نمودن یک اغتشاش کوشیده است

دانم به كدام كجی این شتر مست حکومت راستی نمی. «عقل نه، جان در عذاب»گوید: عوام می

داند كه هدف غایی خود را خلق )جریدة خلق( می طرف منسوب به جمعیت اشاره كنم. مرا از یک

ن بیچاره سارنوال سواد و مطالعه و معلومات علمی و سیاسی ندارد، چو .سوسیالیزم اعالن كرده بود

طلب و ها را هرج و مرجآن ی«سرکرده»كه به هر صورتی باید جزا ببینم، من یعنی برای این

دو قطب  «انارشیسم»و  «سوسیالیزم»های سیاسی خواند كه از نگاه علم سیاست و مکتبانارشیست می

های حقوق و ناپذیر اند. فقط قضات محترم كه فضل خداوند لیسانسهیمختلف جمع ناشونده و آشت

این جهالت خالص كنند و به دهن مدعی نادان بزنند  رِتوانند مرا از شّعلوم سیاسی اند، خودشان می

یکی دیگر را خنثنا  .شودها كاری نمیكه بابا! یکی از این دو حربه را حواله كن، حوالة هردوی آن

بوده و به  «اجتماعیت»كنم كه طرفدار جانب با جرئت و واضح عرض میه از این، اینگذشت !كندمی

 طوری كه قانون ،گردد «جامعة مرفه و مترقی»خواهم كه كشور عزیزم می «تعاون اجتماعی»اساس 

 .اشاره كرده است «درك تحول»اساسی بیان داشته است و به ضرورت 

انارشیزم یعنی  طلبی نیست. بامرجوهرج دن،كررا بیان سارنوال! ضرورت تحول جناب

ام جداً مخالفم. در این اساس عقیدة علمی بندوباری سیاسی و اجتماعی بهبیو طلبی مرجوهرج

كنم؛ نه در گذشته ام را علیه انارشیسم كه معتقد به هیج نظم نیست اعالن میمحکمه مبارزه

سارنوال بوده، جدًا  جعلی پولیس و بود. لذا این سخن طلب بوده ام و نه در آینده خواهممرجوهرج

رحمانه، از ستم، از های گذشته و آینده از استثمار بیمرجوگویم كه هرجمی ،آن را تردید كرده

زحمتکش آید. زیرا مردم وجود آمده و می طبقات حاكمه و هیئت سیاسی آنها به ةنادانی و سوء ادار

دار آنها نیز چنین فطر طلب نیستند. روشنفکرانِآشوب ،و آرامش داشته و مؤلد احتیاج جدی به نظم

 ای دارند.مفکوره

حیث یک روشنفکر تحصیلکرده  من در زندگی اخالقی و اجتماعی خود بهدر بارۀ سعی بالفساد: 

ام را كه )امر به معروف و نهی وظیفة اجتماعی، اسالمی جامعه ،«مالی عصری است»كه در حقیقت 
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معروف و نهی از منکر خواهم پرداخت. لذا  همیشه عملی كرده و در آینده هم به امر ،نکر( استاز م

بالفساد( را در حصة شخص مثل من كه اخالق  جا و خالف واقعیت اصطالح فقه )سعیسارنوال بی

 كار برده است. خبرانه بهو اعمالم به همشهریانم معلوم است، بی

آزاری، ظلم و فحشا، خواری، مردم، آیا كسی كه مردم را از رشوتپرسمجناب قضات! از شما می

و امثال  28یا اعمال نکوهیدة ناشر ،كندسازی منع میدسیسه و شخصیتی و جبن و چاپلوسیپستی و بی

ان زیبای خارجی به خرچ جیب دهقانان كندز و تالقان نی خود به ز«دنیا»گاه را )كه در آرایش نآ

تفو »به گفتة فردوسی  !بالفساد نماید، آیا نهی منکر است یا سعیدهد( تقبیح مییها هزار معاش مده

سارنوال یک مملکت اسالمی، داهیان منکر و آمران معروف و كه پولیس  «باد بر چرخ گردون تفو

 انسانی جلب و گرفتار كرده، این عمل محتکر به نام كرامت و را به خاطر یک عیاش، سودخوار

ها شرمانه سعی بالفساد بخواند. ما اصالً با داشتن كرامت به چنین انسانونی آنها را هم بیشرعی و قان

 دانیم.ها را قانونآً قابل تعقیب میم، بلکه آنیمعتقد نیست

سازی رهای غلط و دوسیهوسیلة راپو دست است كه خودش بهنادان، ناالیق و آلة  به نظر این پولیس

نموده آخر وضع را  «بالفساد سعی» ،پرست و مجاهدان راه اجتماعیطنو گرفتاری روشنفکران و

 خراب خواهد ساخت.

دورة »آوردن یک اغتشاش، اگر پولیس و سارنوال ثابت سازد كه من در طول این  كارآمدیم به روی

ر گویم. به نظزبان آورده ام، آفرین می را بر «اغتشاش»بار در خفا و آشکار كلمة  یک «دموكراسی

این سارنوال ما، كلمة تحول معادل اغتشاش است. لهذا اگر دستش برسد، همه كسانی را كه قانون 

با درك تحوالت »ها اول نوشتند كه: كشاند. زیرا آناساسی را تدوین كرده اند به محاكمه می

را « وحدت ملی افغانستان» ،«مطابق مقتضیات عصر»، «ما به وقوع پیوسته تاریخی كه در زندگانی

 باید كرد.« تنظیم»

اساسی، ما  ر فهم( كنید كه بلی بلی! به اجازة قانونخجناب قضات! به آقای سارنوال، خوب )

طلب هستیم و تحول عبارت از همین تغییراتی است كه در مملکت شروع شده، صاحب امتیازان تحول

ود یا وضع سابق بازگشت كه وضع موجود حفظ شكاران را وارخطا نموده، برای اینسابق و محافظه

                                                           

 .( دیده شود۲ـ زیرنویس شماره ) ۲۸
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باشد كه مقامات باالیی كه به  خواهند، تافکران اغتشاش مینسازند كه روشها را میكند، این شایعه

اساسی را لغو كنند تا باز، این تحول نظر موافق ندارند هم ترسیده، دموكراسی را پس بگیرند؛ قانون 

 !تها رونق بگیرد. اما افسوس كه دیر شده اسبازار این

نظر ما عبارت  خواهیم! و تحول بهطلب، تحول میسارنوال صاحب! من و دیگر روشنفکران تحول

 .«شوداجتماعی می هایها كه وسیلة رفع ناسازگاریسریع برای ایجاد نوآوریاست جنبشی » از

رود. ما مخالف جدی اغتشاش هستیم، زیرا اغتشاش شمار نمی اجتماعی به طغیان و شورش تحول

زند، بلکه شیرازة حیات اقتصادی و اجتماعی ركت ارتجاعی است؛ فقط نظم و امنیت را برهم نمیح

خواهند؛ چنانچه در اغتشاش گذشتة مملکت، كور های اجتماعی اغتشاش را نمیگسلد. انسانرا می

ا فکران به مخالفت اغتشاش برخاستند. امنو روش «متهم به كافری»و  «هاجدیدی»نبودید كه همان 

ها تفنگ دادند، كمک كردند و عمالً اغتشاش ها( و مخالفین تحول و تجدد به آنكنندههمان )تکفیر

آن حادثه  در راه انداخته شد. طلبان بهصاحب امتیاز و جاه كارانِین و محافظهعها، مرتجدست آن به

فالن خان و  و هادولهلعضدا و30هاخان احمد را هم دیدیم و جناب والی علی29تانجناب حضرات

 تان را هم! ملک دیگر

                                                           

اندازی در راه « حضرت شور بازار»ست به ایفای نقش منفی اعضای برجستة خانوادة روحانی ایاشاره ـ ۲۹

)مانند حضرت فضل عمر مجددی ملقب به نورالمشایخ و حضرت محمد صادق  ۱۹۲۹و  ۱۹۲۸ هایاغتشاش

مجددی و حضرت محمد معصوم مجددی و حضرت عبدالحلیم جان مجددی و حضرت بزرگ جان مجددی 

...( در ضدیت با اصالحات امیر امان اهلل خان و دامن زدن مخالفت و شورش برای سرنگونی رژیم او و پیروزی 

 اهلل كلکانی حبیب امیر

، علی احمد خان را كه بنا بر سابقة كار با روحیات قبایل ۱۹۲۸ـ امان اهلل خان برای سركوب شورش شینوار در  ۳۰

گوناگون آنجا آشنا بود، با نیروی نظامی به جالل آباد فرستاد. والی علی احمد خان در تالش خاموش كردن 

جنوری بر تخت سلطنت كابل اطالع یافت. او نیز  ۱۸لکانی بتاریخ اغتشاش بود كه از تخت نشینی حبیب اهلل ك

در جالل آباد پادشاهی خود را اعالن كرد و باز مطابق معمول  ۱۹۲۹جنوری  ۲۰مدعی تاج و تخت شد و بتاریخ 

