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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  لمبه

٢٠.٠۶.١٠  
  

  و وضعيت مسخره مدالگيران ما" بنيامين زافانيا"
  

. وجم را جلب کردت"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "  در پورتال رزمنده ړترجمه بسيار خوبی از آقای فرھاد ويا

اين ترجمه در شرايط خاص کشور ما که يخن کنی برای  مدالگيری از اشغالگران حد و مرزی نمی شناسد و از 

؛ ھمه سرھای شان را به پای اين مدالھا خم می کنند و به قول "انجوئی"و " مدنی"فرسوده و " چپ"راست گرفته تا 

  .، اھميت بسزائی دارد" فروخته می شوندخريده و"زيبای بنيامين زافانيا در اين بازار 

" من و مدال امپراتوری؟"     در پرتو ھمين اھميت، تالش می کنم در اين نوشته کوتاه، بر چند پاراگراف نوشتۀ 

بنيامين زافانيا  مکث زودگذر داشته باشم و قسمت ھائی از نوشته اين ھنرمند متعھد انگليسی را با وضعيت مسخره 

  :به مقايسه بگيرممدال گيران ما 

  

 نومبر از خواب بيدار شدم و در فکر بودم که چطور می توان حکومت را سرنگون کرد و چه چيز ١٣صبح . " ١

  :در اين خط نوشته شده بود. را می توان جايگزين آن نمود و بعد ديدم خطی از دفتر صدراعظم رسيده است

ه اطالع تان برسانم که او در نظر دارد در مراسم اعطای ًطور کامال محرمانه به صدراعظم از من خواسته است ب"

نشان ھای افتخاری سال نو، نام شما را به ملکه تقديم کند تا عليا حضرت التفات کرده و مراتب رضايت خود را 

  ."ابراز فرمايند" او بی ای"برای انتصاب شما به عنوان عضو عاليمقام 

را " امپراتوری"من ھر زمانی کلمه. دھند؟ با خودم گفتم به دوزخ برويدبه من؟ فکر کردم، به من نشان امپراتوری ب

اين کلمه مرا به ياد آن می اندازد که چطور به مادرکالن ھای من تجاوز کردند و با . می شنوم عصبانی می شوم

که اربابان دلسوز اينکه ما برده متولد شديم، بنابرين بايد ممنون باشيم .... پدرکالن ھای من با خشونت رفتار کردند

نه، ھرگز خانم ملکه !  نه، ھرگز آقای بلر-بنيامين زافانيا و نشان امپراتوری؟ ... سفيد پوست ما به ما آزادی داده اند

  ."ًمن عميقا ضد امپراتوری ھستم

  

  و اما، مدالگيران ما چه؟

ن اين پيام که قرار است با محض شنيد" چپ"با دريغ و درد که مدالگيران ما چه از جنس راست و چه از جنس 

فالن کشور اشغالگر به ايشان مدال اعطا فرمايند، از خوشی شادی مرگک می شوند و حتی  يکبار با خود تکرار 
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، عکس اين، اگر به راديو ھا گوش بدھيد و مجالتی را مرور کنيد؛ مدالگيران "ما و مدال اشغالگران؟"نمی کنند که 

د که فالن و بھمان خانم پارلمانی لياقت اين مدال را نداشته و اين مدال می بايد به غيظ آمده  و شعار می دھن" چپ"

به اين يا آن خانم قھرمان حقوق بشر داده می شد و چانه زنی خانم پارلمانی به دفاع از لياقتش برای دريافت اين 

  .مدال، انسان را از شرم آب می کند

با مدال تان ! چند ھمصحبت شان نيز، فرياد نشدند که  اشغالگراناين مدالگيران بی آزرم، ھيچگاه، حتی در ميان 

و ھيچگاه نگفتند که با شنيدن کلمات مدال، اشغالگر، اتحاديه اروپا، کنگره امريکا، وزير خارجه " به دوزخ برويد"

