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                      ضيح ضروری بر نوشتارم يک تو
                »درسهای تاريخی از حکم يک داد گاه بدوی« 

!دراماتيک سياسی  ؟                                       نما ئيشراستين یا دفاع  

 

  )فروتن ( محمد امين          قسمت اول 

 اینست   واقيعيت   آنسو  متوجه یک واقيعيت تاریخی  شده ام ود ینصميمانه اعتراف ميکنم ،  از دیر ب

می احادی ازجامعه بشری اوليه ای از یک  حقيقت تاریخی و فلسفی بصورت متناسب در تما که جوهر

ر یا فته  است ، پيد ا ست که این نوع نگاه تاریخی که با بسياری از  پدیده ها ی اجتماعی ، یکسان تکث

امع انسانی  سرو کار دارد ، بر قضاوت ها و جهان بينی های حتی نامدار ترین علمی و اقتصادی جو

. فالسفه و دانشمندان عرصه ء انسان شناسی ، اقتصاد و سائر رشته های زندگی نيز  اثر گذاشته است 

جالب آنجاست که هریکی از این فالسفه و دانشمندان خود سبب بزرگترین جدالها ی فلسفی و علمی 

 اند ، زیرا هریکی از آنها تصؤ ر ميکردند و ميکنند  که وی و هواداران اش یکسان و واقع شده

بسياری زمينه ها حق به  شکی نيست که شاید  در!  غوطه ور گردیده اند »حق« بصورت مطلق  در 

ن  نه ميتوان  بوده باشد ، اما بدون تردید ،این  فالسفه و دانشمندان بزرگ وحتی هواداران وپيروان شا

گفت ، این  فليسوف ها و دانشمندان بصورت مطلق و چنانچه باید و بایست جلوه های نازک ورشته 

 یک امر » حقيقت مطلق«لهذا رسيدن به!    را کشف و درک نموده  باشند ؛ »نورانی حقيقت« های  

خی و علمی  آنچه را که ميخواهم بيان کنم این است که ممکن است یک واقيعت تاری. نسبی تلقی ميگردد 

، کدام جائی و در کدام دوره ای  از تاريخ  به مثابه عامل ثبات ، پيشرفت و آزادی ملتها تلقی شود ، 

در مکان و  » حقيقت « است ،  همان »  حقيقت«   يک اما با تأ سف که همين عاملی که در نقطه ای

ر قوی یا تعيين کننده در تحوالت به باور من مسأ له عامل ها بسيا!جغرافيای ديگری باطل تلقی  گردند 

ی متذکره نه ميتوان طبيعی و ممارثتی  عامل ها  اجتماعی و تاریخی است ، که  با توجه به خصلت 

. گرفت  را بطور ثابت و مطلق در نسج يک تمدن  تعيين کرد و در نظر » اجتماعیعامل«نقش يک 

سياسی و اجتماعی با نظام ديگری تفاؤت  حرکت های اجتماعی در هر نظام ءزيرا عوامل تعيين کننده 

 ، لهذا نه ميتوان يکی از عوامل هرچند مؤثر در حوادث تاريخی را در نظام های بنيادی دارند 

اجتماعی و ه عوامل تعيين کننده در هر  حرکت  ، بلکماعی و سياسی بطور ثابت تعيين نمود اجت

ه امروز و در زمان معاصر اينگونه تفاؤت ها و با سائر نظام ها تفا ؤت اساسی دارند  ، چنانچسياسی 

جالب آنجا ست که اغلب روشنفکران و حتی برخی از مغائرت ها بخوبی به مشاهده ميرسند ؛ 

دانشمندان علوم اجتماعی و سياسی معاصر  ، در تمامی زمينه ها ی نقد و بررسی های خويش ، که 



 2

 »وزه اکمال انديشه ها ی سياسی و اجتماعی ح«  جزئ ازقلمرو»نقد افکار« بدون شک اين سلسله از