)پدر مرحوم سید « نقیب صاحب»ی بنام حضرت ضیاء معصوم مجددی مشهور به حضرت چهار باغ و «حضرت»

دستار پادشاهی بر سرش نهادند! او در قصد حمله به كابل با همکاری قبایلی از ننگرهار موفق نبود، احمد گیالنی( 

می برای بار دوم  ۲۴از مسیر لغمان و پشاور به قندهار رفت. علی احمد خان سه ماه بعدتر در قندهار به تاریخ 
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 ها دارند و هرج و مرج و سعیتحول و تحول بنیادی و انقالب، تعاریف علمی و مشخصی در فرهنگ

كاران، صاحبان خاینین، محافظه هاست، كه فقط مرتجعین،بالفساد و اغتشاش درست نقطة مقابل آن

د. من و همه روشنفکران چنین نكنعمل می خواهند ورا مینامتیاز ناحق و دیگر استثمارگران مردم، آ

دار نظم واقعی اجتماعی سازد كه ما طرفكنیم و آینده و زندگی ثابت میتهمت نادانانه را جداً رد می

 !ها هستند كه مرگ خودشان هم قیامت است، هم اغتشاش و هم بی امنیتیهستیم. فقط  مال نصرالدین

از این قبیل همه چیز را خراب كرده، قدرت تعدی و  نظر بسا عناصرِ چه تحول و دموكراسی به چنان

ها حاال هم اغتشاش را گرفته است و به نظر آن ی آنهاهالت و كوب و چور و چپاول و خودسری

 اساسی محصول آن است. است كه همین قانون

كه در یکی  یمن از كدام اغتشاش خبر ندارم و اگر بالفرض واقع هم شده باشد، به حیث یک نفر

راهی ملک اصغر  سینا و روز واقعة پوهنتون در چهاراز مظاهرات اشتراك نکرده و در روز حادثة ابن

زیر نظر خاص رئیس و معاون  ،در عمارت دارالتألیف عالوه بر قید حاضری و تفتیش مکرر رسمی

ن معین، زیر نظر اشخاص ولیتی ندارم و من بودنم را در مکان معین و زماؤكاران باشد، كدام مسو هم

سینا و ثور در ابن ۲۹یا  ۲۳سازم . لطفًا بفرماید سارنوال هم ثابت كند كه من روز معین ثابت می

ام یا رفته ام یا كسی در آنجا نزد من آمده و هدایت گرفته  بوده جاپوهنتون یا در یک كیلومتری آن

 است.

( ثور قطعاً این جمالت را ۱۱م كه در خطابة )كنجرگه ثابت می چنین من به سویة وكالی ولسیهم

كنم و هوا را رد می در لهذا افترای پا .جا طرح نبوده است در آن گونه موضوع  اصالًنگفته و این

با مخالفین با روش غلط چنین  زبا ،باالی خودهای بلند ابهطحکومت با چنان خكه كنم سف میأت

 كند.شده میكهنه پیش آمد ناجوانمردانه و

 

 

 

                                                           

 ۱۹۲۹جون  ۴بود. با سقوط شهر قندهار در  آزمایی و اعالن پادشاهی كرد اما این بخت تنها ده روز با وی یاربخت

 .   به دست نیروهای امیر حبیب اهلل كلکانی اسیر و به كابل برده و اعدام شد
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 ست معقول.عملی «یید مطالب درخواستی کانکورزدگانأت» حصۀ پنجم:

لی را كه خالف منظر گرفته و معقولیت ع مسأله را از قانون اساسی مدسه شما این جناب قضات! 

 ؟دانیدنیست چطور جرم می قانون

 ة قانون اساسیمقدم« منظور انکشاف متوازن تمام امور حیاتی افغانستان به» - ۱

 اتباع افغانستان فراهم صورت مجانی از طرف دولت به تعلیم حق تمام افراد افغانستان است و به» - ۲

تسهیالت مناسب تعلیم و  درآنای است كه رسیدن به مرحله ،شود. هدف دولت در این ساحهمی

تعمیم دولت مکلف است برای  .تربیه برای همة افراد افغانستان مطابق به احکام قانون فراهم گردد

ثری وضع و تطبیق نماید. رهنمونی و نظارت تعلیم و ؤمتوازن معارف در تمام افغانستان پروگرام م

 قانون اساسی (۳۴)مادة ...«  تربیت وظیفة دولت است 

 اقتصادی و فرهنگی ،اساسی و تمام قوانین ... انکشاف وضع اجتماعیتعمیل احکام این قانون »ـ  ۳

 وضع مقررات قوانین، اساس بر خود وظایف تنظیم برای حکومت. باشد می حکومت وظیفة مردم

  قانون اساسی. (۹۴)مادة  «.مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد باید مقررات این كند،می

تسهیالت مناسب تعلیم و تربیه »ارتباط مطالب درخواستی كانکورزدگان ببینیم كه دولت  هباید بما 

برای تعمیم متوازن معارف در تمام » اساسی آیا فراهم كرده و ابق قانونمط« برای همه افراد افغانستان

نموده! و چگونه طبق وظیفة خویش دولت به این پرابلم « ثری وضع و تطبیقؤافغانستان پروگرام م

شده در بارة  «مقررات وضع»كرده است و آیا  «رهنمونی و نظارت»تعلیم و تربیه، وزارت معارف را 

فرهنگی  ی،انکشاف وضع اجتماع»اساسی كه قانون « مناقض نص یا روح» دوازده فواین فارغان صن

 تحلیل به آییممی روحیه این اب و اساس این به نیست؟ ،داندمی حکومت وظیفة را «مردم اقتصادی و

 درخواستی مطالب یکی كنیم، تفکیک هم از را چیز دو باید اوالً :گانكانکورزده درخواست مطالب

 .هاآن تظاهرات دیگر و

 در بارۀ مطالب درخواستی: ـ الف

 :توانیمگوری ذیل گنجانده میها را در چند كتهخالصة مطالب آن

 البراتوار وجود ندارد. های اطراف معلمین كافی ساینس ودر لیسه - ۱
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 ضرورت توضیح قبلی و ، به عادتتخنیک ترتیب سواالت امتحان كانکور و اخذ آن پیچیده بوده - ۲

 .داشت

ذ از فمتن های پولدار وها و غبیگذاشتن پارچة سواالت از كامیابی ناالیقدسترس بهو فروش   - ۳

 شود.ور معلوم میدُ

 های دیگر ضروری است.عالی و برخی فاكولته سسات تعلیماتؤافتتاح دیگر م - ۴

 است. ک امر حتمیو مفید برای فارغان صنف دوازده ی لدؤل مغباالخره پیدا كردن كار و ش - ۵

پوهنتون و  و دار در معلمیحیث یک انسان روشنفکر و سابقه جانب شخصاً بهجناب قضات! این

را معقول  ۱۲معارف و باالخره وارد به بودجه و اقتصاد كشور، مطالب فوق درخواستی فارغان صنف 

 ام آنرا تأیید كرده ام، به این دالیل كه:دانسته، در خطابه

  فنی و تخصصی:از نگاه ـ  ۱

 چهمادة اول درخواستی آنها یک مسألة تخصصی فرهنگی است و آنقدر معقول است كه اگر

 توانند زیرا: را عمالً رد كرده نمی ظف شوند آنؤمعارف اجباراً م متخصصان

های اطراف دوردست كشور بدون پالن و سنجش علمی برای نمایش یا بر اثر فشار چند وكیل لیسه ـ

 شان در خانة خودشان بتوانند تحصیل كنند، تأسیس شده اند.كه پسران و متنفذ

العاده به پوهنزی ساینس الزم بوده، زیرا یگانه محل تربیة ها توجه خاص فوقتأسیس لیسهموازی  ـ

تعداد استادان و امتیازات تشویقی در دورة  ،معلمین ساینس، آن فاكولته است. این توجه شامل بودجه

 .توانستبوده می در وقت معلمی در اطراف ویاش منطقهمع محصلی و

حاضر است  زابما كمک كرده و  المللی صدها البراتوار به معارفسسات بینؤیونسکو و دیگر مـ 

های های معارف والیات چندین سال است كه سامانخانهچنانچه در اكثر تحویل را دوام دهد. كه آن

توجهی واضح اما در بارة تربیة پرسونل تخنیکی آن بی ،بندی ماندهچنان در حالت بستهالبراتوار هم

 هم چنان بالاستفاده مانده است.  ،شده
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های مركز و بین لیسه ،یک سویه نگ باررسیم كه اخذ امتحان یکنتیجه میاین از دالیل فوق به 

اقل به  نه این بود كه حدست. علمی و عادالانه غیرعادال بدخشان و بامیان ،فراه ،چون گردیز یاطراف

شد تا روحیة دموكراتیک قانون اساسی و عدالت نسبی مراعات گوری امتحان اخذ میدو سویه و كته