ت، تجاوز بر ايتاليا، وزير خارجه امريکا و عضو پارلمان اين و يا آن کشور اشغالگر عصبانی می شوند و اين عبارا

مادرکالنھای شان در خوست، کندھار، ارزگان، ھلمند، کنر، شيندند و شکنجه پدرکالن ھای شان و قتل عام ھزارن 

  .فرزند اين سرزمين و بمباران مراسم عروسی آن بانوی حنادست را در ذھن شان تداعی می کنند

اربابان "مدالگير راست، ممنون و سپاسگزار : مدالگيران ما به عوض اين ھمه فرياد، خلق ما را به سراب می برند

است که به بانوی عزيز  آزادی اعطا فرموده اند  تا در پارلمان و نھاد ھای مدنی سخن براند؛ " دلسوز سفيد پوستش

، خطرناکتر از مدالگير راست، از جالدان ما می  خواھد که محکمه و محاکمه راه بياندازد و ما "چپ"ومدالگير 

  .را بر کرسی استعمار نت و بولد کنند"  دموکرات و آزاديخواهروشنفکران"

نه، ھرگز آقای : ھيچ کدام شھامت نيافتند که  فرياد بزنند" چپ" و اينجاست که نه مدالگير راست و نه مدالگير 

  !با مدال تان به دوزخ برويد. ًنه، ھرگز خانم کلنتن، ما عميقا ضد اشغال ھستيم! برلسونکی

  

چرا نمی توانند يکی را به مبارزه ...  به من داده شود،مپراتوری قرار است برای خدمات من در ادبياتاين چيز ا."٢

ی که به زندانيانی نوشته ام که  آنھا به من به خاطر ھمه نامه ھائمن عليه راسيسزم بدھند؟ چطور است دادن يکی از

انسانی که ليون ھا  خاطر کارھای من در خدمت م که بهبی گناه در قفس ھستند؟ من ممکن است جايزه ای را بپذيرم

  ." داده شود،استندعليه جنگ عراق بر پا خ

  

و مبرھن است که مدالگيران ما به خاطر خدمت به حقوق بشر استعماری، عدالت انتقالی استعماری، جامعه مدنی 

نه چاکان مدال ھرگز نمی اين سي. استعماری،  پارلمان استعماری و دموکراسی استعماری مدال دريافت می کنند

توانند برای مبارزه شان عليه اشغال و استعمار از اشغالگران مدال دريافت کنند، می توانند؟ اين مدالگيران نمی 

توانند به خاطر افشا بی چون و چرای جنايت ھای امريکا، ناتو، ايتاليا و اسپانيا که مردم ما را در بگرام و کندھار به 

ھای اشغال را به خاطر بسيج کردن " چيز"دال دريافت کنند، می توانند؟ آيا می توانند يکی از اين زوالنه بسته اند، م

  مردم شيندند عليه جنايت و قتل عام ايتاليا، دريافت کنند؟

  

، ھيچکدام تا ھنوز برای چنين کاری مدال دريافت نکرده اند و اين "چپ"نه مدالگير راست و نه ھم مدال گير ! نه

ک ھای آشغال که تا اکنون ھر دو طرف بدست آورده اند؛ بخاطر چرخيدن بر محور مشترک استعمار " چيز"ھمه 

  . بوده است

  

تعداد زيادی نويسندگان سياه ھستند که نشان امپراتوری را دوست دارند، در آنھا اين احساس را ايجاد می کند که ." ٣

يه طبقه حاکم و بھره کشی که می بينند بر ما تحميل می شود، وقتی برايشان مناسب باشد از مبارزه عل. موفق شده اند
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ورود به خانه بزرگ بابيلون که به نام قصر شناخته می شود .  استقبال می کنند، ولی به کمپ بھره کشان می پيوندند

