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 ۰۲۰۲دسامبر  ۱۱جمعه                                                           حمید انوری         

"رفتن ما به عقب، رو به دوام است اینجا"  
 

 :بودسروده  چه بجا و چه گویا وچه رساباری " عیل بلخیماسسید  "زنده یاد

 به دوام دانشو فلک سبقت دیگران را به 

 به دوام است اینجا رورفتن ما به عقب 

و مدرسه دیگران از مسجد . عمریست رو به دوام است اینجابه عقب رفتن ما ! بلی هموطن خوبم

 ، و اما ما بخت برگشته ها باید از مکاتب به مساجد...به مکتب میروند و به کالج و پوهنتون و

 .برگردیم

نخست باید طالب  و چلی و مال شویم، بعد اگر بخت یاری کرد و سرکار همکاری، راهی مکتب و 

ما خود اگر . گویمدرسه شویم؛ تا هم طالب خوش و راضی باشد، هم مال و شیخ و زاهد و قصه 

ما که در هر حالت به جمع آدم به حساب . خوش و راضی بودیم که بودیم، اگر نبودیم؛ گور پدر ما

به شمار میآورند، در نیم قرن گذشته از کشته های  ع آدمماگر از خود و بیگانه ما را به جنمی آیم، 

از تاریخ و جغرافیه دوریم، ریاضی و فزیک هم که  د؛ آدم حساب نمی شویم،ما پشته ها نمی ساختن

، فلسفه از سر ما زیادی می کند، شعر و شاعری هم که حکم کفر اند ر حرام اندر حرامدان امرح

هر یا هم یک تجارت است و اگر خدای ناخواسته روزی به کرونا و  دارد، داکتر و دارو و دوا که

بد و بالی دیگر هم آغشته شدیم، مالی مسجد تعویذ می دهد و شویست و مرض و ویروس و 

خواندن یکی دو حدیث و آیت، تمام بلیات زمینی و سماوی را با راحتی و بدون مصرف از ما دور 

 ...می سازد و

مال و  تبدیل کنیم،دینی کاتب را به مدارس پس چه خوب است که درب مکاتب را تخته کنیم، م

از افغانستان یک کرام به شاگردی بنشانیم تا اصول دین را فرا گیرند و " طالبان"مولوی را نزد 
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مبدل  مدرسهرا هم به صنوف بیتاری بفرستیم و شفاخانه ها را هم به  رانتطالبستان بسازیم و داک

 ...و جنایتکاران را مارشال و و جنراالن را پیادۀ دفتر زیماکنیم، داکتران را جنرال بس

 در میخانه ببستند خدایا مپسند

 که در خانه تزویر و ریا بگشایند

 

د، فردا درب نمی خانه ها بستند، در تزویر و ریا بگشودند، امروز درب مکاتب را می بند ر  د

وهابی  راناجی، و اما در عوض، وهابی های عرب به کمک ...پوهنتون ها را خواهند بست و

اعمار میکنند و خلق هللا را به وهابیت می در افغانستان به خون خفته خود، پوهنتون های اسالمی 

 .و بازار دین فروشی گرم می شود کشانند

 .واقعاً هم که رفتن ما به عقب رو به دوام است اینجا

 را دیریست گشوده اند و تزویر و ریا می گشودند، در  جرم و جنایت و خطا و خیانت کاش فقط در  

 .را نیز تالش دارند بگشایند در  تجاوز به طفلکان معصوم و بی گناه

مساجد سر تا سر  ازم و جنایت و این بدعت در حالی صورت میگیرد که روزانه دها جر 

تجاوز جنسی ( دختر و پسر)می شود، ده ها و صد ها مال به طفلکان مظلومداده افغانستان گزارش 

میکنند، گزارش های متعدد و مستند، با فلم های آن موجود اند که ده ها مال و مولوی و چلی و 

نند و صد ها زن را به بهانۀ دم و طالب، به صد ها زن مظلوم و بی خبر از دنیا، تجاوز جنسی میک

، حامله ساخته و بی ناموسی و نامردی و نامردمی را به اوج آن ...دعا و تعویذ و شویست و

و هرچه جرم و جنایت و تجاوز و بی ناموسی بود و است، از همین مساجد گزارش شده و  رساندند

ه چنگال عدالت گرفتار نیامده می شود هنوز، اما تا حال حتی یک مالی متجاوز و بی ناموس هم ب

و مقامات نظر به سیستم منحط کج دار و مریز و داد و معامله های پیدا و پنهان و آنچنانی، از 

 .گوش کرده و به فراموشی سپرده اند تآنهمه جنایات بی حد و مرز، چشم پوشیده و قضایا را پش

هزار طفل معصوم افغان و شرم آور، هزاران  حال وزارت معارف کشور با یک تصمیم مضحک

را دو دسته پیشکش این مساجد و مال ها می کنند که شرم شان باد و لعنت خدا و نفرین خلق خدا بر 

 !آنان باد

از روی لطف اطفال معصوم تانرا دودسته تقدیم یک مشت فاسد، زانی، جانی و ! هموطنان عزیز

م تان بی سواد بمانند، اما زندگی و بهتر و صد البته که بهتر است اطفال معصو. تجاوزگر، نکنید

 . آیندۀ شان خراب نشود
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نه به اطفال معصوم خود خیانت کنید و نه . آیندۀ اطفال ما، آیندۀ کشور ماست
 !!!هم به آیندۀ کشور خود

 ..اهل مسجد 

 ای منرب رس زدندـد عشق را در پـاهل مسج

 ی ابور زدنداپشت پا برصورت آیینه 

 ی صد دانه را بر سینه ها آوخیتنداس بحه 

 ی پر همر پیغمرب زدندار سینه ـدست رد ب

 ا آمیختندـوره هـر را اب سـزویـت ،اـدر دع

 ی ابلیس را در خلوت خود در زدنداخانه 

 ندـ ش اول اکشت ـویـرای خــذر آخر را بـب

 حرف اول را برای دیگران آخر زدند

 نیست در شهر مسلامانن در میخانه ابز

 ل بر لب شریین صد ساغر زدندهمر ابط

 ی دل داد ش یخارشح طوالین برای آیه 

 حمک او بر فرق یکدیگر زدند دیگران اب
 رده را تدبری، ما خود کرده امیـنیست هر خود ک

 ی اکرب زدندابتخانه  ،جای حق،اهل مسجد

 

 