 گردید.می

  از نگاه قانونی و حقوقی: ـ ۲

باطی را در ضمطلب دوم و سوم درخواست آنها در حقیقت یک دادخواهی است كه عدم مقررات ان

داده و قانوناً قابل تعقیب است. زیرا شعور هركس مربوط محیط اجتماعی موسسة تعلیم و تربیه نشان 

ست و طریقة امتحانات امریکایی چیزی نشنیده باشند و حتا با ساعت و آن است. متعلمین كه از تِ 

چند دقیقة محدود طبعاً گیج و صد سوال  اجزای آن یعنی اندازة دقیقه آشنا نباشند، در مقابل سه

ها ها و كتابكابل كه با خارجی ه و نجاتانتقال آنها به اندازة متعلمین لیسة حبیبیشوند و سرعت می

 نامة قبلی الزم بود كه اجراء نشده است.و كار داشته برابر نیست، حد اقل برای آنها هدایت سر

كار است. از شما قضات  ری یک اعتراف منصفانه بهاالت سِ ؤگذاشتن ساختیار در بارة فروش و به

شما اگر  مثالً ؛دانیمو می مشناسیجانب چندین مثال زنده را میا استادان پوهنتون، دیگران و اینت

و نمرات  حلطفاً از وزارت معارف و پوهنتون، سوان ،را تحقیق كنید آن خواسته باشید یکی از صد

فعالً به صنوف  زرغون پسر سرور ناشر را بخواهید و حتا كه های متعددِهای تحصیل و نقل مکانسال

كه چطور بکلوریا گرفته و تواند و اینبرآمده نمی ۹باالی فاكولته است، از امتحان به سویة صنف 

 كند.ل را حل میشکاین م ،چطور در كانکور موفق شده

 از نگاه اجتماعی و اقتصادی: ـ ۳ 

ان یک كشور در حال است. افغانست اجتماعی و اقتصادیآنها یک مسألة مطالب سوم و چهارم  مادة

ها ها و پروژهرد پالنبُ ی بشری برای پیشاوقانکشاف است و ضرورت آن به پرسونل فنی و اهمیت 

پنجصد كه  الوقت استفعدنفهمیدن جریان اقتصادی و  رستما فقط دُ نظر یک امر ضروری است. به

شان در از ادامة تحصیل ،شیمكه به دیگر جا هم ضرورت نداشته بانفر فارغ صنف دوازده را در حالی

 ،هار به داشتن لیسانسهتصاخخاص به بودجة معارف و توجه  هكنیم. توج پوهنتون جلوگیری

این ادامة تحصیل با یک فداكاری كاماًل  یضرورت اجتماعی و اقتصادی كشور ماست. خصوصاً وقت
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هم تهیه كرده نتوانیم و شود، كه ما در بیرون یا در ادارات برای این پنجصد نفر كار ضرور می

كند. اساسی خود را در این حصه دولت چرا فراموش می( قانون۳۷ولیت قانونی مادة )ؤانیم مسدنمی

زیرا عالوه بر بودن جای در  ؛كنیمبودن استادان را رد می مانند نبودن جای و كم تعلالت ما

كردن وقت تدریس استادان زیاد ابكند و ها عمارت دولتی تکافوی این كار را میده ،پولیتخنیک

ماند. چنانچه بعدها دیدیم كه با انتخاب یک رئیس پوهنتون مشکلی باقی نمی ،موجود پوهنتتون

تنها  ند، اما وضع طور دیگر شده بود. لذا این مطالب معقول را نهکنخواستند این كار را بجدید می

اساس معقولیت نمره  جرگه بركه ولسی، چونخواهمكنم، بلکه تأیید محکمه را نیز میمن تأیید می

 را پایان آورده و درخواست آنها را تصویب كرد.

 در حصۀ تظاهرات کانکورزدگانـ ب 

( ؟نیست )آیا آرزوی دوام تحصیل علم جایز برای تأمین مقاصد جایز ۳۲ها مطابق مادة من آن نظر به

های به عابرین و دكان راندن كدام ضرجمعی بدون سالح و بدون رسدسته حركت)آیا  میزآو صلح

اساسی حتا مطابق قانون  ،مطابق احکام قانون چه كه (؟صلح آمیز نیست، جنگ مسلح است ،سر راه

تمام اگر شما  .كه شکل قانونی داشت رده اندك تظاهرو با صحبت قبلی با وزارت معارف، اجتماع 

توانید ثابت كنید خارجی پرسان كنید، نمیهای داخلی را جمع كنید و از تمام مشاهدین دانحقوق

 !كه اجتماع و تظاهر برای دوام تحصیل و كار غیرقانونی یا مسلح بوده است

رفته یا كناررزادگان مربوط فالن دستة سیاسی از كاكه در میان این اجتماعات بعضی آقااین

ی را مانند فالن وزیر یا معین یا نشین یا بیکار مانده اند، اشخاصشان خانهانكه پدر یگانزادهاشراف

رئیس یا مدیر دشنام داده اند، هم واقعیت دارد كه موجب تقبیح من و دیگران بوده است. چنین 

ست تمام بتوان دراما نمی ؛توان تعقیب و گرفتاركردشخصی انجام داده اند میماشخاصی را كه عمل 

رم بوده ن یک اجتماع قانونی چطور جُ مظاهره را محکوم كرد. لذا تأیید روحیة دموكراتیک چنی

بودن این اجتماع در ماه حمل صادر قانونی در بارة غیر ایهتواند؟ هر وقت اكر حکومت اعالمیمی

شد به آن اعتراض كردم، میثور تأیید می ۱۱آنرا در  «قانونی غیر»جانب دوام كرد و باز اینمی

هیچ عملی جرم شمرده »كه  چون ؛نونی بوده استقا دفکتو صورت ین نشده بهنكه چگرفت. در حالی

 «.شود، مگر به موجب قانونی كه قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشدنمی
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 م:ششحصۀ 

 !اساسی جرم نیست قانون ۲۵31درخواست تطبیق کامل مادۀ 

نمای قبلی در سیاست عملی حکومات مستبد فاشیستیو شونیستی  ةطلباننظر به وجود ذهنیت تبعیض

اه دولتی و گمعروف در دست 32طلبی وزیر محمدگلگذشته و وجود بقایای شاگردان مکتب تفوق

 ثبت اساس به و جدید طلبقدرتو  دارنقاب سیاسی هایجریان ةهمچنین پروپاگند رقیبانه و خاینان

 ایزج با آن یاهشف تبلیغ ۶۵33 مادة در كه ۵۸ مادة ۳ فقرة سازیقرینه اب سارنوال قضایی ضبط ناقص

ه نشأت كرده ذكر است، مانند ناماصول آن تدوین 34زمان استبدادی روحیة از كه اشغیرعادالنه

وكیل  گفتنگوسالهاین گوساله خاك خشک به دیوار حواله كرده است. من هم خوش هستم كه از

برداشته اساسی ن كه در راه برقراری مساوات برادارانة مردم كشور تا هنوز گام ایهمدافع قوة اجرایی

اساسی  ( قانون۲۵خواست تطبیق كامل مادة )رگرم را كه راجع به دكاراست، آن حصة خطابة روز 

كه در بارة تأكید برقراری مساوات و رفع تبعیض و امتیاز برای مردم افغانستان است، با جرئت اخالقی 

کمه هم بیان و اظهار گاه یک محپیش ملی ضروری مردم كشور ما به خاطر اتحاد صورت مدلل به به

 كنم:

كه در  یفکراننشخوانده و رواساسی جدید با ارادة پادشاه مملکت توسط علمای حقوق چون قانون

مهد دموكراسی غرب تربیه شده اند، تدوین گردیده و از طرف لویه جرگة ملت تصویب شده است. 

                                                           

: تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون حقوق و وظایف مساوی ۲۵مادة »ماده اینست:  - ۳۱

 «دارند.

طلب مشهور است كه هنگام ست بسیار متعصب و تبعیضمنظور بدخشی محمدگل مهمند شووینی - ۳۲

اش در شمال كشور با فرهنگ مادی و معنوی مردمان بومی این سرزمین دشمنی آشکار نشان های دولتیتصدی

داد. و با از بین بردن شمار زیاد كتب  و آثار و آبدات باارزش تاریخی و فرهنگی و تغییر اجباری نامهای اصیل و 

 و خیانت تاریخی نابخشودنی را مرتکب شده است. مانند فرهنگیهای بیع و جنایتباستانی، فجای

( ۵۸( مادة )۳( و )۱: هر مامور دولت كه برای ارتکاب یکی از جرایم مذكور فقرات )۶۵مادة »ماده اینست:  - ۳۳

 «عمال شاقه محکوم میگردد.(، تبلیغ شفوی یا تحریری بنماید، به حبس از پنج تا ده سال با ا۶۴( و مادة )۶۲و مادة )

 اشاره به استبداد دوران صدارت سردار داود كه اصولنامه مورد نظر تدوین همان دوره بود. - ۳۴
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وظایف آتی  ... ی خانوادة شاهی)اعضا گوید:( می۲۴( مادة )۳سابقه در فقرة )صورت بی وقتی كه به

 توانند:احراز كرده نمیرا 

 شود كه قبالً اعضای خانوادة شاهیواضحاً چنین مستفاد می .«...صدارت عظمی یا وزارت » - ۱

حکومت از سلطنت جدا  ،بعد از این برای اكمال مشروطیت .توانستندصدراعظم و وزیر شده می

اساسی  یا وقتی كه قانون .توانندد صدراعظم و وزیر شده نمیبعنمِ شاهیلذا اعضای خانوادة  ،شده

توان مجازات نمود مگر طبق حکم محکمة با هیچ كس را نمی» گوید:( می۲۶( مادة )۴در فقرة )

تعذیب » ة( آن ماد۸یا در فقرة )« صالحیت كه بعد از محاكمة علنی و حضوری صادر گردیده باشد.