  ." مھمی محسوب می شودۀبرای آنھا مالقات ملکه و تعظيم در حضورش لحظ. به آسانی ھوش از سر آنھا می برد

  

ايشان ھم ھر گاه مدالی دريافت دارند، مجله ھای شان را با . مدالگيران ما نمونه بارز اين وضعيت و احساس ھستند

تيتر کالن تقديرنامه ھای افتخاری آرايش می کنند و فضای وب سايت ھای شان را با اين مدال ھا پر کرده و اينجا و 

 آنرا موفقيقت زن افغان ناميده و به مبارزين واقعی که عليه اين ھای شان" قلمچه"آنجا به تبليغ آن می پردازند و 

  !می نويسند، پيغور می دھند" چيز"

وقتی برايشان مناسب . "رند تر و ھوشيارتر، ولی ويرانگرتر عمل می  کنند" چپ"اما، در اين ميان مدال گيران 

استقبال می کنند، ولی به کمپ بھره کشان .. .}استعمار{و بھره کشی } اشغالگران{باشد از مبارزه عليه طبقه حاکم 

ايشان گاه گاه از اشغال صحبت می کنند و تند و تيز می گويند؛ ولی ھرگاه پای مدال ." می پيوندند} اشغالگران{

کنگره امريکا، پارلمان اتحاديه اروپا، تقدير وزير خارجه ايتاليا، ھمدردی و ھمبستگی وزير دفاع اسپانيا و ورود به 

ورود به . "فيد مطرح باشد، ديگر ايشان در کمپ اشغالگران ھستند و با  کف زدن ھای متواتر بدرقه می شوندکاخ س

شناخته می شود به آسانی ھوش از } سفيد{که به نام قصر } پارلمان اتحاديه اروپا و کاخ سفيد{خانه بزرگ بابليون 

و تعظيم در حضورش لحظه مھمی محسوب می } وپامعاون پارلمان ار{برای آنھا مالقات ملکه . سر آنھا می برد

و با کانگريس زنان امريکا و وزير زنان اروپائی لبخند ساز می کنند و نشست با خليلزاد را نيز غنيمت می ." شود

  .شمرند

  

روز  "٢٠٠٢ جوالی ٩برای من تکان دھنده بود که ببينم تعداد زيادی از نويسندگان ھمکار من وقتی ملکه در ."۴

من اين :"ترتيب داد، فرصت را غنيمت شمرده و برای رفتن به کاخ باکينگھام از جای پريدند" ات با نويسندگانمالق

، "خاطر مدرسه کردمه من اين کار را ب"، "من اين کار را به خاطر بچه ھايم کردم"، ."کار را به خاطر مادرم کردم

  ."و غيره" من اين کار را به خاطر مردم کردم"

  

  تکان دھنده نيست وقتی از يک مدالگير راست می شنوم که  فرصت را غنيمت شمرده و به خاطر و برای من

دموکراسی، جامعه مدنی، تقويت پارلمان استعماری، ايجاد ميکانيزم صلح با طالبان، بحث در مورد سھميه زنان در 

 برايم تکاھنده است که از ولی حقا،. کابينه به کاخ سفيد و سياه و زرد و نيمه زرد و نارنجی رفته است

به خاطر سپانسر و  تداوی "، "اين کار را به خاطر مادران ستمديده کرده اند"می شنويم که " چپ"مدالگيران

" و  در نھايت " به خاطر انتظارگاه برای مردم بيچاره و پرورشگاه برای يتيمان کرده"، "فرزندان توده ھا کرده اند

 ...و!! سود برده اند" تضاد ميان دشمنان"و از "!!  انداين کار را به خاطر مردم کرده

 

 دوست ًآنھا رسما.  من ھرگز نديده ام که يکی از دريافت کنندگان نشان امپراتوری آشکارا از سلطنت انتقاد کند." ۵

به ستاره ھای متفاوت راک، زنان موفق تاجر و . ھستند، و اين است ھدف اصلی پروژه متفاوت نظام امپراتوری

