
Evidències del FBI proven la innocència de l’acusat de l’atemptat de la Marató de Boston 
Dzhokhar Tsarnaev

17 d’Agost de 2015

Paul Craig Roberts  

He sigut contactat per l’advocat John Remington Graham, un membre en actiu del Col·legi 
Suprem de Minnesota i del Col·legi dels Estats Units. M’informa que actuant en favor de Maret
Tsarnaeva, la tia dels acusats germans Tsarnaev i ciutadana de la República del Kirguistan on 
està habilitada per exercir la abogacia, ell la ha assistit en la presentació davant del Jutjat de 
districte de Boston d’una moció pro se, que inclou un argument d’amicus curiae, i un informe 
propi. El jutge que presideix la causa ha ordenat que aquestos documents siguin afegits al 
sumari del cas per tal que es troben públicament accessibles. Els documents són reproduïts al 
final d’aquest article.

Els documents argumenten que sobre la base de les evidències proporcionades per l’FBI, no hi 
ha lloc per a la imputació de Dzhokhar Tsarnaev. Els evidències de l’FBI conclouen clarament 
que l’artefacte estava en una bossa negra, però les fotografies emprades per establir la 
presència de Dzhokhar en la Marató el mostren portant una bossa blanca. A sobre, la bossa no 
te l’aparença pesada i voluminosa que tindria una bossa que contingués una bomba.  

Com els lectors saben, jo havia sospitat de l’atemptat de la marató de Boston des del principi. 
Sembla obvi que tots dos germans Tsarnaev patiren intents d’assassinats en suposats tirotejos 
amb la policia, com els suposats perpetradors en l’assumpte de Charlie Hebdo en París. Morts 
convenients en tirotejos son acceptades com a indicis de culpa i resolen el problema de jutjar a
innocents víctimes expiatòries.

En  el cas de Dzhokhar, la seva culpabilitat no va ser establida mitjançant evidències sinó 
mitjançant acusacions, per la traïció de l’advocada pública que el govern va assignar a la seva 
defensa, Judy Clarke, la qual va proclamar la culpabilitat de Dzhokhar en la declaració 
d’apertura de la “defensa” del cas, per una suposada confessió, evidència de la qual mai no ha 
sigut proporcionada, escrita per Dzhokhar en una embarcació en l’interior de la qual el malferit
jove jeia moribund fins que va ser descobert per l’amo de la mateixa i hospitalitzat en estat 
crític.  

Després de la seva condemna per la seva advocada defensora, Dzhokhar suposadament 
confessà un altre cop en termes jihadistes. Com els estudiants de lleis han sabut durant segles, 
les confessions no són dignes indicis de culpa. Dzhokhar no va ser condemnat sobre la base de 
les evidències. 

En la meva entrevista a John Remiington Graham, he conclòs que malgrat els 48 anys d’activa 
experiència en justícia penal, tant en el paper de fiscal com en el d’advocat defensor, li va 
resultar extremadament xocant la malversació legal del cas Tsarnaev. Com que Graham està 
arribant al final de la seva carrera, està desitjós de parlar clar, però no ha pogut trobar un sol 
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llicenciat en l’estat de Massachusetts que es prestés a recolzar la seva compareixença davant 
del Jutjat del Districte Federal de Boston. 

Això em diu que la por a les represàlies ha estès el seu abast al sistema judicial i que l’Amèrica 
que vam conèixer on la llei protegia la gent, ja no existeix. Aquí està l’Informe de Maret 
Tsarnaeva:

“ Informe de Maret Tsarnaeva concernint al cas de Dzhokhar Tsarnaev

Conscient que aquest informe por ser presentat o despatxat com a un oferiment de prova amb
la seva autorització en processos  públics contemplats per la llei dels Estats Units d’Amèrica i 
en aplicació del Títol 28 del Codi dels Estats Units, Secció 1746, Maret Tsarnaeva compareix i 
declara:

Soc la tia paterna de Dzhokhar Tsarnaev que ha sigut processat pel Jutjat de Districte de 
Massachusetts dels Estats Units en auto de processament confirmat per un gran jurat el 27 de 
Juny de 2013, per causar una de dues explosions en Boylston Street en Boston el 15 d’Abril del 
2013. 

En el càrrec per conspiració, són mencionats alguns altres actes de manifest mal procedir. Tal i 
com jo entenc l’acusació, si Dzhokhar no va dur ni va detonar un artefacte explosiu improvisat 
o bomba en una olla a pressió com es pretén, tots els trenta càrrecs fallen, encara que potser 
altres interrogants persisteixin quedant pendents de resolució, sobre les quals no ofereixo 
comentari aquí, i que han de ser subjectes a les garanties d’un degut procés judicial, dins de la 
jurisdicció de la Commonwealth de Massachusetts.  

Actualment estic vivint en Grozni, la capital de Txetxènia, que és una república de la Federació 
russa. El meu bagatge acadèmic inclou estudis complets en un programa de cinc anys de la 
Facultat de Lleis de la Universitat Estatal del Kirguistan, també tinc el màster de lleis (LL. M), 
enfocat a lleis de seguretat, expedit per la Universitat de Manitoba quan vivia en Canadà. Estic 
qualificada per a exercir lleis en el Kirguistan. Estic disposada a testificar sota jurament en 
processos públics en els Estats Units, si les meves despeses són cobertes i la meva seguretat 
personal i el dret de retornar a la meva llar en Txetxènia són garantits adequadament per 
davant.    