هر چند ممکن است . محسوب می گردد ، به عنوان مالک قضاوت های خويش محسوب می کنند 

ميان شرائط عمومی يک جامعه در گذشته و مناسبات کنونی حاکم بر سرنوشت يک حوزه تمدنی 

ربرخی از دانشمندان و فالسفه بويژه شباهت های وجود داشته باشد ، لهذا اغلب اشتباهاتی که در تفاسي

درزمينه  مضمون اصلی حوادث تاريخی که از متن و بطن يک ايديولوژی عبور ميکنند ، اين است 

که هميشه دنبال يک عامل و آنهم در يک زمان ديگری می گردند ، و سپس آن عامل يگانه  را مالک 

   !سياسی زمان  خويش  محسوب می کنندتمامی قضاوت های  تاريخی ، بويژه اقتصادی ، فرهنگی و 

   »مؤثريت«در حاليکه به باورمن ، مالک قراردادن چنين عوامل هرچند در برخی دوره های ازتاريخ 

ر تاريخ علم و جامعه شناسی خويش را به اثبات رسانده باشند ، يکی از بزرگترين خطاهای است که د

هيچگاه اين  !د شد ن خواه و نگاشته فالسفه  محاسبه دانشمندان و به عنوان يک  اشتباه بزرگ تاريخی 

بدان معنی نيست و  نخواهد بود که در اينگونه  برخورد ها و در تبادل انديشه ها و در طرح مسا ئل 

اجتماعی و تاريخی ،  تمامی ارزش های که به عنوان آثار تمدن کهن وباستانی به   نسل کنونی 

 کامل ناديده گرفته شوند که به نظر من پا الئيش و باز نگری معاصر  به ميراث ما نده است بصورت

ارزشهای تاريخی وفرهنگی يکی از وظائف و رسالتهای تاريخی به شمار می آيند که بايد از سوی 

. تمامی روشنفکران و اصالح طلبان اعم ازدينی و غير مذهبی  جهان سوم با جديت تمام پيگيری شود 

ضی ازسنت های شرک آلود به شدت انحرافی اند وبسياری بخصوص در زمان کنونی که بع

 بر بام انحرافی جاهليت معاصر  که به دروغ لباس مذهب را بر »سنت های پوسيده و جاهلی «ازاين

تن کرده اند ، سبب انحراف توده های درد ديده جوامع بشر می گردند ،مسأ له مهم ديگری که 

 آن باشد اين است که همواره حتی در عقا يد درستشان روشنفکر اين روزگار بايد با جديت متوجه

من چنا نچه در . تجديد نظر کنند البته نه اينکه همواره در تصحيح و صحت آن  شک داشته باشند 

سائر نوشته هايم نيز به اين حقيقت اشاراتی داشته ام ، عدم توجه به نياز پاالئش ارزشها ی تاريخی و 

می سازد لهذا يکی از » کهنه « اصر،  روشنفکران را به شدت فرهنگی از سوی روشنفکران مع

واقيعت های بسيارسنگين ودرد ناکی که روشنفکر اين روزگار د چار آن شده ، کهنه شدن روشنفکران 

کسانی که همواره پيشتاز مرحله بودند ، اما در کشاکش روزگار کنونی واقيعت « طراز اول است ، 

نمودند وبه جای شنيدن صدای توحيدی تاريخ و درک واقيعت های آن های جديدی را درک و لمس نه 

در پرتو اينگونه تحوالت بوده که من به اندازه ء توان ام » در برابر شرک و بدعات به زانو در آمدند 

وبخاطر احترامی که برای هريکی از روشنفکران اين نسل و اين سرزمين قا ئل هستم و هيچگاه 

برخی از بدخواهان و آنچه را که  ، »ضعيف «و »استد الالت بی پايه «  کوشش نکرده ام تا با