دانیم كه قبالً مردم بدون محکمه مجازات مقنن هم قاضی هم مردم میواضحاً هم  ،«انسان جواز ندارد

های بدیهی را كه ضرورت به امر و شدند و تعذیب انسان عمالً مجاز بوده است. زیرا قانون چیزمی

 شد.كاغذ می مثنوی صد مَن بودگنجاند. و اگر چنین مینهی آن نباشد در خود نمی

تواند كه در كشور ما مینر كرده اکانی مسلمان، هر عاقل منصف با این مقدمة كوچک هر افغانستان

این حقیقت را  آفتابِ قومی یا ملی وجود داشته و دارد. ،رهای شبیه آن تبعیضات طبقاتیمانند كشو

مقتضیات عصر »به نظر  ،اساسی جدیدلذا قانون  !توان پوشانداعتنایی نمیبه دو انگشت اغراض و بی

خود در  ۲۵در مادة  «ور تأمین عدالت و مساواتظبه من» ،«اریخ و فرهنگ ملیاساس واقعیات ت بر

 :اعالم می دارد« حقوق و وظایف اساسی مردم»ابتدای 

 «تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون حقوق و وظایف مساوی دارند.»

( به مردم افغانستان ۴۰اسی در مادة )اسای كه قانون طبق امر و وظیفه (م. طاهر بدخشی)جانب این

قانون اساسی الهام گرفته به خود  35(۳۱از مادة ) «برای اشتراك در حیات ملی»ن كرده است، یتعی

خالصة مطالبش كه ام،  كرده «اظهار»قانون مطابق به احکام و « فکر خود را به وسیلة گفتار» حق داده

 :چنین است

آشوب طوری كه قبالً حوادث در این جهان پر !ب افغانستانحاضرین محترم! مردم شریف و نجی

نظیر یلی و مقاومت بیئرا تشریح دادم، شکست صد ملیون عرب در مقابل چند ملیون اسرابزرگ آن

                                                           

: آزادی فکر و بیان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به ۳۱مادة »بخشی از ماده اینست:  - ۳۵

 « به احکام قانون اظهار كند... وسیلة گفتار، نوشته، تصویر یا امثال آن مطابق
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سازد كه اول دنیا، ما را به این امر متوجه میوطنپرستانة ملت كوچک ویتنام در مقابل قوت درجه

ها ارضی كشور باید از تشتت و نفاق اعراب و اتحاد و وحدت ویتنامی برای حفظ استقالل و تمامیت

 ملی ضرور است.  بیاموزیم كه اتحاد

شود و شناسی انسان و اقوام فقط وقتی واقعاً میسر میشناسی و روانملی از نگاه علم جامعه اتحاد

بل وظایف و حقوق مناطق مختلف یک كشور در مقاو آید كه در میان مردم و اقوام وجود میبه

مساوات و برابری كامل برادرانه در مقابل و اساس لسان، قومیت و منطقه نبوده،  تبعیضاتی بر ،اساسی

 یعنی امتیازات خانوادگی، طبقاتی و قومی از بین برود و منظور ؛حقوق به میان بیاید و وظایفآن 

 ر دیباچة خود آورده، برآورده شود.اساسی دكه قانون « انکشاف متوازن تمام امور حیاتی افغانستان»

بختانه در همین سرزمین در دب !«چرخدچنان میزمین هممن چه كنم، » جناب قضات! به گفتة گالیله:

متحد و باالخره كبیر فرانسه و منشور ملل بیست با آگاهی از حقوق بشر، اعالمیة انقالب نیمة دوم قرن

 قومی و طبقاتی  ،كه از امتیازات خانوادگیهستند كسانیاساسی و ضرورت تاریخی، این مادة قانون 

 ظالمانة مالیة و زحمتکشان جیب خرچ به و مندندبهره هاستسال تقوا و استحقاق ،لیاقت داشتن بدون

ترین مقامات بهعیاشانه دارند.  ردن نگذاشتند، زندگی طفیلی وگی دزو به استبداد، به كه مناطقی

اجتماعی و های ملی و دیگر وسایل تولیدی زراعتی و زیادترین سرمایه هایترین زمیندولت، كالن

شان برای همیشه شان و اقوامفرزندان ،خواهند خودشانها بوده و هنوز هم میدر انحصار و اختیار آن

طلبی یک قوم را به نام مصلحت )!( تفوق ظریفانه تبلیغاتبسیار ع باشند. لذا تاز این خوان یغما متم

و منصفانه عمالً  رسریدهند و به یک نگاه سخورد جوانان و نسل جدید خویش می غیره بهملی و 

تر را فقط به نسبت منسوبیت به اقوام دیگر و لسان و مذاهب تر و با تقواشود كه اشخاص الیقدیده می

كرده و متهم ستی پریافتن به خیانت و حتا به بیگانهگی، انتظار موقععالقهپنهان و آشکار به بی ،دیگر

بهای این شهدای ظلم و تهمت را كه سر به هزاران نخو ،تاریخ ،كنند. اگر من نتوانم یا نخواهممی

های شریف، ادامة چنین یک ظلم به انسان شود ومینزیرا حق تلف  !خواهد خواست ،زندمی

شان وحة مبارزاتگرایی شعار و سرلپرستی و مردمطلب و مترقی كه وطنخواه و دموكراسییآزاد

 شود.كه خانة ظلم خراب است و حقیقت پیروز میناممکن است. چون ،است

 ةكهن برای حفظ مقام غیرمستحق و اموال یغماكرد گران و شاگردان مکتب استعماراین اتهام

 دانند كهزنند، نمییالنه دست میذهای رشان كه به چنین اتهامات و ترور شخصیت و توطئهامتیازات
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عکس  ،اساسی به همه الزم استكه مراعات آن طبق امر قانون « قعیات تاریخ و فرهنگ كشوروا»

نیزم ویجنبان این شومثالً خوشبختانه سلسله !دهدرا نشان می «جریان افغان ملت»اتهامات  این

لسان دیگر اقوام زحمتکش كشور كه خالق  خواهی بر قومیت وطلبی و غلبهطلبانه و تفوقعظمت

ترین مرحلة است كه در حساس 36گ نامدار وطن و مولد نعمات مادی این سرزمین اند، كسیفرهن

شرق بود، با سبوتاژ درستیز جبهة  استقالل كه لوییعنی در جنگ وطن  آزمون تاریخ، دفاع از مادر

خود تا جالل آباد از طرف  آورِنشینی شرمصف ما شکست آورد، بلکه با عقب تنها بر و خیانت نه

زمان محکوم شد. جای تأسف و بسیار تعجب است كه  ملی، روشنفکران متجدد و مردم آن دولت

صورت سیتماتیک  زده شود و افکار مسموم آن به ملی جا ملی به نام یک رهبر چنین شخصیت غیر

 !ها شودگیرد و بر سر قبر آن مشاعره های ادبی و علمی قراردرآمده و سیاست عملی سازمان

طلبی و امتیازخواهی مرده باد كسانی كه بر اساس تفوق ،مرده باد امتیازخواهان ،طلبانباد تفوقمرده  

گذارند نفاق از بین خود نمی آمیزملی واقعی جلوگیری كرده، با اعمال و حركات تخریش از اتحاد

 ها التیام یابد!برود و زخم

طلبی و تخریب بلخ تاریخی و تحقیر و وقاین تف لِمالعقسم عکس عقیده داریم كه بهما چنین هم

ب باغ و خانة صكردن چپن و باالخره غو پاره 37(وملدُقُ) ةاز قبیل جریم )بومی( ملی تمسخر فرهنگ

دادة دیگر اقوام  دست بعضی روشنفکران امتیاز از غامنظرانه در د ناقص انتقامی و كوتاه مردم، افکار

                                                           

های ( در بارة تعصب و كارروایی۳۵بدخشی به محمدگل مهمند اشاره دارد كه در زیرنویس شماره ) - ۳۶

 اش سخن بیشتر است.ویرانگرانه

مردمان بومی بوده است.  یفرهنگ «تحقیر و تمسخر» های زشتیکی از نمونه« قِلدینگ»یا « قُلدُوم() ةجریم»ـ  ۳۷

از قلم « حقایق پنهان در تاریخ افغانستان یا جنایات محمد گل مهمند»این باره در سلسله مقاالت تحت عنوان  در

اجبار تا حدی درین رابطه »زمین چنین آمده است: گی )توردیقل میمنگی( منتشرة سایت خراساناهلل میمنهاستاد بسم

مادری بود، كه اگر در داخل صنف و یا محوطة مکتب دو  وقیحانه و دور از احترام به حق تکلم مردم به زبان های

شاگرد اوزبیک و یا توركمن به زبانهای مادری با همدیگر مکالمه می نمودند، مبتنی بر قوانین مکتب در آن زمان 

)در تماس تلیفونی به « هردو جریمه و در صورت تکرار یکجا با والدین خویش مورد مجازات قرار میگرفتند.

