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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  :بنيامين زافانيا
  فرھاد وياړ: آزاده ژباړه

  

  زه او د امپراتورۍ مډال؟
  

، انګليسي شاعر او انګليسي چارواکو په پام کې لرله چې  د نوي کال په شپه د وياړونو د ورکولو په مراسمو کې

د بريتانيا د امپراتورۍ نظام (» او بی ای«ھنرمند، بنيامين زافانيا ته ھم وياړ وروبخښي او د ملکې په الس ھغې ته د 

کله چې د لومړي وزير ليک بنامين زافانيا ته رسيږي، ھغه په ځواب کې الندينې ليکنه کوي . مډال ورکړي) مخفف

  .روياو په ګارډين ورځپاڼه کې يې خپ

درشل ته الړم او  له ھغې مې غوښتل  چې بھر راووځی او له ما » ټوني بلر«په تيروو څو مياشتو کې زه څو ځلې د 

او اوس ھغه له ما  څخه غواړي . ما له ھغه سره د يوې مکالمې حسرت درلود، خو ھغه بھر ته رانغی. سره وګوري

  ... د يو مليون کسانو سره ھلته وم١۵زه د فبرورۍ په ! چې د ليدلو لپاره يې ماڼۍ ته ورشم

 له خوبه ويښ شوم او په دې فکر کې وم چې څرنګه کوالی شو حکومت ړنګ کړو او د ھغې په ١٣د نوامبر په 

ځای څه واکمنولی شو، خو په دې وخت کې می وليدل  چې د لومړي وزير له دفتر څخه ما ته يو ليک رارسيدلی 

ير له ما غوښتي چې په محرمانه ډول ستاسو اطالع ته ورسوم چې ھغه په لومړي وز«: دی؛ په کې ليکل شوي وو

پام کې لري د نوي کال د افتخاري مډالونونو د ورکولو په مراسمو کې، ستاسو نوم ملکې ته وړاندې کړي چې عليا 

مراتب د عاليمقام غړي په عنوان ستاسو د انتصاب لپاره  د خپل رضايت » او بی ای«حضرت التفات وکړي او د 

  ».څرګند وفرمايي

  ما ته؟

زه کله چې دا د . دوزخ ته الړ شئ: فکر می وکړ چې واقعا ما ته د امپراتورۍ مډال راکوي؟ له ځان سره مې وويل

کلمه اورم، عصباني کيږم، دا کلمه ما په ھغه ياد اچوي چې څنګه يې زما پر نياګانو تيری وکړ او زما » امپراتورۍ«

د ھمدې امپراتورۍ د مفھوم پر بنسټ دی چې زما انګليسي تحصيالت  دا باور . انه چلند وشوله نيکه ګانو سره ظالم

په ما کې  رامنځته کړي چې د تورو پوستکو تاريخ له برده دارۍ سره پيل شوی او دا چې مونږ برده زيږيدلي يو، نو 

د ھمدې امپراتورۍ د ايډې پر . ی دهبايد منندوی ووسو چې زمونږ زړه سواندو سپينو اربابانو مونږ ته آزادي راکړ

زه د ھغو له . بنسټ دی چې زما په شان تور خلک ان خپل حقيقي نومونه او خپل حقيقي تاريخي فرھنګ نه پيژنو

جملې څخه نه يم چې د خپلې ريښې سره کومه ستونزه ولري، او زه مطمئنا يو له ھغوی څخه ھم نه يم چې د 
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بنيامين زافانيا او د . د راتلونکی مسئله او د ټولو خلکو د سياسي حقوقو مسئله دهپيژندګلوي بحران لري، زما مسئله 

  .زه ډير سخت د امپراتورۍ ضد يم!. نه، ھيڅکله آغلې ملکې!  نه، ھيڅکله ښاغليه بلر–امپراتورۍ مډال؟ 

  