 محض   ، نسبت به اسا سات و آلفبای انديشه های  انسانی و تاريخیمغرضان بدون کوچکترين آگاهی 
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حقيقی و « بخاطر اشباع غريزه شهرت خواهی مينويسند و در اين راستا پروای هيچ شخصی اعم از 

پيدا ست که  چنين شرائط تار و تاريک سياسی  و تاريخی . ، مبادرت ورزم را ندا رند » حقوقی 

جامعه ما به من حکم ميکند که فقط به فکرانجام رسالت تاريخی خود باشم و در پاسخ به نقد نقادان بر 

نه خيزم و آهی نه کشم ، هرچند هر نقد سالم و سازنده  را وسيله تقويت يک انديشه سياسی می شمارم 

درسهای تاريخی « اما اکنون در باره نوشته ای که قبأل  زير عنوان . آن آرج فراوان می گذارم و به 

  برشته ای تحرير در آورده ام و شايد راجع به آن نوشتا ر ام به برخی از »بدوی  از حکم يک دادگاه

ج خواهم داد تا سعی به خر بدين ترتيب دلسوزان حوزه انديشه و تفکر شبهاتی ايجاد گرديده باشد ، که

درسهای تاريخی از حکم يک « چنانچه از اسم مقاله ام   ،    سازم مرفوع آنرا در صورت امکان 

  به معنای )از ع ، ص نسبی  (بدوی پيدا ست مطابق به اساسات زبان عربی کليمه  » دادگاه بدوی 

   ګرفته شده که »مبدأ «   يا»بد « ميباشد ، طبيعی است که کليمه ء بدوی از مصدرآغازی و ابتدائی 

 مسأ له .بلکه بر داد گاه ابتدائی داللت ميکند  ، نيست "باديه نشينی "  يا "بدويت"هيچگاه به معنای 

« است سبب برانگيختن احساسات برخی ازروشنفکران وفعاالن سياسی هر دو گروهديگری که ممکن 

گردد  ، پر داختن به قسمت مهمی »ی  مذهبيون سنتی و تاريخ« و»و غير مذهبی سيکوالرچپ انديش 

از  مسأ له اصلی فلسفه تاريخ همانا جايگاه و مقام زن در جامعه بشری است که راقم اين سطور سعی 

 ،  يکی از اشکا الت فراوانی که در  در بستر دينی مطرح کنم بويژه ر تاريخی ونموده تا  آنرا ازمنظ

ذهب  به ؤضوح ديده ميشود همانا انديشه های بررسی های برخی از روشنفکران الئيک و ضد م

« انحصاری و د گماتيکی اند که داعيه حقوق بشر را يک  مسأ له ای ضد مذهبی  و به قول آنها 

دينی سروکاری ندارد وهرگزچنين رابطه ای می دانند  ، که به هيچ وجه با علمبرداران » !!علمی 

برای رهنمائی بشر ) ج(که از جانب خداوند  و صد ها هزار پيامبری »داعيه حقوق بشر«ميان 

 دين  از دين ، بويژه و رسمی طبيعی است وقتی برداشت مروج  !! . مبعوث گشته اند ، نداشته است 

 اجرأ و انجام ظاهری مناسک مذهبی تلقی گردد ،و مقدس اسالم  در جوامع شرقی بخصوص اسالمی

رد استفاده قرار گيرد ، دراينگونه شرائط است که  مذهب به مثابه ، وسيله مکيدن خون ستمديده ها مو

در نوشتار های مهم شان که جهت آگاهی نسل جوان حتی آدم های روشن و گاهی عالم نيز با يد 

 دست از واهی و  را  يک مفهوم »پروردگار «  را حتی ذات »مذهب «  برشته تحرير در می آورند

ن ها غالبأ دو مفهوم جداگانه ای را که هيچ گونه رابطه ای!! کنند ميساخته های بشر منفعت طلب تلقی 