یا به « یک پول»و مقدارش « پولی»اهلل خان گفت كه جریمه ر مورد نوعیت و مقدار جریمه، استاد بسمپرسش من د

نام گذاشته بودند و به افادة تحقیر آمیز « قِلدینگ»بوده است. این جریمه را جریمة « یک پیسه»زبان رایج آن وقت 

 «م. كوشانی(« نیز میگفتند.« قولدونگ»خود به آن 
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دن اتحاد ملی خورجوش رستوجود آمده كه سبب عدم دُ ا بههو مناطق هم در جریان این ستمگری

غیرعلمی و چنین طلبی تجزیهكند. ما عمالً علیه چنین افکار ملی جلوگیری می 38«انتیگران»بوده و از 

گوییم، مرده باد افکار كنیم و با آواز جهر میدر ساحه و مناطق خودمان مبارزه كرده و می یاشخاص

  اندازند.اد كسانی كه در راه اتحاد ملی نادانسته سنگ میطلبی! مرده بتجزیة

در رادیو و اخبار و دروس  صورت سطحی كنیم كه تنها بهطور ما حکومت را محکوم می همین

م می زند و در عمل در مقابل حقوق و وظایف از فقط به قسم نظری دَ «ملی وحدت» معارف از

كه دارد. در حالیرا همچنان نگه می ق كرده و آنمساوات كار نگرفته خودش امتیازات را خل

معلومدار را كه سبب  ی بعضی از این تبعیضات بزرگ وئكاربردن بعضی تدابیر جزتواند با بهمی

 انزجار دیگران است از بین ببرد، و برای دولت عصری تسهیالتی وارد كند. 

ملی. ما به مبارزات علمی و  اتحادمردم! این است نظریات علمی ما در بارة  ،هاپولیسحاضرین، 

داد و ثابت  سال اخیر نشان زیرا: تاریخ بیست ترسیمقانونی خود ادامه خواهیم داد و از اتهامات نمی

 39چنانچه در دورة هفت محمودی چسپد.ها به همه مبارزین و مجاهدین نمیساخت كه چنین تهمت

و عبداالول  41و دهقان بدخشی انی خواندندرا شیعه و ایر  40را كشمیری و عمال پاكستان، غبار

                                                           

گون در جوامع های اتنیکی گونهبه معنای اتحاد اقوام و جماعت« integration»ی از انتگراسیون بیان دیگر - ۳۸

 .كثیرالمله مانند افغانستان، كه در آن روزگار گاهی كاربُرد داشت

 ناپذیر، صاحب امتیازـ داكتر عبدالرحمان محمودی نمایندة مردم كابل در دورة هفتم شورا، مبارز نامدار و تسلیم ۳۹

 «نداء خلق»جریدة 

 «وطن»سرشناس و صاحب امتیاز جریدة  ـ میر غالم محمد غبار نمایندة مردم كابل در همان دوره، مبارز ۴۰

 دست تواناشجاع و قلم به  ـ سید محمد دهقان نمایندة مردم بدخشان در همان دوره، مبارز و سخنور ۴۱
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 45علی تاج را ایجاد كرده اند و برات  حزبمُغل 44و خیری43 كه نواو را نفر شوروی گفتند  42تالقانی

پرست، ها مبارزین وطنمعلوم شد كه همة آن بعدها ها را به مقصدی ساختند.شركت هزاره 46جویاو 

 ای،، نه حزب مُغلی در میان بود، نه شركت هزارهدموكرات و اشخاص ملی و صالح و مسلمان بوده

                                                           

ناپذیر ضد استبداد و گیمبارز جسور و خسته« دورة هفت»ـ عبداالول قریشی نمایندة مردم تخار در  ۴۲

 خواهیتمامیت

 كهتربرادر وكیل میمنه در دورة دوازدهم شورا،  و شاعر و چهرة شناخته شدة فرهنگی فاریاب ـ نظر محمد نوا ۴۳

 اقای ابوالخیر  خیری.

م فاریاب عضویت پارلمان ابوالخیر خیری فاریابی اهل معارف، شاعر و فرهنگی كه یک دوره به نمایندگی مردـ  ۴۴

های سیاست برعی و اجتما انتقادی متعدد مضامین با نوشتن او. را هم داشت و صدای رسای عدالتخواهی بلند كرد

 .است انتقاد كرده وقت جویانه رژیمتبعیضی و برتری

از پیشگامان او بود. خواهان نیمه نخست قرن بیستم حقوقدان، استاد دانشگاه و از مشروطه براتعلی تاج،ـ  ۴۵

میر محمد غبار، با میر غالم محمد آید كه خواه در افغانستان بشمار میروشنفکری تاریخ جدید و مبارزان مشروطه

را  "حزب وطن"جمعیت یا نورالحق هلمندی  و جویا، فرقه مشر فتح محمد، عبدالحی عزیزسرور فرهنگ، صدیق 

در انتخابات دورة  دولتكه به دلیل مداخلة ، بسیار وسیعی اهراتتظ به بهانة .تأسیس كردند« وطن»بر محور جریدة 

از جمله غالم محمد غبار، صدیق فرهنگ، فرقه مشر فتح  نیز سران حزب وطن اندازی شدهشتم شورا در كابل راه

بدون از جملة كسانی است كه براتعلی تاج شدند. محمد، فاروق اعتمادی، سرور جویا و براتعلی تاج زندانی 

 د.زندان مان هایپشت میلهسال  ۱۰كمه محا

سال از  ۲۲بیش از در دو نوبت كه آزادیخواه بود  ملی و و شخصیّت مبارز ، شاعرغالم سرور جویا، نویسنده  ـ ۴۶

تحمل او با كرد. خاندان مستبد نادر سپری  های مخوف زنداندخمهرا در  دوران جوانی و زندگی پر افتخارش

تا آن كه در دوران صدارت  ناعت خود را از دست نداد و هرگز تسلیم حاكمان جبار نشدسختیهای بسیار هیچگاه م

جدی  ۱۶برانگیزی در زندان جان سپرد. او از مؤسسین حزب وطن )خ به صورت شک ۱۳۴۰سردار داود  در سال 

 نیز بود« وطن»( تحت رهبری میر غالم محمد غبار و همکار قلمی جریدة ۱۳۲۹
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طلب تجزیه ،طلبان آن روزدیروز اشخاص ملی و دموكرات ما را دولت و قدرت .نه تجزیة هرات

 ،دارطلبان جدید نقابطلب را هم حکومت و هم قدرتامروز جوانان مترقی و تحول .نامیدندمی

كنیم، از كه چنین اتهامات ناروا را از ریشه رد مییخوانند. ما در حالسکتاریست می پرست ومنطقه

بردن امتیازات خانوادگی تهدید و ارعاب نترسیده، سالح مبارزة اصولی و قانونی خود را جهت از بین

 گذاریم.گذاریم و نمیملی به زمین نمی و و ستم طبقاتی

 از افغانستان اقوام و مردم مستحکمو  جدید ملی اتحاد برای علمی اساس بر كه مبارزاتیزنده باد 

اتحاد ملی  باد زنده. آیدمی عمل به غیورانه و صادقانه كشور اقوام و هاخلق تمام روشنفکران طرف

 !اساس مساوات برادرانه بر

طلبان را تفوقو جناب قضات محکمه! این بود خالصة مطلب یک حصة خطابة من كه مرتجعین 

ابطان قضایی ضی من برآمده اند و به اساس راپور ناقص وارخطا نموده در صدد ترور شخصیت سیاس

عادی من اقامة دعوی و سازی پولیس باالی سارنوالی فشار آورده شد كه از دوسیة خالی و قرینه

ای و لسانی احاطه كرده باشند و قضاوت شما را ی و منطقهمشاید با تحریکات قوهم كند. شما را 

ابطان قضایی حاكی از ضخالصة خطابة من و یک حصه راپور  تنها این خواهند مغشوش كنند. نهمی