  ."ی که مبارزه جو بوده اند، نشان امپراتوری می دھند تا اين تصور را ايجاد کنند که ھمه را در بر می گيردسياه ھائ
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در اينجا نيز دريافت کنندگان مدال ھای امپراتوری جھانی و کشورھای مزدور .  و درد جانکاه ما ھم ھمين است

ًض نمی کنند و انھا رسما دوست ھمديگر ھستند و يکی به ھيچگاه به طور آشکار به جنايت ھای امپراتوری اعترا

ًمثال ھيچ مدال . رو آورده، در صدد اصالح امپراتوری اند" انتقاد"ديگری ابراز ھمدردی دارند و تعدادی ھم به 

گيری که از ايتاليا مدال و جايزه و افتخار شھروندی دريافت داشته است با صراحت بر جنايت ھای ايتاليا اعتراض 

نکرده است، ھيچ مدال گيری که از اسپانيا مدال و جايزه دريافت داشته است، تا اکنون بر خيانت ھای اين جانيان 

اعتراض شايسته نداشته است، ھيچ کانديدای جايزه حقوق بشر پارلمان اتحاديه اروپا تا ھنوز بر نقش استعماری اين 

مثبت اين پارلمان بوده است و مدالگيرانی که  از کنگره و اتحاديه انگشت نگذاشته است و فقط خواھان ايفای نقش 

در کل دولت اضالع متحده امريکا جايزه، تصديق نامه و مدال و نشان دريافت نموده است، به شکل مرگباری 

  !!سکوت اختيار کرده و يا ھم ھفت سال بعد از اشغال به کشف اشغال رسيده اند

، مدال ميدھند "سرخ"، راست، سبز، "چپ"اخوانی، بنيادگرا، تکنوکرات، در کشور ما نيز استعمارگران جھانی به 

و چه راست، چه تکنوکرات و چه بنيادگرا ھمه و ھمه به استعمار ما تمکين " چپ"تا اين تصور را ايجاد کنند که چه 

ان بخرند و دوباره نموده و به دموکراسی استعماری ما سر خم نموده اند و به اين گونه ھمه را می توانند با مدال ش

  .به فروش می رسانند... آنانرا از طريق نھادھای مدنی، انجوھا، احزاب سرکاری، پارلمان و

  

  

  خريده شد و به فروش رسيد

  

   پول و جايزه  ھوشمندانهمدال ھای بزرگ 

  دارد جان شعر سياه را می گيرد

  }دارد جان استقالل ما را می گيرد{

  ت که ھنر ما را ميجونداين سانسور و ديکتاتور ھا نيس

  }اين تنھا پوشالی ھا نيست که استقالل ما را ميجوند{

  حقه بازی مالقات ھای شاھانه

  }حقه بازی مالقات ھای اشغالگرانه{

  و تماس با جمع عاليمقام

  }و تماس با جمع اشغالگران{

  دارد خالقيت را خفه می کند و قلب را می خورد

  }ادی  را می خورددارد استقالل را خفه می کند و آز{

  اجداد ما بايد در گور خود بچرخند

  آن سياھان فقير که زمانی برده بودند بايد حيران شوند

  }آن نياکانی که زمانی اسير بودند بايد حيران شوند{

  چطور روح ما فروخته شد

  و چک کنيد ستراتيژی ھا ما را

  امپراتوری پاتک ميزند و دست تکان می دھد
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  }م بر می خيزند و کف می زننداشغالگران به تعظي{

  جنجگويان رام شده با سر خم رژه ميروند

  }مبارزان مدال گير با سر خم مدال می گيرند{

  وقتی آنچه را به آنھا گفته اند انجام دادند

  }وقتی اشغال را به سود ملت تيوريزه کردند{

  .آنوقت مدال ھای خود را می گيرند

  

  

  .کروشه ھا از منست: يادداشت

 