A banda d’altres anomalies i altres aspectes del cas sobre els quals no faig comentaris aquí, 
tinc coneixement de diverses fotos, en les quals el Federal Bureau of Investigation (FBI) ha 
confiat com a mitjà de prova, o d’evidències que el seu laboratori criminal ha produït i altres 
publicacions de material. En conjunt, tot això demostra clarament que Dzhokhar no duia una 
gran motxilla de nylon negra amb un rectangle blanc marcat en la   part superior, i contenint 
una pesada bomba en una olla a pressió, poc abans de les explosions en Boston el 15 d’Abril de
2013, com pretén l’FBI i es contempla en l’atribució d’ambdues explosions. Pel contrari, eixes 
fotos mostren inequívocament que Dzhokhar duia sobre el seu muscle dret una motxilla 
predominantment blanca que era de pes lleuger, i no s’apreciava protuberant o enfonsada 
com hauria sigut evident si aquesta hagués contingut una pesada bomba en una olla a pressió. 
L’única conclusió raonable és que Dzhokhar no va ser el responsable de cap de les dues 
explosions en qüestió.
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Aproximadament entre el 20 i el 21 de Juny del 2013, durant el seu primer viatge a Rússia, que 
va durar uns deu dies més o menys, Judy Clarke i William Fick, advocats de l’oficina de 
defensors públics de Boston, van visitar al meu germà Anzor Tsarnaev i a la seva esposa 
Zubeidat, respectivament el pare i la mare de Dzhokhar. La trobada va tindre lloc en casa dels 
pares de Dzhokhar en Makhachka que es troba adjacent a la república de Txetxènia,  i a unes 
tres hores en cotxe de Grozni. Ma mare, ma germana Malkan, i jo vam estar presents durant 
aquesta trobada. Zubeidat parla un anglès acceptable. El senyor Fick parla rus amb fluïdesa. 

Deixant a un costat altres detalls de la conversa en Juny 20-21, desitjo destacar el següent: Els 
advocats de Boston van advertir vehementment a Anzor i Zubeidat que havien de reprimir-se 
de reivindicar en públic que Dzhokhar i el seu germà Tamerlan eren no culpables. Els van 
avisar, que si la seva advertència no era acatada, la vida de Dzhokhar en custòdia prop de 
Boston seria més difícil;

-La senyora Clarke i el Senyor Fick també van requerir d’Anzor i Zubeidat que col·laboressin 
influenciant a Dzhokhar per acceptar la representació legal de l’oficina federal de defensor 
públics de Boston. El Senyor Fick va revelar que Dzhokhar estava refusant els serveis de la tal 
oficina i enviant de tornada als seus advocats i personal quan aquests el visitaven. En reacció al
consell del Senyor Fick, va seguir una viva discussió:

-Com a família de Dzhokahr, vam expressar la nostra preocupació per si l’oficina de defensors 
públics de Boston no era digna de confiança i no intentava defensar a Dzhokhar eficaçment, ja 
que eren pagats pel govern dels Estats Units que l’estava acusant per raons polítiques, com 
molts creuen. Els pares de Dzhokhar van expressar el seu desig de contractar consell legal 
independent ja que Dzhokhar no confiava en els advocats que el govern li havia assignat. El 
senyor Fick va reaccionar dient que els agents i advocats del govern obstruirien la tasca d’un 
conseller legal independent;

-Jo vaig proposar que la família de Dzhokhar contractés consell legal independent per a 
treballar amb l’oficina federal de defensors públics per tal d’assegurar una adequada i efectiva 
representació de Dzhokhar. El senyor Fick va respondre que, si era contractat consell legal 
independent per la família, l’oficina federal de defensors públics de Boston abandonaria el cas.

- El senyor Fick llavors va assegurar a Anzor i Zubeidat que el Departament de Justícia dels 
Estats Units havia assignat 5 milions de dòlars a la defensa de Dzhokhar, i que l’oficina federal 
de defensors públics de Boston intentaria defensar a Dzhokhar adequadament. Zubeidat 
llavors i allí va dir poca cosa amb respecte a les afirmacions del senyor Fick. Però per la meva 
part, jo mai no he cregut que l’oficina federal de defensors públics de Boston fes cap intent de 
defensar a Dzhokhar com van prometre. I les meves impressions a partir del que va passar 
durant el judici em condueixen a creure que l’oficina federal de defensors públics de Boston no
ha defensat Dzhokhar competentment ni amb ètica. En qualsevol cas soc sabedora que a 
continuació d’eixa entrevista en Juny 20-21 de 2013, la senyora Clarke i el senyor Fick van 
continuar passant temps amb Anzor i Zubeidat arribant a persuadir Zubeidat per tal que signés 
una carta mecanografiada en rus per a Dzhokhar, que l’instava a cooperar de tot cor amb 
l’oficina federal de defensors públics de Boston. Vaig ser informada per la meva germana 
Malkan, que Zubeidat els va donar la carta als defensors públics, poc abans de la seva sortida 
des de Rússia aproximadament el 29 de Juny del 2013, per tal que l’entregaren a Dzhokhar. 
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-Durant viatges posteriors de la senyora Clarke i el senyor Fick per a visitar els pares de 
Dzhokhar en Makhachkala, l’estratègia per a defensar a Dzhokhar va ser explicada, segons vaig
poder saber mitjançant la meva germana Malkan. L’oficina pública de defensors de Boston 
pretenia contendre durant el judici, com realment va succeir després, que Tamerlan, ara 
difunt, va ser la ment criminal, i que Dzhokhar estava simplement seguint el seu germà major. 
Jo em vaig oposar fermament a aquesta estratègia com a moralment i legalment errònia, 
perquè Dzhokhar és no culpable, tal i com les evidències generades per l’FBI mostren. 