هم مذهبی « و يا  » علم داشتن و بی خدائی «ای عينی و تاریخی با هم ندارند با هم مغالطه می کنند ،

و خرد ورزی که از لوازم  نخستين ر حاليکه تاريخ علم  حکم ميکند عقالنيت د ! را   »بودن و تحجر 

ز دينداران و بی دينان به حساب  می آيند  در بوجود آوردن بزرگترين تمدن ها بنياد زندگی بشراعم ا

ی جهانی نقش بسزای را ايفأ نموده اند ، که با تأ سف فراوان  به داليئل گوناگون  فرهنگی و سياسی ، 
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آنهم  به صورت تقليدی و ميمون وار نه از سوی توده های محروم بلکه از جانب نامدار ترين 

 شان به غلط  چنين پنداشته شده  که هر کی حوادث »!! اذناب زنگ زده« ان اين روزگار وروشنفکر

و مسائل  تاريخی و اجتماعی مربوط به جامعه مدنی ، مردم ساالری و حقوق بشر  را از زاويه ء 

ن و يا هم هر پرنسيب د يگری  غير از آنچه که مورد تائيد اي »  عقالنيت اجتهادی«دينی و بر مبنای 

 بوده باشند  به تحليل  و  بررسی گرفته  شود  ، در جهان »دانشمندان دگم انديش  « گروهی ا از 

 به  »مليسيهين«  و » مدرندگماتيک« بينی اين گروهی از روشنفکران و به اساس  پرنسيب های

« خره با ال»!ت انديشیتئو کرا«  ،»!نژاد پرستی « ،»نگری قشری«بدترين نوعی ازاتهامات ازقبيل

وارثان و اجاره «    به اصطالح متهم ساخته می شوند ،زيرا از نظر اين»!  وقومیتحجر قبيلوی

 حوزه علوم ،جامعه شناسی و حقوق بشرنبايد کسان ديگری  حتی درباره ء سرنوشت و »داران غيبی 

 از ناموس که اندیشيد ن دراین ساحه نيز!! ، و قضاوت کنند  بانديشند وسائر توده ها انتخاب خويش

صنفی این جماعت تلقی می گردد و هرگونه اندیشيدن و فکر کردن در ساحه حقوق بشربویژه آنگاهی 

 تلقی می »خرد و آگاهی« درميان باشد نه تنها  تجاؤز بر حریم خود ساخته »ایمان« و» دین«که پای 

انه سرنوشت ملتها را   که از قبل و بصورت غائب» دانشمندان متحجر «که به زعم این صنفی ازشود بل

، تجاؤز بر حاصل کرده اند » آگاهی و خرد «  پاک رقم ميزنند و مدارک اجاره این ساحه را نيز بنام 

زیرا به اعتقاد  این نسلی از محققان و شناختی که از مذهب دارند ، !! . تلقی ميگردد » علوم « قلمرو 

ی آید و هر پولی که غارت می کنند و غارت هرکاری که ميشود ، هر شالقی که بر هرگرده ای فرود م

می شود و هر ستمی که افرادی ميکنند و قومی و ملتی تحمل می کنند ؛ آن همه قبل از من و تو نوشته 

 هيچ جنایتکاری نه ميتواند جنایت نکند ، و خشک وپوچ ،شده و الیتغيير اند ، به اساس این تعبير

بانی شدن نجات پيدا کند و گناهکار نيز نه ميتواند پاک و منزه همچنان هيچ قربانی ای نه ميتواند از قر

باقی بماند و پاک هم نه ميتواند مرتکب گناه شود ؛ بنا براین ، هر آنچه که بوده ، هست ، دست انسان 

 » جانی شدن «لذا همه چيز، به شمول  اراده و مسؤ ليت انسانها و حتی انتخاب!! در آن دخيل نيست ،

، سرنوشت ستمگر و سرنوشت ستمديده ، تمامی از  مقوالتی اند که از »شدن   قربانی«ويا انتخاب 

