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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰2۰/12/1۸

نگارگر

چه دالور است دُزدی که به کف چــــراغ دارد.
ُک خویش
اگر نه همه بدون شک برخی
ازخوانندگان من به یاد دارند که من چندی پیش درفیس ب ِ
ِ
زیرعنوان(یک دادخواهی ساده وبدیهی) نوشته و در آن دادخواهی کرده بودم .دادخواهی
یادداشتی ِ
مقــــام قدرت برای دادگاهی یا محکمه ای نالیدن
به معنای تظلم است یعنی از ظلم یک شخص یا یک
ِ
طرف ادعا بازخواست کند و یا به
ق آن مقام است که این دادخواهی را بپـذیرد و از
ِ
است واین ح ِ
مدافع طرف
طرف ادعا یا
دادخواهی کننده بگوید که دادخواهی اش مـــــوردی ندارد و اما کسی از
ِ
ِ
ادعا حق ندارد آن دادخواهی را رد و ازظلــمهای کرده شده دفاع و یا آن را با نقل قول های متعدد
ازاین وآن توجیه بکند.به هرصورت آن دادخواهی را که من به تاریخ هفتم دسمبرنوشته بودم مور ِد
تأیید چهل وچار خواننــد ٔه من قرار گرفته وازآن میان محترم دوکتور صاحب سید عبدهللا کاظم برآن
مردم افغانستان است
چنین تبصـــره فرموده بود«نگارگرصاحب گرامی! این نوشتهٔ شما آرزومندی
ِ
»...
وهمچنان خوانند ٔه دیگرجناب محترم همایون شاه آصفی نوشته اند«:درود به اُستاد معزز ارزیابی
متون فوق همــــه مدلل بوده و متکی
دقیق انجام داده اید؛اسناد و حقایق را به وضوح شرح داده اید؛
ِ
براستدالل منطقی است»....
ت تشکیل شده بعـد ازکودتای هفتم
واما من چراآن دادخواهی ساده را نوشته بودم؟ به دلیل اینکه دول ِ
ثور دو نکت ٔه اصلی این دادخواهی را باید به طورجدّی مور ِد بازخواست قرارمیداد:
مسؤوالن
کشاندن
دموکراتیک خلق و به محاکمه
سردمداران حزب
ننگین
نُ ُخست تخلفهای سنگین و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آن.
جنگ تجاوزی؛خساره های وارده بردولت و مردم و تأسیسات
دوم :تجاوز روسها بر افغانستان؛ده سال
ِ
تاوان جنگ از متجاوزان.
جبران خساره و
اقتصادی وتقاضای
ِ
ِ
خواران قهاری که برافغانستان حاکم شدند رشوه ها گرفتند و زمینه های فرار متخلفان
بدبختانه رشوت
ِ
ت سلف خود را در تجاوز از حقوق
را از صحن ٔه جنایت های شان یعنی افغانستان فـــراهم نموده ودس ِ
درمحیط مصون کشورهای غربی به آسودگی رسیدند و چون دولتی که
افـراد بستند و فـــــــراریان
ِ
آمده بود خود نیز مسؤول ویرانی ها و ُکشتار بود اینان نیز همانن ِد بلبل به چهچــــــه و تطهیر خــــود
ازتجاوزامریکا به وجود آمد خود
رهبران خود پرداختند و به همین ترتیب طالبان و دولتی که پس
و
ِ
ِ
بدون حضور در کدام محکمه برای خود سن ِد برائت امضاء نمودند .دادخواهی ساده وبدیهی من برای
جنایتکاران جنگی و قابل محاکمه
ت قانونمند و نمایند ٔه مردم است زیراهرجنگ یک تعداد
یک دول ِ
ِ
جنگ افغانستان نمیتواند ازاین قاعدهٔ عمومی مستثنی باشد.
میداشته باشد و
ِ
اینک جناب دوکتورمحمد اکبر یوسفی به تاریخ هفدهم دسمبرهمین سال برآن دادخواهی مکثی نموده
ث شان را خواندم نُ ُخست مصراع معروف حافظ یعنی« :چه دالوراست دُزدی که
اند و من وقتی مک ِ