Des de llavors s’han enrarit les meves relacions amb els pares de Dzhokhar a causa de la seva 
aquiescència. Aproximadament en 19 de Juny del 2014, durant la seva visita a Grozni, que va 
durar unes dues setmanes, tres membres del personal de l’oficina de defensors públics de 
Boston van visitar ma mare i germanes en Grozni. Em van dir que també visitaren als pares de 
Dzhokhar en Makhachkala. El personal que va visitar a ma mare i germanes en Grozni sobre el 
19 de Juny de 2014, incloïa una tal Charlene, que es va presentar a si mateixa com a 
investigadora independent, treballant en i amb l’oficina de defensors públics en Boston; una 
altra que responia al nom de Jane, una treballadora social que deia haver parlat amb 
Dzhokhar; i una tercera, de nom Olga, que era una intèrpret de rus-anglès de Nova Jersei. No 
van deixar targeta de visita, però es van allotjar en l’hotel principal de Grozni, d’aquí dedueixo 
que els seus cognoms poden ser esbrinats. Jo no vaig estar present en la trobada de Grozni del 
19 de Juny del 2014 però la meva germana Malkan, que va estar allí, em va telefonar 
immediatament després que la mateixa finalitzés. Ella em va revelar llavors els detalls de la 
conversa durant l’entrevista. Malkan i jo hem parlat sobre la visita en diverses ocasions. 
Malkan parla Rus i Txetxè i està disposada a testificar sota jurament en processos públics en els
Estats Units mitjançant intèrpret rus, si les seves despeses són cobertes i si la seva seguretat 
personal i el dret a tornar a la seva llar en Txetxènia són assegurats adequadament d’avant mà.
Ella explica, i m’ha autoritzat a declarar per ella que, durant la conversa   el 19 de Juny del 
2014, en Grozni, Charlene, la investigadora independent va afirmar clarament que l’oficina 
federal de defensors públics en Boston sabia que Dzhokhar era no culpable de tots els càrrecs, 
i que la seva oficina estava sota una enorme pressió de les agències de forces de l’ordre i alts 
càrrecs del govern dels Estats Units per tal de no resistir la condemna. 

Aquest informe ha sigut executat en l’exterior dels Estats Units, però el present relat és cert 
fins a on arriben el meu coneixement, informació i opinió i es troba subjecte a la pena de 
perjuri d’acord amb les lleis dels Estats Units d’Amèrica.

Entregat el dia 17 de Abril de 2015 

Maret Tsarnaeva              
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Jutjat de Districte dels Estats Units Districte de Massachusetts

Argument d’Amicus Curiae Estats Units d’Amèrica, acusació vs Dzhokhar Tsarnaev, No. No. 13-
CR-10200-GAO

*SIGUI DE GUST D’AQUEST JUTJAT*

*1. Jurisdicció Federal: L’autoritat constitucional dels Estats Units no pot estendre’s a 
l’acusació de Dzhokhar Tsarnaev a la llum de la opinió del jutjat en Estats Units v. Lopez, 514 
U.S. 549 (1995), i l’expressat per Alexander Hamilton en El Federalista, Ns. 17, 22, i 34 (Clinton 
Rossiter (ed.), Edicions Mentor de la New American Library, Nova York, 1961, pp. 118, 143-144,
i 209). El Congrés ha assumit les funcions de regular el comerç, incloent el trànsit i els incidents
de trànsit, però els crims domèstics i l’ús d’armes són generalment reservats als estats. Si hi 
hagués suficient evidència per a acusar a Dzhokhar per assassinat i violència, hauria de ser 
jutjat exclusivament per la Commonwealth de Massachusetts.    Segons això, amicus insta que 
l’acusació ara pendent sigui retirada, i la convicció del seu nebot, Dzhokhar Tsarnaev, de 
càrrecs sobre diversos actes ha de ser revocada.

------------------------------

*Pàgina  2*

2. La innocència factual de l’acusat: Deixant de banda els recels de la amicus i moltes altres 
persones sobre l’escenari “oficial” concernint a aquest cas, tal i com ha sigut presentat al 
públic pel govern i els mitjans corporatius dels Estats Units, Evidències generades per l’Oficina 
Federal d’Investigació (FBI), confirmades en el sumari judicial d’aquest cas i admeses per 
l’acusació, o susceptibles de notificació judicial conforme a la Regla 201 (b) de les Regles 
d’Evidències, concloentment demostren que Dzhokhar Tsarnaev no pot ser culpable dels crims 
que li són atribuïts en l’auto de processament. 

L’acusació formal contra Dzhokhar Tsarnaev va ser confirmada el 27 de Juny del 2013. El 
document conté 74 pàgines, i acusa el Senyor Tsarnaev (d’aquí endavant referit com a 
Dzhokhar) de crims atroços, incloent alguns punibles per execució. El succés central del qual a 
Dzhokhar se’l suposa responsable, segons l’acusació, va tindre lloc en Boylston Street, en front 
del Restaurant Forum, prop de la línia d’arribada de la marató del 15 d’Abril del 2013. Els 
paràgrafs més importants de l’acusació són enumerats en els apartats 6, 7 i 24 (incloent alguns
altres que repeteixen expressament o implícitament la substància dels mateixos).

