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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

 
  جبار فاروقی
٢٩.١١.٠٩  

  
  "ستمگر"و " ستمکش"تفسير منافقانه از 

  
  

قه ای ھم به آن من ھم در خانواده رسانه ھا نام و نشانی ندارم و عال. نام ناشناختۀ مثل من است" يما سرور     "

که آخرين آن " ماللی جويا"اولين باری بود که پس از خواندن ده ھا مطلب از مخالفين و موافقين مدالگيری . ندارم

دوست داشتنی ھمراه بود، قلم گرفتم و دغدغه ھايم را با ھموطنانم در " برتولد برشت"مصادف با مطالعه شعرھای 

  . ميان گذاشتم

را " برتولد برشت"که نميدانم در تفسير و تعبير شعر چقدر دست باال دارد، شعر " ما سروري"     اما کسی به نام 

ھر رقمی که نيتش ايجاب می کرده است، تفسير کرده و اگر آزرده خاطر نشود، يک تفسير منافقانه ارائه داشته است 

  .ان می دھدکه اگر از يک طرف نمودار منافقتش است از طرف ديگر سواد کور ادبيش را ھم نش

ميرعبدالرحيم "، داکتر صاحب "خليل هللا معروفی"    ھيچ چيزی به اندازه ای توھينی که او به محترم ديپلوم انجنير 

صاحب کرده بود مرا رنج نداد، ای کاش او مرا ھزار " آئيژ"و جناب " عبدالحنان روستايی"، داکتر صاحب "عزيز

خت به قلم شان عشق می ورزم و ھمين کافی که نوشته ھای ارزشمند بار توھين می کرد ولی بزرگوارانی را که س

  . شان را با عطش می خوانم، چنان ساده لوحانه توھين و تحقير نمی کرد

   در برابر اين بزرگواران  که به جای سکوت برای استقالل کشور ما مبارزه می کنند و با نوشته ھای روشنگرانه 

می کنند، به جز اينکه سر تعظيم در برابر آنان فرود بياوريم، ديگر چه کرده می شان، نقش تاريخی شان را ايفاء 

  .توانيم

ًکه راه منافقت در پيش گرفته از يک سو ظاھرا با دفاع از " يما سرور"   اما در اين ميان ھستند کسانی از نوع 

، "مير عبدالرحيم عزيز" صاحب ًنوشته می کنند و ادعاد دارند که شخصا از ستمگر خواندن داکتر" ماللی جويا"

به خود می " عبدالحنان روستايی"صاحب و داکتر صاحب " آئيژ"، محترم "خليل هللا معروفی"محترم دپلوم انجنير 

و خانم مبارز ديپلوم " خليل هللا معروفی"بر شخصيت مبارز " ماللی جان"لرزند، اما از سوی ديگر در وب سايت 

  .ی کنند و در صدد خورد کردن شخصيت اين دو مبارز ھستندحمله م" نسرين معروفی"انجنير 
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و حاالت کنونی و نوشته ھای اخيری که در حمايت و مخالفت " برتولد برشت"  کسی که ذره ای ھم با شعرھای 

را " برتولد برشت"به نگارش آمده است است، آشنا باشد بسيار عادی می تواند شعر " ماللی جويا"مدال گرفتن 

   .تفسير کند

  "نوشته است که" برتولد برشت"

  چرا ھمۀ ستمگران تو را می ستايند، اما  "

  "    ستمديدگان، خطاکارت می شمرند؟

  :   نه اينکه نوشته باشد

  چرا ھمۀ کسانی که تو را می ستايند ستمگران اند، اما  "

  "    ستمديدگان، خطاکارت می شمرند؟

 اسحق نگارگر، کانديد اکاديمسين سيستانی، رنگين دادفر سپنتا، :واضح ھستند" ھمۀ ستمگران"     در اين شعر 

انيا، وزير خارجه ھسپانيا، دولت ايتاليه، وزير گلزمان، مسعود فارانی، لويز کيپس، لويزا موگانتينی، وزير دفاع ھسپ

خارجه ايتاليه، دولت ھسپانيه، شاروال شھر برکلی امريکا، آگنوليتو، جک ليتون، اليکسا مک دونا، جکوپو ويناير، 