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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به کف چراغ دارد» ودوم هم شعر مرحوم سید شمس الدیــــن مجروح که از زبان دختری معروض
ب پدر گفته بود:
به لت وکو ِ
زړګیه څنګه وکړم څوک مې تاته نپریږدي +دادا مې هم وهي هم می ژړا ته نپریږدي
من بارها ګفته ام وبازمیگویم که کودتا نوعی دُزدی قدرت است ودرآنجا که دموکراسی واحزاب
نظام شان راهی ندارد ولی
سیاسی و انتخابات به نضج و پُختگی رسیده است این دُزدی قدرت در
ِ
حرف حساب
درکشورهای عقب افتاده این دُزدی به عنوان یک شیو ٔه انتقا ِل قـــدرت پذیرفته شده و
ِ
جناب محمد اکبر یوسفی که ازافالطون گرفته تا بیسمــارک وکارل پاپرنقل قول هافراوان کرده است
همین است که کودتارا به عنوان شکلی از انتقا ِل قدرت بپذیرد و بدین ترتیب برکودتای ثورنیز صا ِد
صحیح بگذارد که من هم دراین مــورد با ایشان اختالف ندارم وهرگزهم نگفته ام چرا اینـان کـودتا
سردمداران این حـــــزب پرچمداران تمام مصیبتهای
کردند بلکه گفتـــــــــه ام و باز هم میگویم که
ِ
ت خو ِد یوسفی صاحب
وارده برافغانستان بوده اند و مــــن درحالیکه ترازوی انصاف را خــدم ِ
پیشکش میکنم فقط دو موضوع ازاین جنایت ها را مطـرح میکنم وازایشان می پُرسم:
ت
ت را مغـرورانه بردیوار وزار ِ
)1دوازده هزارنفررابدون محاکمه ودفاع در زندانها ُکشتن و لس ِ
ازنظرجناب عالی قابل دادخواهی ومحاکمه است یانه؟
داخله آویختن
ِ
) 2برای ابقاء و نگاهداری قدرت از اردوی خارجی دعوت کردن و کشوررا ده سال تمام درگیر
جنگ داخلی کردن قابل دادخواهی ومحاکمه است یا نه؟
جناب یوسفی می فرمایند که بر«کودتای خونین» ثور1۹۷۸م که«مهرچپ» برآن کوبیده شد»ولی
نمیفرمایند که این «مهرچپ» رااعمال خودشان وصدها سن ِد حزبی خود شان کوفته است ولی بدبختانه
سر ُ
حرف دیگر
شتُرخم خم بروند این
ِ
حاال که نشئ ٔه آن استبدا ِد کهن ازسرشان پریده است میخواهند ِ
است.
از دیدگاه من به همان دلیل که حکومت های بعد از فاجع ٔه هفتم ثور مسؤولیت دارند و قابل محاکمه
استند فاجعه آفرینـــــان ثورنیز قابل محاکمـــــه استند و من دادخواهی خودرا بازنمیگیرم.
آخر من نیز اینکه جناب محمد اکبر یوسفی بدون اینکه من برای خود لقب «صوفی» رابرگزیده
ِ
حرف ِ
باشم چندین بار مرا صوفی خطاب کرده غیر مستقیم به من فرموده اند بحث بر موضوعات سیاسی
درج ٔه دوکتــورا به کاردارد و توصوفی ساده لوح را بابحثهای سیاسی چه کار ولی هیچ قانون حق
کارقاضیان است که من با آن کاری ندارم ولی
دادخواهی راازمظلوم سلب نکرده است.قضاوت ِ
دادخواهی حـق ستم رسیده است واگــــرآریانا افغانستان آنالیــن میتواند محاکم ٔه سردمداران حزب
دموکراتیک خلق رابه یک رفراندم انترنتی بگذارد تا دریابید
که چند نفر دیگر دراین «دادخواهی ساده وبدیهی» با من هم آواز استند.
عرض حرمت نگارگر 1۸دسمبر 2۰2۰برمنگهم
با
ِ
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