Els paràgrafs 6-7, llegits aïlladament i en el seu context, afirmen que, actuant en concert amb 
el seu (ara difunt) germà, Dzhokhar va depositar en la vorera i va detonar una de dues 
“motxilles negres” que contenien “artefactes explosius improvisats”, els quals estaven 
construïts amb olles a pressió, explosiu de baixa potència, metralla, adhesiu i altres materials.” 
El paràgraf 24 aclareix que la motxilla negra transportada, i contenint la bomba en una olla a 
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pressió suposadament detonada per Dzhokhar, va ser depositada en front del restaurant 
Forum i va estar associada a la segona explosió. L’acusació diu en el paràgraf 6 que ambdues 
bombes van explotar sobre les 2:49 de la vesprada (horari Est), i que les bombes que Dzhokhar
i el seu germà van col·locar i van detonar mataren cadascuna d’elles com a mínim a una 
persona i causaren ferides a d’altres. 

En el matí següent de les explosions, i.e., el 16 d’Abril del 2013, Richard DesLauries, agent 
especial de l’FBI en Boston, va fer declaracions públiques durant una conferència de premsa, 
que va ser publicada i impresa en la web de l’FBI, i en els mitjans de notícies, referent als fets 
establerts per l’acusació. 

El senyor DesLauries va dir, com en substància confirmen els paràgrafs 6-7 de l’acusació, 
“aquest matí, s’ha determinat que ambdós explosius van ser dipositats en bosses o motxilles 
de nylon de color fosc. La motxilla degué ser pesada a causa dels components que se suposa 
que contenien”

“...estem demanant al públic romandre alerta, i alertar-nos de la següent activitat... algú que 
aparegués   portant una motxilla inusualment pesada ahir més o menys durant el temps de les 
explosions  i al voltant de les mateixes.”

------------------------------

*Pàgina 4*
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L’FBI també va publicar el 16 d’Abril de 2013, una fotografia de laboratori d’un fragment de la 
bomba trobat després de les explosions. Aquesta foto és reproduïda com a Tsarnaeva exhibit 1
en l’apèndix d’aquest document i se la suposa disponible per a notificació judicial. 

A partir d’aquest fragment de bomba, el laboratori criminal de l’FBI va poder reconstruir la 
mida, forma i model de les olles a pressió, com va ser publicat en la informació emesa per l’FBI 
a la nació en ABC News Nightline el 16 d’abril del 2013. Una imatge fixa, presa de (sobre les 
01:39-01:54) d’aquest reportatge televisiu d’ABC, és reproduïda com a Tarnaeva exhibit 2 en 
l’apèndix d’aquest document i s’ofereix per a ser tingut en compte pel jutjat. Un segment 
major d’aquest reportatge de l’informatiu nocturn d’ABC (entre les 01:31-02-14) elabora fets 
establerts en els paràgrafs 6-7 de l’acusació, incloent referència a tres dels quatre elements de 
prova reproduïts en l’apèndix d’aquest document. Cadascuna de les olles a pressió en qüestió 
era una Fagor, Macey’s, model 6-quarts, venuda en o a prop de Boston i en qualsevol part dels 
Estats Units per Macey’s. Les seves dimensions externes són probablement 8½ polsades 
d’alçada, incloent la tapa, i unes 9 polsades de diàmetre. Mancades d’anses de plàstic dur i 
farcides de claus, cargols i altres objectes de metall, preparades així com a bomba, hauria de 
causar en la bossa que la transportés , tal i com observa el cap de l’FBI en Boston durant la 
seva conferència del 16 d’abril del 2013, un “pes inusual”.

Novament el 16 d’Abril del 2013, l’FBI va publicar una foto del seu laboratori criminal, 
reproduïda aquí com a Tsarnaeva exhibit 3, que mostra les restes d’una motxilla que es diu que
contenia una de les bombes, -- una motxilla de nylon negra amb un rectangle característic de 
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color blanc marcat 3½ polsades més o menys segons va aparèixer després de les explosions del
dia anterior. Aquesta foto mostra la “motxilla o bossa de nylon de color fosc” que el senyor 
DesLauries va descriure en la seva conferència de premsa a l’endemà de les explosions quan es
refereix a les que portaven els culpables. Aquesta era una de les “motxilles negres” referides 
en el paràgraf 7 de l’acusació. Està retratada en l’exhibit 26 de la fiscalia que va ser introduït 
durant el segon dia del judici en aquesta causa (dia 28 en la transcripció, 5 de Març de 2015), 
dient que la bossa o motxilla en qüestió va ser trobada  en el carrer a prop de la bústia de 
correus en front del restaurant Forum en Boylston street, i, com prèviament hem assenyalat, 
va estar associada amb la segona explosió el 15 d’abril del 2013, la qual en el paràgraf 24 de 
l’acusació se suposa que Dzhokhar va detonar.  

Aquesta impressió general està confirmada per l’exibit 3090 de la defensa, que mostra una 
motxilla amb l’exterior o la coberta negra, i va ser introduïda durant el setzè dia del judici (dia 
42 en la transcripció, 31 de Març de 2015). Tsarnaeva exhibit 3 també es troba disponible per a
ser examinat pel jutjat. El 18 d’Abril del 2013, l’FBI va publicar un vídeo de 29 segons dient que 
havia sigut pres del Whiskey’s Steak House en Boylston Street sobre les 02:37-38 de la 
vesprada (horari Est), només uns minuts abans de les explosions del 15 d’Abril  del 2013. 
Aquest definitivament estableix la qüestió principal que prové de l’acusació  