!! قبل در يک نظام جبری و قطعی اليتغير به ثبت رسيده اند ، و انسانها مجبور به اجرای آن اند 

است که برخی ازکسانی را که در درست همين برداشت ناروا از مذهب  ، بویژه دین مقدس ا سالم 

جستجوو د نبال مکتب و فلسفه ای هستند که انسان را از اين قبرستان تاريکی که مسؤليت انسانی و 

تا به کمک علم و . عقالنيت را در آن مدفون ساخته اند ، بسوی آزادی و عدالت انسانی رهنمون سازد 

ه با افراد متخصص ، عقل شانرا به کار پرورش ذهن و آگاهی و شعور و تحقيق ومشورت و مراجع

بياندازند و در پرتو اين همه آگاهی که نخستين آيه ای از  قرآن نيز از آن ياد آوری کرده وبه دستور 

برخی از روشنفکران مؤ من و متعهد کشور  نسبت به هرحادثه بخوان ، آغاز يافته است ،» اقرأ « 
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مو » تفکر و تعقل « و رياضت خشک بلکه  به اساس درجامعه و محيط ما ، نه بروی يک استخاره 

 و با درد و دريغ که در !! ضع گيری ميکنند ، و هرگز قصد ندارند تا از آب گل آلود ماهی صيد کنند 

 تبد يل گشته است »خط وشير«يعنی قرآن نيز به کتاب بازی » خرد و آگاهی « عصر ما همان کتاب 

 که ارزش های واالی انسانی و »آگاهی «  و »فهميدن «   ،»تصميم «  ، »انتخاب « ، و بجای 

رو آورده اند ، و جالب آنجاست که اين همه » استخاره و خرافات« مذهبی اند نسل کنونی ما به

خرافات و نو آوری ها و بدعات  پس از صد ها سال راه پيمودن در دهليز تاريک تاريخ ظلم و جنايت 

»  مجعول و بی هويتی !!اسالم شناسان « و» !! دانشمندان «بشری  بصورت تيوريزه شده و بدست

  و ارجل  و دهها رجالفرود فوالد وند و  بهرام مشيریو مسعود انصاری و  شجاع الدين شفأهمچون

 ما  محسوب می شوند در حوزه فرهنگی سرزمين   ، تيوری پردازان اصلی اين فرقهکه از ديگر ی 

شگفت انگيز !! يژه دين مقدس اسالم و قرآن عرضه گرديده است بنام چهره اصلی و حقيقی مذهب بو 

است که برخی از روشنفکران و شبه روشنفکران  جامعه ما نيز آثار جعلی و سراسر کذب این به 

را به عنوان منابع و مأ خذ راستين و مؤثق در باره » قرآن شناسان « و » اسالم شناسان « اصطالح 

 که هيچگاه تالش به خرچ نداده اند تا  ابتدائی ترين متون دينی ! .ند اسالم  مورد نقد قرار می ده

اسالمی  را دست کم  به مثابه انديشه ها و باور های  يک ونيم مليارد انسان باشنده  اين کره زمين ، 

 » جمعی عقل و خرد«چنا نچه که بوده اند از منابع و مأ خذ اوليه دينی  اخذ نموده و با مراجعه به 

اور های چندين مليارد  انسان  ديگری  را نيز که بروی اين   نمايند  ؛ البته اگر اعتقادات و بمرور

خدای واحد و «  بر وجود گوناگونی  با داشتن با ور های دينی و مذهبی زندگی ميکنند و  خاکی کره 

اين »يی انحصار گرائی و تحجر پرور«گواهی می دهند ، در نظر گرفته شود ، پرونده ء » يکتأ  

     بيش از حد  سنگين ترخواهند گرديد ؛»متعصبين متفکر «گروهی از

برخی از تيوری پردازان اين دکتورين سعی خيلی درد ناک و درعين حال شگفت انگيز است که  

   نيز مانند زندگی در جوامع بشر هويت قومی ، )ج( پروردگار يکتا و بزرگ »ذات « ميکنند تا برای 

