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 " رفتن ما به عقب رو به دوام است اینجا"

در یک  زنده یاد شهید"میر اسمعیل بلخی" چه بجا و چه با صفا شرح عقب بردن ملت و مملکت را 

 . خالصه کرده بود  شعر پُرمعنی 

     دوامه دانش ب و دیگران را به فلک سبقت                                       

 ه دوام است اینجا ـب رو ه عقب ـ ا بـن مـ تـرف                           

 

وان فوق مطلب مختصری به یک مناسبت دیگری نوشته بودم  عن   همین   تحت   2015باری در سال  

ا"،  ا دیده شود که "رفتن ما به عقب رو به دوام است اینجمی آورم ت  نرا در ذیل که یک قسمت کوتاه آ

 . یا خیر 

  نموده و اندکی در مورد موشگافی میکنم،   یک قسمت از بیانات رئیس جمهور را اینجا نقل قول...  }

 : هرچند میدانم " زیره به کرمان بردن " است، اما بازهم گفته اند 

  ." اگر خاموش بنشینی گناه است  ****** چاه است گر بینی که نابینا و و"              

  دانشگاه ...، به کمک کشور ترکیه،  ": رئیس جمهور در قسمتی از بیانات خردمندانهٔ شان فرمودند 

  ایجاد خواهد شد و برای زنان بی بضاعت نیز بیمارستانی ساخته خواهد شد تا   دخترانهاختصاصی  

.... " 

و    یعنی چه جناب رئیس جمهور؟! چرا باید در قرن بیست  انه اختصاصی دخترتون دانشگاه" یا پوهن  

  است؟   یکم، کشور را به قرن چهارده رجعت داد؟ چرا عقب گرد؟ چرا رفتن ما به عقب رو به دوام 

  در بند کشیدن زنان را به طالبان نشان نمی   آیا جناب رئیس جمهور با این وعده های خود چراغ سبز  

 {دهد؟

 بشتۀ مذکور باشند، از روی لطف به این لینک مراجعه کنند: العۀ کامل ن مایل به مط هموطنانی که
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جدید، غوغا  ارف افغانستان در یک تصمیم وزارت معو اما برگردیم به اصل موضوع و آنهم اینکه 

 برپا کرد و به اثبات رسانید که" رفتن ما به عقب رو به دوام است اینجا" 

شود که در    های اجتماعی دست به دست می   کابل در میان کاربران شبکه   ای از اداره معارف   نامه 

سال را در    12دختر باالتر از    متعلمین و محصلین آن این وزارتخانه اجرای ترانه و سرود از سوی  

 .ممنوع اعالم کرده است شود"  حضور مردان برگزار می  مراسمی که "با 

 و اینهم لینک این خبر بی بی سی:  

 ممنوعیت اجرای سرود دختران به دستور اداره معارف کابل خبرساز شد 
 

میگذاریم و میرویم سراغ وزیر معارف    همینجا   دررا    پرور  و طالب   ش شرم آوراین خبر و گزار

برای اوالد و    ان تافغانس گ سوختۀ وزارت معارف  دی  با چمچه بیرون بکشیم آنچه درافغانستان تا  

 خون و خیانت، پیشکش می شود.  درفرزندان این دیار جنگ زده و غرقه 

خت واشنگتن که به افغانستان صادر کرده  بو، این مالی سای بی رنگ و ینه" ا گمیرویم سراغ "رن

. او یک طالب به تمام معنی است و تحصیالت عالی هم ندارد و حتی نظر به گفتۀ خودش در  اند 

 سواد است.  ی ب  هم ی رسمی افغانستان ها زبان 

به دست نیاورد و مورد پذیرش  در روز رای گیری از پارلمان کشور، رای وکال را    "رنگینه حمیدی"

نگ اساسی کشور،  قرار  قانون  اما خالف  به عنوان  هنوز هم  رفت، 

کا  سرپرست  راست  و  چپ  و  میکند  وظیفه  ایفای  مندان  روزیر، 

اف و  ساخته  سبکدوش  و  تبدیل  و  تغییر  را  اشخاص  وزارت  و  راد 

 گماشتۀ خود را در آن وزارت جابجا می کند. 

قه فرستاده بودند که ملبس به  ها چند جاسوس شانرا به افغانستان و منط   نه های قدیم انگلیس زمادر  

از    یالبسۀ افغانی بوده و با ریش و دستار خود را مال و مولوی و عالم دین معرفی نموده بودند، یک 

 انگلیس بود که بنام"مالی لنگ" مشهور بود و... مله یک آنج

ان پنهان شان به افغانستان، مدتی کورس های جاسوس  کاش امریکائی ها قبل از فرستادن جاسوس

ۀ را برای مدتی فریب  می توانستند عد   روری و جاسوس سازی انگلیس ها را تعقیب می کردند تاپ

 دهند. 

بیائید ببینیم و بشنویم که این مالی امریکائی و این طالب یا چلی حتی قادر نیست یک حدیث    و اما 

اند. چرا او پافشاری داشته است به وکالی ولسی جرگه تفهیم کند که مسلمان است و  را درست بخو
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. او حتی  د دقت بشنوی  به بعد به   2:20حدیث بلدیت دارد. لینک ذیل را از دقیقه  عربی میداند و به  

  دری را از روی خط غلط میخواند و هنوز هم وزیر معارف است و برای اوالد و فرزندان مظلوم 

داده شده، بجای مکتب، مدرسه و مسجد میسازد و طبقۀ اناث کشور را    باد   رو معصوم این کشور ب

 . کند در قید و قیوداتی می خواهد اسیر سازد که گویا روی سیاه طلب را سفید می 

-https://youtu.be/1-ESPrkv2w 

رنگینه" جان هم  . "ی کور است ها   مال   دور    ، ورهای لنگ سپری شد، اکنون د   دوران و عصر مال

تی دری را  در حالیکه از هر دو چشم جور است، اما خط خوانی او درست مثل یک کور است. ح 

 . بخواند و تلفظ کند و صحیح هم از روی خط و کتابت قادر نیست به شکل درست 

امضاء  وب متحدالمال ذیل را مکت"، که احمد ضمیر گوارا"اکتر  رئیس معارف شهر کابل جناب د از 

معلومات دقیق در دست نیست، اما دستور یا فرمان باید از وزارت معارف    و صادر نموده است،

کشور و به امضای وزیر معارف صادر شده باشد که ریاست معارف طبق دستور عمل کرده است  

مل، آنرا سخت ناگوار ساخته  و هر آنچه هم اندکی در سیستم معارف کشور گوارا بوده است و قابل تح

 اند و غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل. 

دیده می شود که امریکائی ها به این خانم ها و آقایان تفهیم نموده اند که طالب آمدنی است، خود را  

 طائی آنان وفق دهید، اگر می خواهید سر به تن تان باشد. رون اوسبه شرایط ق

  را  ارف افغانستان و شرم بر آنانی که دیده به دانسته افغانستان شرم به وزارت و وزیر و رئیس مع

 چهارده رهنمون می شوند. به قرن  

 !!! ، با زنجیر و با زوالنهرنگینه را ببرید به بندی خانه
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