 گیرامان و پیام، بلکه مبارزات بی ام و شعار داده طلبی تبلیغ كردهاین است كه من علیه افکار تجزیه

زر در بین ساعات روی هوتل سپین خود را هم در محضر بیش از هزار نفر در پارك كوچک پیش

 اعالن كرده ام. ۱۳۴۸ثور  ۱۱ شنبهجبعد از ظهر روز پن ۲-۵
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 !اساسی رفتار نکرده امقانون ۴۰و  ۳۲م: قطعاً مخالف مواد هفتحصۀ 

 ۳۲:47مادة ـ  ۱

هم میتینگ )جلسه( بوده نه  در یک اجتماع كه آنفقط جانب این .اجتماع است فقرۀ اول:

ام كه برای  ایراد كرده خطابه ۳۱مظاهره در پارك كوچک بانک تجارتی با استفاده از حکم مادة 

 اما پولیس بفرماید، عکس آنرا با غیر ؛آن هزاران شاهد و دلیل دارم «آمیزصلح»و  «مقاصد جایز»

 ثابت كند.را بودنش قانونی

 و غیره سیاسی كدام جمعیت تأسیس نکرده و عضو هیچ جمعیتی ادبی .جمعیت است فقرۀ دوم:

 .ادعاست فقط و ندارد سندی گونههیچ پولیس نیستم؛ جمعیتی هیچ خوشبین فعالً حتا و نیستم

گونه حزب رسمی قانون احزاب در راه است و تا حال در كشور هیچ .احزاب است فقرۀ سوم:

 آید.، سخن عضویت در میان نمینباشد هوا است، زیرا حزبی كه وجود ندارد و این تهمت پا در

   ۴۰:48مادة ـ  ۲

پولیس دلیلی برای تخلف من ندارد و حتا از مراعات و  .كرده امچهار فقرة آن را كامالً مراعات 

 كردن فقرة پنجمی آنست كه گرفتار و تحت نظارت واقع شده ام، زیرا:یعمل

 مورد بازپرسی ناحق قرار دارم. ،ام وقتی كه از صیانت منافع وطن علیه زابلی و ناشر انتقادی كرده ـ

                                                           

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادى، معنوى مطابق ماده سى و دوم: »ست: ماده این - ۴۷

احکام قانون جمعیتها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سیاسى تشکیل دهند 

 :مشروط بر اینکه

ه روى آن بنا شده مناقض ارزشهاى مندرج این هاى كه تشکیالت احزاب بهدف فعالیتهاى حزب و مفکوره ـ ۱

 .قانون اساسى نباشد

 .تشکیالت و منابع مالى حزب علنى باشد ـ ۲

 «شود.یابد بدون موجبات قانونى و حکم ستره محکمه منحل نمىحزبى كه مطابق به احکام قانون تشکیل مى

 

دارى و احترام به شاه، اطاعت به قوانین، پیروى از احکام قانون اساسى، وفا  :ماده چهلم»ماده اینست:  - ۴۸

 «رعایت نظم و امن عامه، صیانت منافع وطن و اشتراك در حیات ملى وظیفة تمام مردم افغانستان است.



56 
 

گرفتار ،حیث روشنفکر در تنویر مردم بپردازم كنم و به خواهم در حیات ملی اشتراكوقتی كه می ـ

 شوم.می

  نامۀ امنیت عامه:اصول ۱۳۶49در بارۀ مادۀ 

از سوء اداره  ،ها بین منگل و جاجیدرین سال ،شدهنقاط تاریک گذاشته از اهالی مملکت فقط در

لطفاً پولیس  .ندارد ها هیچ مطرح نیست، موردجنگ و قتالی را شنیده ام. در مركز كشور این سخن

كدام حصة اهالی كابل را علیه كدام حصة دیگر آن تحریض و تحریک كرده ام.  نبگوید م

شماریم و هیچ قانونی نمیدادخواهی مظلومان از ظالمان، جنگ اهالی بین هم نیست! ظالم را از اهالی 

و هم كدام غارت در  .در جهان وجود ندارد كه از ظالم و كرامت انسانی آن كه ندارد حمایت كند

 كابل واقع نشده است. 

بی نظمی پوهنتون به كسی كه نه  ،كابل رخ نداده شهر در نظمنظمی عمومی در كشور و حتا بی

ارتباط آن وجود داشته باشد،  محصل باشد و نه استاد و نه از آن طرف گذشته باشد و نه شواهدی به

ثابت كنید و بعد  را نظمی عمومیشما بی .گیردمیتعلق ندیگر كسی  به ،والن غلط امورؤمس جز به

 .یدهتطبیق جزای چنین ماده را بخوا

 

 

 

 

                                                           

جنگ و قتال علیه یکدیگر، تحریض و تحریک ه هر شخصی كه اهالی مملکت را ب: ۱۳۶ ةماد»ماده اینست:  - ۴۹

 با پنجسال تا سه از به حبس كند. أتارت نشغمگر از آن بینظمی عمومی و  .دكند و این عمل او باعث قتال نگرد

 «.شاقه، محکوم میگردد اعمال بدون یا
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 نامۀ امنیت عامه:اصول ۱۳۲50ۀ در بارۀ ماد

( و ۱۳۰( و مادة )۵۸( مادة )۳( و )۱هر شخصی كه برای ارتکاب یکی از جرایم مذكور فقرات )»

 ...«( تبلیغ شفاهی یا تحریری بنماید ۱۳۱)

انتقاد  .شودتأسف است كه با همه تذكرات باز فرق میان دولت و حکومت نمی :(۵۸) ( مادة۱فقرة )

ی آن مستقل یا با مشاركت دولت خارجی چقدر فرق ماهوی اهشف مسلح یا تبلیغ از حکومت با قیام

احتیاط پولیس و سارنوال در جملة اشاعة غلط رفته، اذهان را مغشوش دارد. چنین تهمت عظیم و بی

 كند، باید تعقیب شود.ک میو تحری

اوالً ـ بر ضد دولت قطعاً گپ نزده ام یا تحریری نکرده ام؛ زیرا سرزمین و مردم مورد احترام من بوده 

 و قوة عامل باید قانونی باشد.

كند. این گفته یا نوشته را ثانیاً ـ به قیام مسلح، جوالی و دكاندار را كسی جز كدام دیوانه دعوت نمی

 ده ام. قطعاً ننمو

                                                           

 و مواد مورد نظر در آن به ترتیب اینست:  ۱۳۲مادۀ  - ۵۰

( ۱۳۰) ةو ماد( ۵۸) ةماد( ۳و )( ۱هر شخصی كه برای ارتکاب یکی از جرایم مذكور فقرات ) :۱۳۲ۀ ماد»ـ  ۱

 «.حبس از سه تا هفت سال محکوم میگردده شفوی و یا تحریری بنماید، بتبلیغ ( ۱۳۱و )

 اعدام محکوم میشود:ه ب ذیل گردد، جرایمهر مامور دولت كه مرتکب یکی از  :۵۸ ۀماد»ـ  ۲

 ....بنماید مسلح قیام خارجی دولت یا افراد مشاركت با یا برضد دولت افغانستان مستقالً -« ۱»

 «انفصال جزئی از خاك افغانستان یا علیه تمامیت ارضی یا استقالل آن، اقدام بنماید... برای -« ۳»

 «هر شخصی كه برای از پاانداختن سلطنت افغانستان اقدام كند، به اعدام محکوم میگردد. :۱۳۰مادۀ »ـ  ۳

انستان تحریض نماید، هر شخصی كه اردو یا مردم افغانستان را به قیام مسلح علیه حکومت افغ :۱۳۱مادۀ »ـ  ۴

 «به اعدام یا حبس دوام با اعمال شاقه محکوم میگردد.
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چنین ارتباطی  !،آمیز و افسانه است. كدام دولت خارجیبهتان دولت خارجی بسیار تحریک ـثالثأ

است فروشانی هم معلوم ز آن همیشه بری بوده و چنان وطناپرستان مثل ما خیانت ملی است كه وطن

 !كه خارج رفت و آمد دارند

 (:۵۸( مادة )۳فقرة )

ها حمن خانرها و امیر عبدالمحمد یعقوب ها و امیرقط شاه شجاعارضی افغانستان فعلیه تمامیت 

و  .معلوم اند ،ورزند همم كرده اند و كسانی كه امروز در حکومت در مسألة پشتونستان تعلل میااقد

همیشه خون ملت و مردم بوده كه به خاطر استقالل ریخته است. چنین افترای عظیم را هم به 

تواند كه ما علیه تبعیضات طبق ها هم سبب این شده نمیو چنین تخویفكنیم. ان رد میدوستوطن

قانونی است  ،را كه برای رفع امتیازات ۳۹و  ۳۸های ق مادهیطبتاساسی سخن نزنیم یا ( قانون ۲۵مادة )

خود تعهد  ابما ی از خاك چیز دیگری است. ئانفصال جز ،زدن چیزیعلیه تبعیضات سخن .نخواهیم