، ډيره عجيبه دا چې د ټوني بلر له دفتر څخه داسې يو ليک تر السه کړی چې له تاسو وغواړي چې جايزه ومنی

په تيرو څو مياشتو کې زه څو ځلې د بلر درشل ته الړم، غوښتنه مې وکړه چې بھر راشي او ما سره دې . خبره ده

او اوس دلته له ما غواړي چې د . مالقات وکړي، ما د ھغې سره د يوې مکالمې حسرت درلود، خو ھغه بھر رانغی

 د يو ميليون کسانو سره ھلته وم، او د وروستي ځل لپاره چې ١۵زه د فبرورۍ په ! ليدلو لپاره يې ماڼۍ ته ورشم

د تره زوي مې، مايکل پاول، نيول شوی و او ھغه يې د بيرمنګام د پوليس تورن . ھلته وم، يوازې څو اونۍ دمخه و

اله ، خو د دې لپاره چې دا مقټول بيرمنګام پوھيږي چې ھغه څنګه مړ شو. ھيل حوزې ته بيولی و او ھملته مړ شو

پلوه سمه وي، مجبور يم ووايم چې د ھغې مرګ په مشكوكه ) او ژورناليستي(چاپ شي او د دې لپاره چې د سياسي 

 راپورونو او پلټنو څخه چې راته يې  ھغومونږ له ټولو.  مونږ ته ھيڅ ځواب رانكړي بهپوليس. توګه تر سره شو

اوس ھغه څه چې زما كورونه يې كوالى شي . لوستلي دي نه مو څه ليدلي او نه مو څه کار ورباندې روان دی،وايي 

وكړي دا دى چې له ھغه نورو كورنيو سره يوځاي شي چې غړي يې په اسارت كې مړه شوي دي، ځكه څوك چې 

. ښاغليه بليره، زه حاضر يم ھر وخت له تاسو سره مالقات وكړم. په قدرت كې دي نه غواړي مونږ ته غوږ شي

چارو وزارت په اړه تاسو سره خبرې وكړم، اجازه راكړې چې په دې اړه چې غواړى د اجازه راكړى د كورنيو 

  .، لطفا اجازه راکړیجرم په اړه سخت چلند ولرى، خبرې وكړو

 زيات شمير ليكواالن شته چې له خو ټاكل شوى د امپراتورۍ دا شئى ما ته په ادبياتو كې د خدمت لپاره راكړل شي، 

 زه .ليکل ديڅه چې ھغوې كوي . و كارونو سره چې زه ورسره اخته يم، څه كار نلريما ښه دي، او ھغوې له ھغ

كه ھغوې غواړي ما ته د امپراتورۍ له دې شيانو څخه يو يې . خپل ډير وخت د نورو كارونو لپاره مصرفوم

 نشي كوالې يو يې راكړي، ولى نشي كوالې يو يې ما ته د حيواناتو د حقوقو په اړه زما د كارونو لپاره راكړي؟ ولې

 لپاره راكړي چې ما ھغو ليکنوما ته د راسيسزم په ضد د مبارزې لپاره راكړي؟ څنګه به وي چې يو يې د ھغه 

 جګړې په ضد  د ھغه جايزه ومنم چې د عراق، كې دي؟ زه، امكان لريقفسونوزندانيانو ته ليكي دي چې بى ګناه په 

 څخه ليکنی د شعر –دا ډير دروند كار و .  راكړل شيپه موخهاره  د خدمت د ھغو ميليونونو انسانانو د راپاڅيدلو لپ

  . کار زيات دروندډير

 ما ته د عليا حضرت څخه د خوښى او رضايت احساس امپراتورۍ شئی  ا داو ھو، كه په پام كې وي چې د

د وروستي ځل لپاره مو .  ھغه ما پيژني –اجازه راكړى واسطه حذف كړو . راوبخښي، ولې په خپله ما ته نه ليكي

دا زما لپاره . ھغه د نندارې شاته راغله چې ما وګوري. چې له يو بل سره مالقات وكړ، زما په يوه كنسرت كې و