 جستجو کنند و در راستای همين گونه تالشها است که در باره ء »عربیواهلی هويت ج«و آنهم 

تا !  ، غير واقعبينانه و غير عالمانه  دسترسی می يابند »دگما تيک  « هستی و کائينات نيز به يک ديد

سرانجام بجای فلسفه ء راستين  تاریخ ، سفسطه بافی های بيهوده و پوچی رابه بشریت عرضه ميکنند ، 

ه ميتوان چنين اندیشه های فلسفی این جماعت متعصب و متحجر عالم نما را در مقا یسه با تمامی ک

جریانات و اشخاص متفکر دیگری که در باره هستی ، کائينات  و رابطه انسان با آن را جستجو ميکنند 

ثير این گونه ، دم بریده ، ناقص و و اهی تلقی کرد ، بنا براین بی ربط نخواهد بود اگر نقش و تأ 

سفسطه گوئی ها را بر روال عمومی حيات فرهنگی  ، سياسی  و اقتصادی جامعه و کشور ما ، 

 سفسطه های فلسفی گونهزیرا این گونه . بخصوص در مؤ قعيت حساس کنونی آن در نظر نگيریم 
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 ، ی کنند  برافکارواندیشه های  نسل جوان کشور ما که تازه شرائط جامعه ای پس از جنگ را تجربه م

تأ ثير ناگواری را ميگذرانند ، اکنون که به کمک و یاریی دنيای شگفت انگيز ارتباطا ت و تکنولوژی 

 »قربانی مظلوم اين«  »آقای سيد  پرویز کامبخش« به اکثر مدارک ارائه شده به شمول آخرین دفاعيه

دسترسی پيدا کرده ایم برحقانيت   انتشار یافته است ،  سایت وزئن افغان جرمن انالئنآن پرونده که در

لهذا جا دارد تا بخشی از دفاعيه این جوانی که قربانی مناسبات غير . مواضع ما مهر تصدیق ميگذارد  

عادالنه اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما بویژه والیت بلخ شده است جهت استفاده مجدد خواننده گان 

 ابراهيم مليت سادات مسکونه و لسوالی سا نچارک و من سيد پرويز و لد سيد«  .ارجمند تقدیم کنم 

در پوهنتون بلخ فعأل تحت توقيف در اليت سر پل ، پيشه محصل صنف سوم فاکولته ء ژورناليزم 

حاليکه من مدعی بالدفع و مدعی عليه با الصا ل   ة حاضر هذا دارائی تمام اهليت شرعی و قانونی خود 

څارنوال تعقيبی امنيت عامه در حاليکه » اکبر « ه محترمه شفيقه بوده و ميباشم به مقابل دعوی مرتب

څارنوال صاحبه مذکوره نيز دارائی تمام اهليت شرعی و قانونی خود بوده و ميباشد اصالتأ دفاعيه 

: قانونی خود بوده و ميباشد اصالتأ دفاعيه قانونی و شرعی خود را به اين مقام چنين تقديم می دارم 

ر حاليکه از جمله سادات و منحيث فرد مسلمان که فعأل ده پاره از قرآن مجيد يعنی من سيد پرويز د

  ثلث قرآن کريم را در سينه خود حفظ دارم از اينکه در دوره تحصيل با سائر همقطارانم در حال

قرار داشته بودم اصأل نوشته مذکور از کار و انديشه ء شخصی ام نبوده بلکه  ت معا ضد ت و معا ند 

ون مذکور از چينل انترنيت بوده و بعد از طرف همقطارانم قضيه به نام اها نت به دين مقدس مضم

اسالم به من نسبت داده شد ه و با الخره تحت با زجوئی و سر انجام تحت توقيف قرار داده شدم و به 

