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 ریاست هیئت جلیلۀ وزراء دامت شوکتهم

کردستان واقع و این  ازدواجی به آداب بهائی بین آقاعلی اوسط احمدی و کبری خانم ملکی در قروۀ ۱۳۱۷در دیماه 

فدوی محمد سعید ملکی عقدنامه را بعنوان شاهد امضاء نمودم از طرف صلحیّۀ محل و عدلیّه کردستان به بهانۀ اینکه 

عقد بهائی غیر رسمی است زوج و زوجه و شهود را تحت محاکمه قرار داده فدوی نیز جزء شهود دچار زحمت و 

العموم کردستان قضیّه را به استیناف ثبوت رسید و رأی صادر شد مدعیهتقصیری شهود بخسارت شدم در عدلیّه بی

رجوع نموده و در نتیجه به استیناف کرمانشاه حاضر و محکمه پس از محاکمه امر به رجوع داد تا بعداً رأی خود را 

کردستان ابالغ دارد هنوز از چگونگی رأی محکمه اطالعی نرسیده است در ظرف نه ماه از اینجهت  بوسیلۀ عدلیّه

بکرمانشاهان  یو گاهدچار زحمت و دردسر بوده و شخص زارع را در عین اشتغال بامر فالحت گاهی بکردستان 

د اقدام بتظلّم و دادخواهی نمایم برای ادای شهادت احضار کردن خارج از عدالت و انصاف است از ابتدای امر الزم بو

چون بموجب معتقدات بهائی در هر حال رعایت تعظیم و تفخیم اولیای معّظم امور را بر خود فرض و مطمئن بوده که 

اعتدالی و اعتراض بوجدان نفوس نبوده و باالخره رأفت و شفقت زمامداران راضی بر بی و مراتبهرگز وجدان پاک 

تفاهم خواهد گشت از تقدیم عرضحال خودداری کرده راجع بتصدیع نگشتم تا کار وده رافع سوءحقانیّت جلوه نم عدل و

بحدی رسید که تحمّل غیر ممکن ناچار مبادرت بجسارت کرده از پیشگاه آن هیئت جلیل که حافظ و حارس آسایش و 

وطه در این قبیل موارد یعنی ازدواج ف توّجه دارد که مقّرر فرمایند ادارات مربطرفاه عموم رعیّت ایرانند استدعای ع

 بهائی بهانه جوئی و اعمال غرض نکرده و موجب مزاحمت نشوند.

 با تقدیم احترامات

 

 ورود به دفتر ریاست وزراء[: ]مهر
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 ]یادداشت زیر نامه[

 ریاست دفتر وزراء بایگانی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایسند است. اگر به نکتهویسی از اصل ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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