*Pàgina 6*
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  I la declaració de no culpabilitat interposada contra aquesta.  Part d’aquest vídeo es troba en 
l’exhibit 22 de la fiscalia introduït durant el tercer dia del judici en aquesta causa (dia 29 de la 
transcripció, 9 de Març del 2015). D’aquest vídeo del carrer, tres imatges fixes van ser extretes.
Dues d’eixes imatges fixes van ser publicades per l’FBI el 18 d’Abril del 2013 en cartells que van
ser utilitzats per identificar els sospitosos. Les tres fotos van ser publicades per la CNN i 
Associated Press el 19 d’Abril del 2013. La tercera imatge fixa d’aquest vídeo és la més 
significativa, i està reproduïda com a Tsarnaeva exhibit 4 en l’apèndix d’aquest document. Com
ja hem dit l’acusació de l’FBI i la fiscalia van afirmar a l’uníson que els culpables que detonaren 
aquestes explosions duien grans, inusualment pesades, motxilles negres que ocultaven 
bombes en olles a pressió. Però la tercera imatge fixa del vídeo de Whiskey’s Steak House 
reproduïda com a Tsarnaeva exhibit 4, i presa del vídeo del carrer usat per l’FBI per identificar 
els sospitosos i reconeguda pel govern en aquesta acusació, mostra inequívocament que, poc 
abans de les explosions, Dzhokhar duia motxilla blanca, de dimensions reduïdes, sobre el 
muscle dret, igualment lleugera de pes, poc carregada, i d’aparença sense deformacions ni 
protuberàncies com seria normal i evident si hagués contingut una bomba en una olla a 
pressió de la mida i pes de les que van ser descrites per l’FBI. A efectes pràctics i a cop d’ull el 
seu color es blanc, encara que una anàlisi tècnic informàtic suggereix un to grisenc clar. 

 *Pàgina 7*
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Dzhokhar és no culpable de transportar y detonar una bomba en una olla a pressió de la 
mateixa manera que és literalment òbvia la diferència entre blanc i negre. N’hi ha hagut i 
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continua havent altres sospitosos les identitats dels quals han sigut suggerides creïblement. 
Ver, e.g., Toni Cartalucci, Land Destroyer Report, 19 d’Abril del 2013 (comentari il·lustrat sota 
el títol “Contractors’ Stood Near Bom, Left Before Detonation.”) Però aquí és suficient referir-
se al comentari de Lord Acton “la responsabilitat històrica ha de compensar la falta de 
responsabilitat legal” -- J. Rufus Fears, Selected Writings of Lord Acton, Liberty Fund, 
Indianapolis, 1985, Vol. 2, p. 383 (Letter to Mandell Creighton, April 5, 1887).

La història jutjarà aquest cas pel que s’haja fet en els processos judicials, com amb seguretat la 
història ha jutjat altres casos significants. 

3. El pesar de l’amicus resideix en què: És impossible que la fiscalia federal i el consell legal per 
a l’acusat no coneguessin les evidències exculpatòries que tot just han sigut identificades i 
il·lustrades. Tot i així la fiscalia federal va procedir sense causa probable, com si no existirà 
l’evidència decisiva d’innocència factual, impossible d’ignorar en un diligent estudi d’aquest 
cas, la qual cosa és completament inacceptable a la llum de Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 en 
86-87 (1963).

Més o menys, en la seva declaració d’apertura del judici el 4 de Març del 2015, segons reflexa 
en el paràgraf quart de la  transcripció dels seus comentaris, l’advocada assignada pel jutjat 
per a l’acusat va insistir forçadament que Dzhokhar era culpable de crims 
capitals,-----------------------------

*Pàgina 8*
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Cosa que és refutada per l’evidència generada per l’FBI, reforçada per l’acusació en si mateixa. 
Va dir, “el govern i la defensa estaran d’acord en moltes coses que van passar durant la 
setmana del 15 d’Abril de 2013. El dilluns de la marató, Tamerlan Tsarnaev va caminar per 
Boylston Street amb una motxilla en la seva esquena, portant una bomba en una olla a pressió,
i la va depositar en front d’Esports Marató a prop de la línia d’arribada de la marató. Jahar (i.e.,
Dzhokhar) Tsarnaev va recórrer Boylston Street amb una motxilla en la seva esquena duent 
una bomba en una olla a pressió i la va col·locar prop d’un arbre en front del restaurant Forum.
Les explosions extingiren tres vides.” 

I en el seu resum al jurat el 6 d’Abril del 2015, com la transcripció mostra, l’advocada assignada
pel jutjat per a l’acusat no va dir res de les evidències exculpatòries en aquest cas. Ni tan sols 
va demanar un veredicte no culpable.

Difícilment en podria haver fet més per promoure una condemna i la més severa de les 
sentències possible, malgrat que la  tercera imatge fixa del vídeo de la Whiskey’s Steak House, 
reproduïda com Tsarnaeva exhibit 4, ensenyava a Dzhokhar portant una motxilla blanca, el que
era suficient per a derrocar l’acusació en la forma en la qual està formulada en el paràgraf 7 
que afirma que l’acusat i el seu germà cometeren els principals fets criminals transportant i 
col·locant motxilles negres. Tal nefast procedir és del tot inacceptable a la llum de Strickland v. 
Washington, *446 U. S. 668 at 687-688 (1984). La mala pràctica de la qual es queixa amicus va 
servir per a ocultar la decisiva evidència exculpatòria com per art de màgia. Amicus urgeix no 
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només a que la pena de mort no pot ser imposada en aquest cas, per les tres opinions en 
*Herrera v. Collins*,

 ------------------------------

*Pàgina 9*
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 506 U. S. 390 (1993), que diu que la pena de mort no pot ser aplicada constitucionalment on 
l’acusat és demostrablement innocent, sinó que aquest jutjat a iniciativa pròpia ordeni un nou 
judici en la direcció que un nou consell legal per a l’acusat sigui assignat, disposat a proveir una
autèntica defensa per a Dzhokhar.    

