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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۱۱/۱۱/۱۱۱۱          احسان هللا آرینزى

 

 براى سعادت مردم برزمید!
 

یكه موصوف ئرا غرق رحمت سازد. در آن سال ها خداوند )ج( روح دانشمند فقید كشور استاد على اصغر بشیر هروي

مدیر مسوول جریده فكاهى و سیاسى )ترجمان( بود، سرمقاله هاى شرینى مینوشت كه معموالً با یك داستانك یا قصه 

 له میپرداخت.أخى، پند و انداز آغاز میشد و بعد به اصل مستاری

 سرمقاله این شماره گنج را با شیوه كار استاد بشیر هروى آغاز میكنم. 

میگویند كه یك وقتى یك محبوس سیاسى در یكى آن زندان هاى كدام كشور امریكایى جنوبى شعرى را با قلم پنسل بر 

لنین! مدیر محبس وقتى متوجه آن  یه میشد: زنده باان آن چنین خواندته بود كه عنونوشیكى از دیوار هاى سلول خود 

 مذكور را با ذغال سیاه كند! فضولى محبس سیاسى میشود امر میكند كه نوشته  

شما خوانندگان عزیز متوجه عنوان میشوید كه وقتى مدیر محبس نازك پنسلى را با ذغال سیاه كند، همان عنوان چند 

جسته میگردد. بهر صورت وقتى مدیر محبس از موضوع آگاه میشود كه سرباز نافهم شعر را چند مراتبه برابر بر

برجسته ساخته، امر میكند كه جاى سیاهى ذغال با كلند كنده شده و شعر محو گردد! این بار یك سرباز كندنكار با كلند 

ت دارى از بیخ میكند و شعر را كه تكرار نام آن افتد و هر جا سیاهى ذغال مى بیند، با امانمی نوك تیز بجان شعرى 

 درنیجا گناه محسوب میشود، ماندگار میسازد!

 بهر صورت این داستانك تاریخى را بخاطرى نوشتم كه منزل بنده در خوشال خان مینه و دفتر كار من در كارته سه  

فراشته اما ذخیره گاه وار سرك قیر براموقعیت دارند و در وقت رفت و آمد چشمانم به سیلوى مركزى مى افتد كه در ج

 بزرگ آن سالهاست كه خالى است و كسى به حال آن توجه نمیكند.

سوراخ شده بود كه آدمى  –سیلو در سالهاى جنگ داخلى ده ها هزار مرمى خورد و بزرگ خورده و چنان سوراخ  بدنه  

وادث یازدهم سپتمبر در افغانستان، تعمیر سیلو را به وحشت مى انداخت. در سال هاى ترمیم كارى و رنگمالى بعداز ح

 ترمیم و رنگ شد ولى هیچگاهى با تمام قدرت و ظرفیت خود فعال نگردید.

هاى رشعا وارى سرخ رنگى كشیده شد و بر آنمدر قسمت وسطى تعمیر بزرگ سیلو نخلق و پرچم در وقت حكومت 

ها همان است كه عنوان مقاله حاضر انتخاب ما هرگز عملى نشد. یكى ازین شعارنوشته شد كه از دور دیده میشد، ا

 گردیده است. براى سعادت مردم برزمید!

مجاهدین این شعار ها باطل دانسته شده و بروى تمام نوار سرخ رنگ آن رنگ بطالن كشیده  در وقت زمامدارى حكومت

شد. اگر چه آنها نیز شعار مبارزه براى سعادت مردم را سر داده بودند، پیشرفت و سعادت خود لحظه شمارى میكردند با 

 مشكالت، مصایب و تكالیف جدید روبرو شدند.

 خلق وپرچم و كم اصل بودن رنگ این حكومت،  رنگ سابقه نوار و شعار دوره   وقت از تصادفات روزگار، گذشته  

 دوباره زنده شد و یكبار دگر این جمله از دور دیده میشد كه براى سعادت مردم برزمید!؟

ا . مثلیكه آنها مبارزه براى سعادت مردم افغانستان را بسیار بجندهاى آن را رنگ زدالبان یكبار دگر این نوار و شعارط

در وقت حكومت آقاى كرزى این شعار باز از زیر رنگهاى گذشته سر  هاى دگرى مصروف بودند.نمیدانستند و به كار

بر آورده و از دور خوانده میشد. درینوقت نیز بعوض كار و پیكار بخاطر سعادت مردم افغانستان، تالش صورت گرفت 

حو گردد. بهر صورت باز رنگ آمیزى صورت گرفت و تا نوار سرخ رنگ و شعار هاى موجود در آن رنگ شده و م

 شعارها بطور موقت از دید مردم پنهان ساخته شد!

پیكار براى  و سپرى شده،  آرمان رزمیدن یا تالش یا مبارزه یا كار ال از زمامدارى آقاى كرزى و شركااكنون كه ده س

 بوم لحظه شمارى میكنند. و سعادت و بهروزى مردم این مرز

ین براى سعادت مردم افغانستان شعارى نیست كه تنها به یك قشر كوچك سیاسى افغانستان تعلق داشته باشد. اهاى شعار

اف و گروپ هاى كشور  تعلق دارد، شعار بسیار اسالمى و انسانى است و به تمام صنشعار به تمام اقوام، مذاهب، ا

ن و پنهان نمودن براى تحقق آن همت گماشت و قرون و اعصار  مربوط  شده میتواند. پس بهتر است بعوض رنگ كرد

 آن را واقعیت بخشید!

 

 پایان

 

 
 