ان به  رويه و حرکاتم را بعضی از محصلين و دو نفر استا د تحريکات مغرضانه بعضی معاند يناثر

طور نا درست در موردم اظها رات دا ده شده علل آن از يکطرف نا شی از بعضابه در باالگرفتن 

 و موجبات مذکور با عث گرديده تا چنين زمينه سازی و بد اشخاص رقيب و بد بينانه اهل غرض

به موظفه څارنوال صاحبختی ام را به ميان آورده و آواره گی ام را برايم مساعد ساختند و علی هذا 

در حالت غير عادی آنرا از انترنيت « : نيز در صورت دعوی مرتبه شان چنين تحرير داشته ا ند 

و اين همه جريان پيش آمد مذکور از عدم نورمال صحتم » گرفتم و در اختيار هم صنفيانم قرار دادم 

نظير همچواوراق طرف ديگر چنين اعتراف مذکور به ميان آمد و از جبر و اکراه بوده و از طريق 

ضد اسالمی از طرف مدعی با لدفع حاضر هذا شناخته می شوم و اين چگونه قضاوت غير عادالنه 

بوده ، مسؤ ليت شخصی که اوراق ضد اسالمی بدست آمده را برای سيد پرويز به اشخاص نسبت داده 

ه اين موضوع می شود و در حاليکه در سايتهای مختلف انترنيت فعآل مضمون مذکور موجود است ک

 زيرا هرکس ميتواند با مراجعه به انترنيت آنرا بدست بياورد و علی به من سيد پرويز ارتبا ط ندارد ،

مقاله نوشته ء من سيد پرويز نام بوده باشد و بعدأ ثابت شد که مقاله مذکور ادعا شده که هذا بر عليه ام 
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 من سيد پرويز به اشخاص توزيع گرديده از انترنيت گفته شده ادعی به ميان آمده که بعدأ از طرف

باشد و تناقض در ادعی بطور واضيح در دعوی څارنوال موظفه علنأ ثابت بوده از يک طرف گفته 

می شود که مضمون مذکور از انتر نيت گرفته شده و بعد توزيع آن از طرف من صورت گرفته باشد 

نظر گرديده ، لذا دعوی څارنوال مذکور و نيز مضمون مذکور را مقاله شخصی من سيد پرويز ابراز 

 صفحه )والتناقض کما يمنع صحة الدعوی لنفسه يمنع صحة الدعوی لغيره ( بر طبق مسأ له شرعی 

اساسأ چنين مقاله .  شرح مجلة االحکام ادعی ضد و نقيض مذکور شرعأ مدار اعتبار نه ميباشد ٩۶۵

گير نشده ام و يا هئيت موظفين امنيتی بالفعل در حين تحرير و يا توزيع آن به اشخاص با لفعل دست

دستگير نه شده باشم چگونه مسؤ ليت مذکور به من مدعی با لدفع حاضر هذا نسبت داده شده است و 

و . جريان و گذارش فوق خود بيا نگر از يک اتهام غير حقه و مجوف و بی اساس استوار بوده 

  »ازاطاق من کتا بها و مقاالت بدست آمده « يده همچنين در دعوی څارنوال مؤ ظفه چنين تحريرگرد

در جواب بايد بگويم که يک کتاب بنام دين د ر تاريخ تمدن است و مقاله هم که بدست آمده به موضوع 

جرمی ارتباط پيدا نه می کند و کتاب مذکور کامأل موضوع معلوماتی ميباشد که مطالعه ء آن قانونأ 

 در دعوی څارنوال موظف مثليکه من مدعی بالدفع اعتراف کرده جرم پنداشته نه ميشود و علی هذا

باشم که درمدت يک هفته که درنظارت امنيت دولتی تحت بازجوئی قرارداشته بودم ازطرف هئيت 