*4. El corpus delicti: El  paràgraf 10 de l’acusació recita una declaració en la forma d’una 
confessió feta per Dzhokhar  escrita en la part interior de les parets d’una embarcació en 
Watertown. Però amb respecte a totes i cadascuna de les evidències ofertes i tractades com a 
indici, una admissió extrajudicial de culpa en aquest cas,  amicus cita la penetrant observació 
de Sir William Blackston en els seus comentaris sobre les Lleis d’Anglaterra, Edward Christina, 
London, 1765, Book IV, p. 357: “Fins i tot en casos de felonia en la common law, [les 
confessions] són els més dèbils i més sospitosos de tots els testimonis, sempre susceptibles de 
ser obtinguts per artifici, falsa esperança, promeses de favor, o amenaces, rarament 
recordades adequadament, o enunciades amb la precisió deguda, i incapaces en la seva natura
de ser refutades per altres evidències negatives.”   Amicus i incomptables persones sospiten 
que la suposada confessió en el vaixell va ser escenificada per a ajudar a l’acusació i no és 
autèntica. Però suporten els seus arguments en l’antiga saviesa que posa en dubte totes les 
confessions extra-judicials preses sense les precaucions adequades, incloent la regla que 
estableix que una confessió extra-judicial és insuficient per a condemnar si el corpus delicti no 
és suficientment demostrat. La regla és definida amb diversos graus de rigor d’una jurisdicció a
una altra ------------------------------

*Pàgina 10*
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 En jutjats federals, en qualsevol cas, la corroboració requerida per a sostenir una confessió o 
declaració amb tal natura necessita sols ser independent, substancial, i revelar les paraules en 
qüestió per a ser raonablement digna de confiança com apareix en, e.g., en *Opper v. United 
States*, 348 U. S. 84 (1954).

Si tal es la llei aplicable aquí, la requerida corroboració en aquest cas ha d’incloure una 
evidència mostrant que Dzhokhar de fet va transportar una gran i pesada motxilla negra per 
Boylston Street abans de les explosions en la tarda del 15 d’Abril del 2013, como clamen l’FBI y
l’acusació. *Tsarnaeva exhibit 4*, un producte del la investigació de l’FBI, mostra clarament 
que Dzhokhar no va fer tal cosa, d’aquí que la tal requerida corroboració no hagi sigut 
aportada.
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 *5. Últimes observacions: *Les opinions aquí expressades no són aïllades, sinó compartides 
per americans de bé, i altres persones arreu del món. La sota signant i la seva germana Malkan 
estan disposades a testificar tal i com indiquen l’informe presentat en suport de la moció 
d’autorització per a presentar una submissió com a amicus curiae. 

Aquest argument es presentat respectuosament, el 15 de maig del 2015 /s/ Maret Tsarnaeva

*APÈNDIX*

*TSARNAEVA EXHIBIT 1*

*TSARNAEVA EXHIBIT 2*
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*TSARNAEVA EXHIBIT 3*

*TSARNAEVA EXHIBIT 4*
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Aquesta és la comunicació que vaig rebre del lletrat John Remington Graham: 

 “Al Dr. Paul Craig Roberts, salutacions:

Estimat Senyor- A la manera d’introducció. He treballat d’advocat penalista durant quasi 
quaranta vuit anys, tant com a fiscal com en la defensa, i he sigut professor fundador d’una 
acreditada escola de Dret en la meva nativa Minnesota. He comparegut com a consell legal 
davant de jutjats en setze jurisdiccions i  tinc experiència en medicina forense. Puc presentar 
un resum si m’és requerit. El 25 de Març del 2015, mentre transcorria el judici, vaig escriure i 

12



vaig distribuir una curta opinió sobre l’encausament de Dzhokhar Tsarnaev, acusat de fellonies 
capitals en Boston el 15 d’Abril del 2013 en els Estats Units v. Dzhokhar Tsarnaev, No. 13-CR-
10200-GAO en el sumari del Jutjat de districte de Massachusetts dels Estats Units, 
comunament conegut com el “cas de la marató de Boston”, o el “cas del terrorista de Boston”. 
He fet servir vuit foto exhibits per a explicar la meva conclusió que, com a matèria legal, no hi 
havia causa probable per a sostenir l’acusació, i que el Senyor Tsarnaev era simplement no 
culpable de tots els càrrecs. Aquesta visió és compartida per altres que denuncien en internet, 
però la meva opinió va ser encomanada per tal de proveir una seguretat legal a ciutadans d’a 
peu sobre el fet que, legalment parlant alguna cosa funcionava radicalment mal en aquest 
encausament. De fet hi havia llavors i continua havent ara nombroses i enormes anomalies 
respecte al cas.