ما او د سويلي افريقا يو ھنرمند . كومه مسئله نه وه، ډير شمير كسان د نندارې وروسته د جامې بدلولو كوټې ته راځي

.  ميرمن ھم لروليواله سلطنتي  ه كار كاوه ان فكر مو وكړ چې دا خوندوره ده چې مونږ يومې ورسرهچې ھغه شپه 

 سلطنتي كورنۍ لهزه د ھغې يا : اجازه راكړى څرګنده كړم. ھغه يو څه بى ډوله ده، خو يو ښه سپين سرې ميرمن ده

 سلطنت چې  ال دې ته حاضر نه دى چې  سخته كركه لرم، ھغهورنه دا سلطنت دى چې زه .  نلرمستونزهسره كومه 

  .د برده دارۍ د تجويز لپاره بخښنه وغواړي

د تن په يوې برخه کې مې دا ھيله شته چې د دې مقالې له ليکنې وروسته به ما ھيڅکله بيا د ملک الشعرا يا د 

 شمير ليکوال دوستان له دا کار امکان لري چې  زه مې يو. امپراتورې د مډال د ليونی په توګه په پام کې ونه نيسي
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السه ورکړم، ھغه کسان چې امکان لري نور ونه غواړي له ما سره کار وکړي، خو حقيقت دا دی چې زه فکر کوم 

 ما ال –چې ھغه ليکواالن چې د امپراتورۍ له مډال سره جوړجاړی کوي ھغه ملک الشعران چې  ناڅاپی نرميږي 

  .وی پيرل کيږي او پلورل کيږي ھغ–پخوا د ھغوی په اړه يو شعر ليکلی دی 

زيات شمير تورپوټکي ليکواالن دي چې د امپراتورۍ مډال خوښ لري، دا مډال په ھغوې کې دا احساس رامنځته 

  .کوي چې بريالي شوي دي

کله چې ورته مناسبه وي د واکمنې طبقې او د ھغه زبيښاک په وړاندې چې پر مونږ تپل شوی، مبارزې ته ھر کلی 

د بابيلون لوی کور ته چې د ماڼۍ په نوم پيژندل کيږي ننوتل، .  بيښاکګرو له پنډغالي سره يوځای کيږيوايي خو د ز

ھغوې ته له ملکې سره مالقات او د ھغې په حضور کې تعظيم يوه مھمه شيبه . ھغوی په آسانۍ سره بی ھوښه کوي

  .شميرل کيږي

د « کال د جوالی په نھمه نيټه ٢٠٠٢چې ملکې د ما ته ربړونکی وه چې وګورم زيات شمير ھمکاران مې، کله 

ترتيب کړه، دا فرصت يې غنيمت وګڼو او د باکينګھام ماڼۍ ته د تګ لپاره له خپل » ليکواالنو سره د مالقات ورځ

ما «، »ما دا کار د خپلو اوالدونو لپاره وکړ«، »ما دا کار د خپل مور لپاره وکړ«: ځای په وارخطايۍ راوچت شول

ما ان اوريدلي دي چې ځينې . او داسې نور» ما دا کار د خلکو لپاره وکړ«، » ښوونځي لپاره وکړدا کار د

دا د دې ښکارندوی دي چې موږ تر کوم ځايه «تورپوستکي ليکواالن دا د امپراتورۍ نښانانونه راټولوي او وايي 

مره مبارزه وکړه چې ملکه څو دقيقې خو زه وايم،  ھو؛ بلی، مونږ يوازې  د دې لپاره دو» .پورې مخې ته تللي يو

  ډير زيات منندوی يو، کنه؟ مونږ ته راکړي او مونږ ھم د دې لپاره 

ما ھيڅکله نه دي ليدلي چې د امپراتورۍ مډال اخيستونکو څخه يو تن ھم په ښکاره ډول له سلطنت څخه انتقاد 