ويا پارلمان جرمنی، ايمابونيو وزير امور بين المللی ايتاليا، معاونيه وزير خارجه ايتاليه، پارلمان اروپا که يکبار ج

 زن نامزد جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه قرار داد و بار ديگر او را کانديد ۵ در ليست ٢٠٠٧جان را در سال 

جايزه حقوق بشر پارلمان اروپا کرد، صبغت هللا مجددی و حامد کرزی، مارتين، خانم پوليسترانی، خانم ايديت رو، 

  .راموشم شده استًمجمع اقتصادی جھان و غيره که فعال اسامی آنان ف

آنھايی که در باالبلوک، در . تمام مردم ستمديده افغانستان: ھم در اين شعر به خوبی معلوم است" ستمديدگان"    و 

سنگين، در سپين بولدک، در کنر، در ارزگان، در شنيدند، در جالل آباد، در لغمان، در خوست، در پکتيا، در کندز، 

ولی اين که اکنون اين مردم نمی توانند . يگر واليات افغانستان بمبارد می شونددر ھلمند، در غزنی، در زابل و د

راجع به اين مدال ھا اعتراض کنند و يا در مورد آن نمی دانند و اگر به طور مثال برای خانواده ھای که در 

 کنفرانس خبری گذاشته  تن را از دست داده اند گفته شود که کسی که در کابل به دفاع از شما١۵٠باالبلوک بيش از 

ًاست، خودش از قاتالن شما جايزه ھای  افتخاری گرفته است عکس العمل اين خانواده ھا طبعا با نفرت يکجا خواھد 

  . بود ورنه برويد و در عمل به تجربه بگيريد و نتيجه را ھم اعالن کنيد

اند که وقت برای فکر کردن در چنين     ولی چون اکنون مردم ما آنقدر زير بار جنايت اين قاتالن غرق شده 

مواردی را ندارند، اين وظيفه به دوش روشنفکران مبارز  و روشنگر می افتد که بايد به حيث زبان ستمديدگان مدال 

گرفتن را خطاکاری و توھين به مردم ھردم شھيد ما بدانند و اين وظيفه شروع شده است و يقين دارم که ادامه خواھد 

  .داشت

نيز به مردم ما " ستمکشان"به مبارزين ما توھين کرده است با نام " ستمگران"ھمانطور که زير نام " ايم     "

و غيره " عبدالرشيد دوستم"، "محمد محقق"، "برھان الدين ربانی"، "عبدالرسول سياف"توھين می کند و با کنايه از 

  .ياد کرده است" ستمکش"

لت ھای اشغالگر مانند ھسپانيه، ايتاليه، اروپا و اضالع متحده امريکا فراموش می کند که اگر دو" يما"    ولی 

عبدالرب رسول "را ھمين طور ادامه بدھند به زودی " ماللی جويا"مراسم دادن جايزه، مدال و اھدای شھروندی به 

که ھمشيره ميان جان خواھند گفت " جويا"و ديگران به " برھان الدينی ربانی"، "قسيم فھيم"، "کريم خليلی"، "سياف

ما و شما ديگر فرقی باقی نمانده، خير است که اگر شما نسبت به ما کمی  تندتر می گوييد ولی ھمه ما و شما حمايت 
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برھان الدين "، "عبدالرب رسول سياف"معنوی و مادی دوستان بين المللی و جامعه جھانی  را داريم و ھيچ وقت 

" پيغور"جان اعتراض نخواھند کرد، مگر اينکه گپ بر سر " ماللی"فتن بر مدال گر" عبدالرشيد دوستم"و " ربانی

  .دادن باشد

را تفسير کرده ايد، چرا بخش دوم آنرا  نيز تفسير " برتولدبرشت"وقتی که منافقانه بخش اول شعر "! يما سرور   "

  .نکرده ايد تا ھمه می دانستيم که چه گلی به آب می دھيد

  

  چگونه آلوده به لجن،

  يان مردم نشسته ای،در م

  و در جمع آلودگان تر دامن

  بيش از ديگران، چشم گيری؟

       

  

  

 