La substància del cas de la marató de Boston, com ho vaig veure aleshores, i encara ho veig 
així, és que a l’endemà de les explosions en Boylston Street en Boston, el laboratori criminal de
l’FBI va determinar a partir de fragments trobats en l’escena del crim, el cap de l’FBI en Boston 
va anunciar, i l’acusació formal més tard va confirmar, que, poc abans de les explosions els 
culpables duien motxilles negres, grans, i d’aparença pesada, que contenien bombes en olles a 
pressió. Dos dies després, el cap de l’FBI en Boston va declarar públicament que els sospitosos 
van ser identificats gràcies a un determinat vídeo de vigilància del carrer, el qual durant dies va
ser exposat per a la exhibició pública en la web de l’FBI. - El vídeo havia sigut fet des de la 
Whiskey’s Steak House, y va ser emprat per a crear imatges fixes de Tamerlan Tsarnaev (el 
germà major, ara difunt), i Dzhokhar Tsarnaev (el germà més jove, més tard acusat) de com 
caminaven per Boylston Street cap a la línia d’arribada de la marató de Boston, poc abans que 
les bombes esclataren. Aquestes dues imatges fixes van ser impreses en cartells distribuïts per 
l’FBI sol·licitant cooperació al públic en general però hi ha una tercera imatge fixa, treta del 
mateix vídeo que mostra inequívocament que Dzhokhar portava una petita i lleugera motxilla 
blanca. La motxilla que Dzhokhar duia era plana, i no sobresortia ni tenia la caiguda suficient 
com hauria sigut evident si hagués contingut una olla a pressió amb una bomba farcida de 
metralla com la descrita en l’acusació. Aquesta tercera imatge fixa va ser publicada pels grans 
canals de comunicació dels Estats Units. Jo vaig rebre la meva primera còpia d’aquesta tercera 
imatge fixa a través d’un reportatge de la CNN el 19 d’Abril de 2015 (*possible errata volent dir
2013).

El punt d’arribada és que les pròpies evidències de l’FBI eliminen a Dzhokhar com a sospitós i 
proven concloentment que és no culpable dels càrrecs. Aquesta realitat és literalment tan 
clara com ho és la diferència entre blanc i negre. Els mitjans corporatius tingueren 
coneixement d’això, i no puc imaginar com els fiscals federals i el consell legal per a l’acusat no 
hagueren pogut haver-ho sabut. Tan òbvia era la innocència factual de Dzhokhar Tsarnaev que 
ni tan sols havia cap necessitat de judici, perquè un bon advocat de defensa criminal podia 
haver extret la informació publicada per l’FBI el dia després de les explosions, el text de 
l’acusació, i la tercera imatge fixa del vídeo de vigilància de carrer usat per l’FBI per a 
identificar els sospitosos, i haver-los emprat per a recolzar una moció prejudicial per a 
l’abandonament dels càrrecs. Jo he vist en moltes ocasions i he fet tals mocions o he vist 
aquest tipus de mocions presentades per col·legues en jutjats federals, basades en fets 
revelats per la desclassificació d’evidències que els fiscals deuen i rutinàriament fan accessibles
a la defensa dels acusats sota la famosa decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units. I he vist 
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tals mocions concedides en no poques ocasions. Tal pràctica no és rara, tal i com sé per la 
meva pròpia experiència. Què estava passant en el cas de Dzhokhar? Per què no es va donar 
una moció basada en fets indisputables per a descartar la causa? ¿Per què va haver-hi un judici
en definitiva? Per què Judy Clarke, la experimentada advocada penalista especialitzada en 
casos capitals assignada per a defendre a Dzhokhar, admet davant del jurat en el seu discurs 
d’apertura que el seu client era culpable? Per què no la va usar posant punt i final al cas i 
salvant així la vida del seu client? En el seu resum al jurat, la senyora Clarke ni tan sols va 
demanar un veredicte de no culpable. No va fer cap esment de les evidències exculpatòries 
generades per l’FBI i esmentades en l’acusació.  Es trobaven àmpliament disponibles 
fotografies de possibles agents paramilitars junt a l’escena del crim en Boston en el moment 
de les explosions, portant grans motxilles negres, d’aparença pesada, amb el rectangle 
característic que el material que el laboratori criminal de l’FBI va revelar. Però aquestes 
persones amb motxilles negres mai no van ser investigades per l’FBI. Per què no?

Vaig contactar amb Maret Tsarnaeva, la tia paterna de Dzhokhar que viu en Txetxènia, que és 
part de la Federació Russa, una advocada educada en la vella escola Russa de lleis en la 
República del Kirguistan que va ser una vegada part de l’Imperi Rus i de la unió Soviètica, però 
ha sigut independent des de la fi de la Guerra Freda, una dona molt brillant i interessant que 
va donar la cara i des del principi ha mantingut que el seu nebot era no culpable. Les meves 
converses amb ella en Skype em porten a concloure que Judy Clarke i els seus col·legues en 
l’oficina federal de defensores públics de Boston no van poder suportar la pressió política i van 
llançar a perdre el cas en lloc de defensar a Dzhokhar. La Senyora Tsarnaeva va executar un 
informe el 17 d’Abril del 2015 que explica els esdeveniments que van tindre lloc quan 
representants de l’oficina de defensors públics de Boston es van trobar amb la família de 
Dzhokhar en Rússia. Per a aquells interessats en els detalls, adjunto una còpia del seu informe 
exactament tal com em va ser enviat per Maret des de Rússia i més tard va ser presentat 
davant del jutjat federal de districte en Boston, tret que el presentat en el jutjat federal de 
districte inclou la signatura original de Maret en caràcters russos la qual puc verificar 
mitjançant el meu registre de documents. 

Maret esperava cridar l’atenció al jutge que presideix la causa sobre les evidències 
exculpatòries, perquè els advocats de Dzhokhar no defensaven l’acusat i els fiscals federals 
estaven actuant sense causa provable.