تحقيق موظف چنان مورد تعذيب جسمی قرار داشتم حتی صحتم در معرض خطر نيستی قرار داده 

   اعتراف مذکور قرار گرفته شدم لذا نظر به مسأ له شرعی شده بود و باالثر زواجر مذکور وادار به

 فتاوی کامليه و مسأ له شرعی ١۴۶صفحه  )ة  اقرار المکرو کذا الرضأ و الطوع شرط اليصح( 

 مجلة – ١۵٧۵ماده  ) يشترط فی االقرار رضأ المقر فا اال قرار الواقع با الجبر و االکراه ال يصح (

 قانون مدنی اقرار اکراهی اخذ شده مذکور شرعأ و قانونأ مدار – ۵۵٣و ۵۵٢و  ۵۵١االحکام و مواد 

و شاه " ثاقب " اعتبار نه ميباشد و از جانبی از جمله اساتيد پو هنځې مذکور فقط دو نفر شهاب الدين 

ولی در مورد من اظهارات غير واقعی در باره ابراز نظر کرده اند در حاليکه سائر اساتيد در موردم 

 ١٣٨۵در سال " ثاقب "  استاد شهاب الدين هريكياشته بودند و مضامين درسی دو نفر حسن نظر د

مدت بسيار کوتاه استاد ثقافت اسالمی بودند و در س وی با مقاله مورد اتهام کدام ارتباطی ندارد ، اگر 

اين من سوالی از وی کرده ام مانند هر محصل در ارتباط موضوع برای افزائيش معلوماتم بوده است 

 در صنف مايان منحيث استاد جغرافيای سياسی ١٣٨۵اذيت شده نه ميتواند و شاه ولی خان در سال 

که مضامين درسی شان به علوم دينی و عقيدوی ارتباطی نداشته است که اتهام غير حقه مذکور روی 

ت سه اصل پوهنځې ژورنا ليزم هستند و مدانيکه  اغراض شخصی مبتنی بوده است و برعکس استا د

ورفتارم آګاه هستند در باره ام حسن نظر دارند ږ و سال کامل با من بوده اند و از تمامی سلوک 

همچنين بعضی محصلين در موردم اظهارات غير حق در باره ادعای غير حقه داده اند و اين 
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 به ميان آمده روی حسادت در دوران تحصيل 

واز طرف ديگر رئيس .عاضدت اقدام به تحرير چنين جمالت بهتان آميزمبادرت ورزيده شده است و م

پوهنتون بلخ از داشتن افکار مارکسيستی در موردم اظهارات داده شده است درحاليکه رئيس پوهنتون 

سی با شيم و کدام مضمون در من سيد پرويز را نه می شناخت در حاليکه با يکديگر معرفت نداشته 

رئيس پوهنتون همصنفی من سيد پرويز بوده دخترنيز رئيس پوهنتون ، پوهنځی نداشته بوده و ازاينکه 

و در دوره تحصيل دختر رئيس پوهنتون با من مدعی با لدفع حاضر هذا رقابت داشته بوده وبنابر 

 اندازی و ابراز تحريک دختر رئيس پوهنتون به پدرش باالخره چنين اتهام بی بنيان را بر عليه من راه

 و هيچگونه در حاليکه من مدعی بالدفع حاضر هذا شخص مسلمان و متدين بوده. کرده شده است 

چنانچه آهالی محاسن سفيدان و لسوالی .عملکر غير اسالمی از من مدعی با لدفع حاضر هذا سر نزده 

ند که از ابتدائی سانچارک در ورقه ء جداگانه چنين تحرير داشته اند که از جمله اشخاصی هست

طفوليت الی الحال مايان سيد پرويز را معرفت داريم در مورد مسلمان بودن و نماز خوانی و 

  . ................ايمانداريی من سيد پرويز تصديق بعمل آورده اند که معلومات مذکور را موجود دارم 

    ... ادامه دارد 

  

    هالند ٢٠٠٨ فبروری ٢٣

  

  

  

  