د راک بيالبيلو . روژې اصلي ھدف دیھغوې په رسمي ډول دوستان دي او ھمدا د امپراتورۍ د مډال د پ. وکړي

ستورو، بريالی سوداګرو ميرمنو او ھغو تورپوستکو ته چې  يو وخت مبارزين وو، د امپراتورۍ مډال  ورکوي چې 

بيا نو دا د راک ستوري، بريالی ميرمنی او پخواني مبارزين، دا . دا تصور ايجاد کړي چې ټول ھمدا ډول دي

زه يې تر .  او ما ته خط ليکي، ګواکی چې زه د دوی د نښان تر اغيزې الندې راځمنښانونه د خپل نوم شا ته ږدي

  .اغيزې الندې نه راځم، زما غبرګون کامال د دې په خالف دی

ھغه ليکواالن چې له واکمن دولت سره کار نکوي، کله چې ھر ډول برياليتوب تر السه کوی تورنيږي چې بازار 

 ھغه وخت وھلی کله چې مې ډير کتابونه خرڅ کړي، کله چې مې ماشومانو لپاره په ما يې ھم دا تور. موندنه کوي

کتاب ليکلی، په البرت ھال کې د حضور لپاره، د ديسرت ايلند ديسکز ته  د تګ لپاره او د پارکينسون په نندارۍ کې 

 د خپلو کارونو د خو زه غواړم د ډير شمير خلکو سره اړيکه ټينګه کړم، بی له دې چې. د ښکاره کيدلو لپاره

  .منځپانګې پر سر جوړجاړی وکړم

ولې ھغوې ما ته . زه او د امپراتورۍ نښان؟ ھر چا چې دا وړانديز کړی وي، ھيڅکله يې زما کارونه نه دي لوستلي

ھغه افريقايي لوي ھنري آثار نه را کوي چې د امپراتورۍ په نوم اخيستل شوي چې  زه يې سم ځای ته ستانه کړم؟ 

تاسو غواړی مونږ ټول يوځای خصوصي کړی او تاسو غواړی موږ . ی کوالی ما شوده کړی، ښاغلی بلرتاسو نش

تاسو کله چې مونږ اړه يو چې زمونږ په ګټه خبرې وکړی، چوپ پاتی کيږی او ترجيح ورکوی د . جګړې ته وليږي

و ادامه ورکوی او تاسو د يوې تاسو مونږ ته درواغ ويلي دي او تاسو مونږ ته په درواغ ويل. امريکا آواز ووسی

تاسو . ښې، مھربانی او غمخوارې ټولنې د يوې زيارکښې طبقې ھيلي د يوې امپراتوري چټل ډنډ ته توی کړي دي
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اجازه راکړی چې يو .  او ميرمن ملکې د امپراتورۍ د تداوم لپاره دا ھڅې نورې پريږدی–خرابي کړي ښاغلی بلر 

  .بل څه وکړو

  

  وپيرل شو او خرڅ شو

  

  د زيرکتيا لوی مډالونه او پيسې او جايزې

  د تور شعر ژوند ختموي

  .دا سانسور او ديکتاتوران نه دي چې زمونږ ھنر ژويي

  د شاھانه مالقاتونو دوکه ماري

  او جګپوړو سره اړيکه

  .خالقيت وژني او زړونه خوري

  

  زمونږ نياکان بايد په خپل قبرونو کې نارامه شي

   برده و، بايد حيرانه شيھغه تورپوستکي چې يو وخت

  چې څرنګه زمونږ ارواوی خرڅی شوی

   به چک کړي،ېاو زمونږ ستراتيژيان

  امپراتوري پاټک وھي او الس خوځوي

   رژه وھيسررام شوي جنګيالي په ټيټ 

   څه ورته ويل شوي تر سره کړلاو ھر کله چې ھغه

  . خپل د امپراتورۍ مډالونه اخلي نو  وختھغه

  

 

 