در این  و نظیری خواهیم نمودارضی كشور و استقالل آن فداكاری بی ی حفظ تمامیتكردیم كه برا

 .دانیمراه جان خواهیم داد. مادة اول قانون اساسی را كامالً می

 :۱۳۰تبلیغ مادة 

 غلط است زیرا ما علیه چیزی كه برای حفظ تمامیت ان قدر همبزرگ و هم بسیار هم این تهمت

قانون اساسی را  ۴۰و  ۷، ۱های رور باشد نه اقدام و نه تبلیغ كرده ایم. مادهارضی و استقالل كشور ض

 كنیم.دانیم و اطاعت میمی

 :۱۳۱تبلیغ مادة 

كنم و مفهوم حکومت در این ماده كه قبل از قانون ( جدأ رد می۵۸( مادة )۱فقرة ) ننداین را هم ما

جا تقریبأ آمده فرق حقوقی دارد. در این اساسیاساسی نوشته شده با مفهومی كه حاال در قانون 

جدا از  ( رد كرده ام و انتقاد از حکومتِ ۵۸( مادة )۱آنرا در فقرة ) واست مرادف دولت ذكر شده 

 اساسی از حقوق افراد است. ( قانون۳۱( و )۲۶ول پارلمان طبق مادة )ؤسلطنت و مس

  :نسازید مبتذلو  قدر توسعه ندادهجرایم را این نامة( اصول۱۴۱) مادة

 «....مورین را توهین كردهأم»
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 ی واخالق ی وفرهنگ و ث تاریخییزندگی كند كه موار یدر سرزمین ،مطالعه یک نفر افغانِ با

تجلی كرده باشد و  نیک نیک و رفتار نیک، کردار پندارهای مختصر ولهاجتماعی آن در مق

، باالخره زندگی شخصی آن ؛اسالم آگاه باشدهمه تعلیمات اخالقی  زاده از آنحیث یک مسلمان به

 مکتب، هایدوره در او آمران و استادان معلمان، ،طوری باشد كه در طول سی سال همشهریان

 مطالعات و اشتغال اثر در عالوتاً داشته، كامل رضایت سجل دفتر و اشخاص شهادت با اداره و فاكولته

نسان دوست( باشد، در اعمال و برخورد شخصی )ا نر و اخالق، یک هومانیسته فلسفه، علم در

همیشه گذشت و ترحم را مراعات كرده و از كلمة تجاوز نفرت داشته و فقط در مقابل آن به دفاع 

 كند.های مجبور و معذور توهین میبرخاسته باشد، چطور به انسان

 خالقی به سپیدهة شعر و ادب تصوفی و اعهای بسیار با ارزش جوانی من در مطالجناب قضات! شب

گانه و غیرعاالدنه گاه بچههیچ دوستی انسان و عواطف عالی بشری است. دم رسیده و قلبم ماالمال از

ظفین پولیس توهین ؤم و شمول افراد ام و شخصیت انسانی كسی را به كس قفاق نزده به روی هیچ

نواحی كشور بوده، از نگاه  ها فرزندان زحمتکش اطراف وزیرا تمام آن ام؛ دار نساختهو جریحه

زیرا  .سازمزنم و خود را بدنام نمیگونه ناسنجیده دست نمیسیاست و تبلیغ هم باشد، به اعمال این

واقعی،  رانم. این تهمت غیرها را این چنین از خود نمیبه تجدید تربیت و تفهیم آنها معتقد بوده، آن

كنم بلکه یک عالم تأسف را هم بدرقة آن می منطقی را نه تنها به شدت رد اخالقی و غیر غیر

ذین مورد انتقاد جوانان و مبارزین به چنین فنمایم كه پولیس عصری ما برای اجرای دستورهای متنمی

 ارتوانم كه در جریان چهثابت كرده میمن زند. آور دست میخجالت و پایه و اساسجعلیات بی

گو ومتری ندیده ام و هیچ یک گفت بیست های دهاز فاصله جز ظفین پولیس را بهؤافراد و م سال اخیر

كه  كنم با وجود آنظفین واقع نشده است. من اعالن میؤمو ای میان من و یکی از افراد و مشاجره

گی در مقابل گی و ساختههخرید شاهدِ ،ها همیشه از راه تطمیع و تهدیدطبقات حاكمه و حکومت

پولیس را به محکمه حاضر كنند  رتبةد رظفین خوؤال اگر دو فرد از مگناه آورده اند. حاشخاص بی

كنم گویم زیرا فکر میكردن من شاهدی بدهند، آفرین میبودن من به توهینكه با قید قسم در حاضر

 انسانی، شرافت مسلکی و ایمان مسلمانی در میان این اشخاص باقی است. شرماقل  حد

راه روشنی، خیر و فالح جامعه روانند  بهو قت و طالب عدالت اند كه فرزند حقیجناب قضات! كسانی

افات برخاسته اند و خودشان برخالف تعذیب، تحقیر، توهین جحمبارزه علیه ظلم و ا و شرافتمندانه به
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گاه ام از دستاما من در خطابة تاریخی ؛كنندمور مجبور و مظلوم توهین نمیأگاه به مستم اند؛ هیچ و

دولت باشد و  ام كه پولیس باید پولیس صورت كامل انتقاد صریح و روشن كرده و گفته پولیس به

را به اطراف نبرد و  51«مساوات»و والی نرود. اخبار  هتحت تأثیر فالن صدراعظم، وزیر داخل

 را دسته دسته از اطراف به كابل نیاورد و امثال آن و پولیس دولت 52«دموكرات مترقی»های تعهدنامه

 ؛زندغیره به استقالل ملی ما صدمه می غرب و توأمیت و ارتباط آن با پولیس آلمان .ا باید ملی باشدم

های مشکوك عناصر آمیز مهاجرین مقیم آلمان و رفت و آمدچنانچه در جریان بعضی حركات توطئه

پولیس  ،المللی با وجود نشرات رادیویی ممالک ذیعالقه طوری كه احساس شدالحال بینمعلوم

جا خالف و در این حصه هست مطالبی كه گفتن آن در این .دیدة ما خود را آرام گرفتآلمان

های غیرقانونی كه وكدام مقام تضمین ینمصالح ملی و منافع عالیة كشور است. و از این خودما

 گاه عریض و طویل كه گویا برایاین دست ،المللی دومكند كه در یک حادثة مثل جنگ بینمی

شود، به نفع این استادان امروزی و خالف مصالح ملی و ویل میمعامه است و به خرچ مردم ت امنیت

ام و اگر غرض از  پرست این اعالم خطر را دادهحیث یک وطن چرخیده باشد! من بهمنافع كشور نه

ولیت ؤمس به شما ،مالی ببینمغرب گوش كذایی این باشد و من باید از طرف استعمار آلمان توهین

 جیره خوارغرب و شاگردان  دست پولیس آلمان متوجه باشید كه آلة عظیم ملی و تاریخی خود جداً

 !آن نشوید

 نتیجه و خاتمۀ دفاعیه

 والیت كابل!محکمة عامة  حقوققضات محترم دیوان 

جمة علمی ادارة تالیف و تر عضو ،۹۷۰۳۴۸جانب محمد طاهر بدخشی دارندة ورقة تابعیت این

پنج بعد از ظهر در  والمللی كارگر در بین ساعت دو مطابق روز بین ۱۳۴۸ثور  ۱۱معارف در روز 

آبدة میوند  و پل باغ عمومی ،ه میتینگ و تظاهر دیگر هم در پارك زرنگارسكه در شهر كابل حالی

یعنی میتینگ  هلسبانک در یک ج تجارتیدر جریان بود، در پارك كوچک غرب پشتنی

                                                           

كه مؤسس آن محمد هاشم میوندوال صدر « دموكرات مترقی»ارگان نشراتی حزب « مساوات»ـ جریدة  ۵۲ – ۵۱

 .آغاز كردبه نشرات  ۱۹۶۶از جون اعظم وقت بود و 
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ارگران و اهالی برای سه ساعت یک خطابه كخواهش یک تعداد شاگردان،  نظر به ،آمیزمتمسال

 داده ام.

