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 "ستمگران تو را می ستايندۀ چرا ھم"
  

  

تمگران در اين اواخر صحبت ھای زيادی در مورد ماللی جويا و گرفتن جايزه ھای گوناگون از اشغالگران       و س

ال . در سايت ھای انترنيتی باال گرفته است دالگيری او از اشغالگران  در پورت ا م ده ای در مخالفت ب در يکطرف ع

دگان  "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " دموکراتيک –ملی  داران و حمايت کنن می نويسند و در طرف ديگر قلم طرف

  .عطسه می زند"  ن جرمن آنالينافغا"مدال گيری از اشغالگران در وب سايت 

ره      ونی و چھ ورد وضعيت کن ه بحث ھای جدی در م ه دارم ک ه شدت عالق گر چه عادت نقد نويسی ندارم ولی ب

. اينجانب با بيطرفی مطلق، نظرات ھر دو طرف را مدتھاست که مرور می کنم. ھای شاخص امروزی را تعقيب کنم

تايش از يکسو فرياد رسای ماللی جويا که در ين دارد و از سوی ديگر س ھايم طن وز در گوش  لويه جرگه بلند شد، ھن

  .اشغالگران امروزی از او،  که در نوشته ھای مخالفان مدالگيری آمده است، گيجم می کند

ين      ان، آن طن ه"با ستايش ھای اشغالگران از ماللی جويا و دادن مدال و جايزه به او از سوی آن ه جرگ ديگر " لوي

د  نم خطور می کن دارد عظمت و شکوھش را نزد من از دست می دھد و سطرھای زيبايی از برتولت برشت در ذھ

  :که

  

   ستمگران تو را می ستايند، اماۀچرا ھم

  ستمديدگان، خطا کارت می شمرند؟

  منفور غارت شدگانی، اما

  غارتگران، نظامی را می ستايند

  !که در خانه ات بر پا شده است

  

  چرا ھمۀ ستمگران تو را می ستايند، اما ستمديدگان، خطاکارت می شمرند؟    !     ماللی
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ان  و را در مي د و ت ا را در خدمت خود بگيرن     نگذار که درخشش مدال ھای غربی شکوه و عظمت آن صدای رس

و در ان کف زدن مردمت به يک چھره مدالگير تبديل کنند، به چھره ای که وقتی آنان نجوای درد، سر می دادند ت  مي

تمگران  ر دامن"ھای س ان ت ع آلودگ ه " و در جم ه ک ار ن ا ک تمديدگان، خط را س اه ت ی و  آنگ دال می گرفت ايزه و م ج

را  مجری سياست ھای ستمگران خواھد شمرد و نه تنھا که اين توھين به نجوای شان را فراموش نخواھند کرد بلکه ت

  .ھيچگاه نخواھند بخشيد

  

  چگونه آلوده به لجن،

  ی،در ميان مردم نشسته ا

  و در جمع آلودگان تردامن

  بيش از ديگران، چشم گيری؟

  

   

  
  

 