Després d’haver dut a terme una investigació diligent sobre les opcions, Maret va decidir 
intentar una compareixença davant el jutjat del districte federal de Boston com a amiga del 
jutjat. Per a això havia de sol·licitar al jutge que presidia la causa un permís per a comparèixer 
pels seus propis mitjans i per a presentar una moció demanant al jutjat assignar-me com el seu
conseller legal personal amb tal propòsit i per a una ocasió especial. Normalment, per a ser 
admès a exercir davant el jutjat en una ocasió especial, jo hauria necessitat una moció d’un 
membre del col·legi local. El meu assistent para-legal i jo vam contactar molts advocats en 
Massachusetts. Alguns van mostrar simpatia, però cap ni un es va atrevir a participar, tement 
que les seves reputacions resultaren perjudicades. He exercit prèviament davant el districte 
federal de Boston fa alguns anys, i llavors no vaig tindre dificultat en assegurar la cortesia 
rutinària d’un membre del col·legi patrocinant la meva compareixença en una ocasió especial. 
Però ni tan sols en la Unió de Llibertats Civils de  Massachusetts es van atrevir a assistir-nos a 
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Maret o a mi. He hagut d’assistir a Maret mitjançant una intervenció pro se, representant-se a 
si mateixa, mentre que m’anomena com a “consell legal” de manera que quedi constància que 
ha sigut guiada per un lletrat, i demana al jutge que presideix la causa admetre’m en una 
ocasió especial sense el patrocini d’un membre del col·legi local, degut a circumstàncies 
inusuals. Seguint instruccions del personal del jutjat, no podíem procedir sobre els sumari 
electrònic i la moció pro se de Maret amb els documents annexes va ser entregada a la fiscalia 
federal de districte i a la oficina de defensors públics impresa i mitjançant correu certificat, i els
plecs van haver de ser presentats a l’oficina de l’ordenança del jutjat federal de districte, 
també en paper i per correu ordinari. Però la nostra  tasca va ser completada el 29 de Maig del 
2015. 

Per a la seva comoditat, adjunto a aquesta l’argument formal fet per Maret Tsarnaeva actuant 
pro se sota la meva supervisió, exactament tal i com va ser entregat en el jutjat federal del 
districte en Boston, excepte que la còpia allí presentada incloïa la signatura de Maret 
Tsarnaeva en caràcters russos, tal com puc demostrar mitjançant el meu registre de 
documents.  Hem mostrat mitjançant text i exhibits, i per referència al registre judicial i a les 
evidències generades per l’FBI que Dzhokhar no pot ser culpable, perquè l’FBI va determinar i 
l’auto d’encausament al·lega que els culpables portaven motxilles negres, però les evidències 
de l’FBI mostren que Dzhokhar portava una motxilla blanca.  Maret va expressar les seves 
lamentacions per la falta d’ètica i la mala pràctica dels fiscals federals en actuar sabent que no 
tenien causa provable, i la falta d’ètica i el mal procedir del consell legal assignat pel jutjat en 
no defensar amb rigor l’acusat. Hem inclòs els quatre foto exhibits més important, incloent el 
resultat de la investigació del laboratori criminal de l’FBI i la exculpatòria tercera imatge fixa 
del vídeo usat per l’FBI per a identificar els culpables. Soc conscient que molts ciutadans 
incrèduls no poden acceptar que el govern dels Estats Units pugui organitzar un judici farsa en 
Boston per a condemnar un jove innocent i sentenciar-lo a mort. Però tals successos no són 
inusuals en la història.   . Assassinats judicials omplen la història de moltes nacions. Eixos 
ciutadans apunten a les afirmacions contingudes en la suposada confessió de  Dzhokhar dins 
d’una embarcació en Watertown y la del moment de la sentència. Però contràriament a les 
creences dels no iniciats, ha estat  clar des de temps remots que las confessions són els més 
dèbils y més sospitosos de tots els testimonis, com s’afirma en manuals legals des de fa segles.

El argument pro se de Maret cita a Sir William Blackstone,  de qui van aprendre les lleis els 
pares fundadors dels Estats Units per la seva veracitat. Falses confessions són molt comuns, i el
resultat de fabricacions, artificis, coacció, esperances infundades, intents de guanyar favor, fins
i tot rentat de cervell.  D’aquí que des de temps remots la llei s’hagi preocupat de 
desenvolupar proteccions contra les falses confessions.

La intervenció de Maret Tsarnaeva en favor del seu nebot en el cas de la marató de Boston es 
significant perquè, malgrat haver denegat la seva moció per a comparèixer com a amiga del 
jutjat, el jutge ha emès un ordre, que apareix en el registre electrònic, amb el nombre 1469, i 
que estableix que els documents presentats per ella siguin mantinguts en la oficina de 
l’ordenança del jutjat federal del districte de Boston. Eixos documents son accessibles a aquells
que desitgen veure’ls y llegir-los. Per tant, ja és un assumpte públic oficial, no simplement un 
assumpte de protesta en internet o rumors, que els fiscals federals, els advocats assignats  pel 
jutjat per al acusat, i el jutge que presideix la causa són tots ells conscients de les evidències 
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del propi FBI que exclouen a Dzhokhar Tsarnaev com a sospitós, y proven la seva innocència 
factual. També queda clar que els grans mitjans de comunicació dels Estats Units, que 
orquestraren la falsa imatge de que Dzhokhar era culpable de crims horribles, y que 
demanaren la seva execució eren sabedors que és no culpable. Ells sabien, como el reportatge 
de la CNN quatre dies després del dilluns de la marató fa evident, que Dzhokhar duia de fet 
una petita y lleugera motxilla blanca y que les pròpies evidències del govern ensenyen  que els 
culpables, qui es vulgui que foren, duien grans motxilles negres d’aparença pesada.

John Remington Graham del Colegio de Minnesota (#3664X)       
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