داد كه واضحًا اساسی تشکیل می ( قانون۳۷یق مادة )بتط آرزویاساس این خطابه را تبلیغ و تشریح 

د كار منافع اصناف كارگران حمایت شود، شرایط مساعو ... حقوق  هدف عمدة قوانین» گوید:می

البته شما حمایه  .«یابدتنظیم النه و مترقی دصورت عا فراهم شود، روابط بین كارگران و كارفرمایان به

مسایل مهم  دانید، و در ضمن راجع بهو دفاع از حقوق این طبقة محروم را مانند پولیس، گناه نمی

های ترین خطابهو ترویجیترین جانب مفصلام. خطابة این المللی و ملی هم حرف زدهجاریة بین

)چنانچه در جریان آن اكثر حاضرین كه كرده غاز و دوام آصورت آرام و عادی  بود كه به ۴۸سال 

 ةها و زمین قیرشددر چوكی ،مورین و بعضاً محصلین بودندأها و مكسبه، جوالی ،دكانداران از اهالی

، مانند یک كنفرانس علمی خاتمه یافت. آمیز و آرامنشسته بودند(، مسالمت آن هایپارك و دندانه

 ت دارند كه این شهادت را بدهند.فقدر شراابطان قضایی اینضچه دونفر نچنا

سرفوا( هم ال تُ واشربوا( كسی را محکوم كرد بلکه )و الوتوان تنها به گفتن )كُ قضات محترم! نمی

در بارة این خطابه تحقیق كنید خواهم صالحیت قانوناً می گفته شده است. از شما به حیث قضات با

قضاوت و بعد حکم كنید.  ،حیث یک كل در مجموعش دركباالخره آن را به ؛و معلومات نمایید

عالیة  منافع و به «جایز»گیری این خطابه و میتینگ كامالً قانونی و روحیه و طرز ادای مطالب و نتیجه

 بطان ضبط در غیاب من با قید قسم راجع بهاضشما حتا از این ثبت ناقص آن و این  .ملی كشور بود

 از آن .كاری را بخواهیدتوانید معلومات بگیرید و از مشاهدانی كه حاضر بودند این همآن خطابه می

که از طوری عالوه بر مطالبی که در متن دفاعیه آمده، در این خطابه همانجمله 

اسی با خاینین، سی جویان و تاجرانها، استفادهالوقتعمدۀ ابن سازش

های غلط و های سیاسی به راهدادن جریانکاران و سوقامتیازان و محافظهصاحب

و ماجراجویی جدًا  گریام، از انارشی ها حرف زدهجلوگیری ظریفانه از نهضت

 ام. ها را برحذر ساختهننکوهش کرده و عاملین آ

حیث یک كل با روحیه و نتیجة  ن خطابه بهآوری عمیقانة شما را در بارة ایكه علمدر آخر در حالی

كننده و تفسیركنندة نمایندگی قوة قضاییه كه یک ركن مستقل و تطبیق محکمه را به ،خواهمآن می

 :خواهم كه بدانداساسی و قوانین دیگر است، می قانون
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 :یقببه منظور تط

های سیاسی كشور سهم نخواهم در جریاام و می از حکومت انتقاد كرده :«دموکراسی سیاسی»

 بگیرم.

ظالمانة تولیدی میان صاحبان وسایل تولید اجتماعی و زحمتکشان  روابط :«اقتصادیدموکراسی»

 ام و خواهانم. را تقبیح و تجدید اساسی آن را طبق قوانین عادالنه خواستار شده

ردم با استناد های مختلف حیاتی معلیه تمام تبعیضات مشهود در ساحه :«دموکراسی اجتماعی»

  .خواهمبعد هم مینرفع هرچه زودتر آنها را خواسته و مِ  و ام و محو بیانات داده ۳۹و  ۳۸ ،۲۵مادة 

من و دیگر مردم داده است. و  اساسی بهقانون  ۲۶دانم كه مادة  این حق را از حقوق و وظایفی می

 احترام كنید. شما مکلف اید از این حقوق حمایه كنید و آزادی گویندة آن را

عامه كه توسط قانون تنظیم  آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و منافع»

پذیرد. دولت حدودی ندارد. آزادی و كرامت انسان از تعرض مصون است و انفکاك نمی ،گرددمی

شود مگر به یباشد. هیچ عملی جرم شمرده نمانسان مکلف می احترام و حمایت آزادی و كرامت هب

توان مجازات نمود مگر بر هیچ كس را نمی .موجب قانونی كه قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد

 ... برائت طبق حکم محکمة با صالحیت كه بعد از محاكمة علنی و حضوری صادر گردیده باشد

مل در حالت كه متهم به رضای كا ست... اقرار به جرم عبارت از اعترافی ذمه حالت اصلی است

 .«...  نمایدصالحیت می صحت عقل... در حضور محکمة با

 كمة تاریخی این است:اآخرین كالم من در پایان این محجناب قضات! 

ام تنها نخواستم در دفاعیه ،امجانب نظر به عقیدۀ اجتماعی و افکار فلسفیکه این

گفتة یک نویسندة  به که ام را ادعا و فقط از خودم دفاع کنم، چونحقوق شخصی

  دانشمند و بزرگ اجتماعی:

کردن آزمندانۀ یکدیگر کنمرج برای ریشهوجریان پُر هرج ،در چنین محیطی»

تنها برای پُرکردن جیب و شکم خود  ،هرفرد .حکمفرماست. همه دشمن یکدیگرند

اطراف  ای بههای محتاطانهجوید و هرلحظه نگاهاین جنگ کثیف شرکت می در

اش بیفتد. در آشفتگی این مبارزۀ چنگ همسایه زد تا مبادا گلویش بهاندامی
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 و شوداز خود تلف میدفاع رین نیروهای معنوی در راه تبه ،کننده و وحشیانهخسته

 .«رودباد میریژی حقیر دفاع از خود بتمعنوی افراد در راه تنظیم استرا خالقیت

كنند، تماعی چنین برخورد نادرست و ناجوانمردانه میجاقدرت علیه مبارزان  كه صاحبانالكن وقتی

 :باید از سخن بالزاك نویسندة فرانسوی كمک گرفت تا حریف بهتر افشاء شود

 تهمت :های مختلف نیز ممکن استگونه ای بهافراد خانواده یاكشتن فرد  .كشتن انواع و اقسام دارد»

 رود.شمار می ن بهساختزدن نوعی از كشتن و نابود بستن و بهتان

 ساختن دودمانی نیز نوعی از انهدام است. دچار مضیقه وكسی ا قطع معاش ی

  :تیر و شمشیر نیست بلکههمین جهت اسلحه تنها تفنگ و هفت به

ها محسوب ترین سالحاز خطرناك ،بردن حقینفوذ برای از بین و اِعمال قضاوت نادرستافترا، 

انسان را یک  تواندمی ،جانیافتادن جسد بیسویکبهبی شدن خون وجاریهیاهو، بیشود كه بیمی

با پنبه سر مردان است كه اند و خاص ناجوسازدر زندان دچار مرگ تدریجی و نابودی نامرئی  به

  ملی ایتالیا: اما به گفتة قهرمان جاوید نهضت .«رند.بُمی

د که برای زندگی مردمش جان از آن وجود ندار عشقی برتر ،برای انسان کامل»

                        پایان       .«شیرین خویش را هدیه کند

 ۱۹۶۹سپتامبر  ۶مطابق  ۱۳۴۸ سنبله ۱۵                                                            

 کابل ،زندان والیت                                               

 طاهر بدخشی .م                                                 

 

 نیمه ـ علنی محاکمۀ نیمه»به نام  ،ای كه از طرف نویسندهدر یک محاكمه دفاعنامهاین 

اكتوبر  ۱۱مطابق  ۱۳۴۸میزان  ۲۰روز یکشنبه  ۱۱خوانده شد بعد از اعتراضات ... ساعت  «نظامی

دقیقه( را در بر گرفت؛ یعنی ساعت یک و  ۱۳۵ه )دقیق ۱۵قرائت شد كه دو ساعت و  ۱۹۶۹

 هر ختم شد.پانزده بعد از ظُ
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كه از نگاه گپ اولین دفاعنامة طویل بود، از نگاه كیفیتِ قرائت هم، از طرف طوری همان

 برده بود. سابقه خوانده شد كه همه را در یک خلسه فروبی ،كاركنان محکمه و سامعین

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

محمد جاودانیاد نوشتة خود دست ،«دفاعنامه»این  از اصل ورقسه : کوشانی اهللبوبحم کرتذ

دست من  به تازگی بهآن « ِاسکن»سالمت برده و  بدخشی كه از تطاول روزگار قسماً جان بهطاهر 

 شود:می پیوستک رسیده است، این

 

 خط بدخشی
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 خط بدخشی     
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 خط بدخشی
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 آن تا هنوز پیدا نشده است  ۱۷تایپی كه صفحات اول تا  نسخة ۱۸صفحة 
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 آن در دست نیست ۴۵و احتماالً  ۴۴ ةنسخة تایپی كه صفح ۴۳صفحة 
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 فهرست ناقص
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    از نویسندة ناشناس دیگر با خط بهترچهار برگ نسخة قلمی  ای ازه نمون
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برگه با نشان اردوی شاهی افغانستان كه نسخة  ۴۸كتابچة  و سه ورق پشتی ،پایین  عکس چهاردر 

از صفحة نخست و صفحة آخر  ،ن نوشته شده استآ دخشی با اشتباهات فراوان درقلمی دفاعنامة ب

 به ترتیب ارائه شده است. دفاعنامه و صفحة بعدی مربوط به آن

 

 



72 
 

 

 



73 
 

 

 



74 
 

 

 

 

 


