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 "سر خر باال شدن یک عیب، پائین شدن عیب دیگر"
 

را گرچه زیبا و بجا است، درست مانند همه متل های دیگر قبول شدۀ افغانستان،    ضرب المثل بال 

 و...   اما من یکی نمی دانم چرا بال شدن و پائین شدن سِر خر عیب شمرده می شود 

اما مصداق آنرا می توان در اکثر کار ها و اعمال مردم و حکومت و دولت و...، با چشم و سر  

در متل بال منظور مشخص حیوانی به نام خر نیست، که یک حیوان    مشاهده کرد و دانسته شد که

زحمت کش و خادم انسان ها است، بلکه منظور از کارکرد و اعمال ناشایست و ناروا ای است که  

از انسانها سر میزند و بعد آنکه دانسته شدند و یا به آنان فهمانده شد که کاری را که انجام داده اند،  

نی، کار ناروا و شرم آوری بوده است؛ همان کار یا عمل را بار دگر انجام میدهند،  از نقطۀ نظر انسا 

معارف   وزارت  انسانی  غیر  و  آور  شرم  دستور  مانند  درست  دیگر،  شمائل  و  شکل  یک  به  اما 

 افغانستان. 

به گونه ای زمینه چینی کرده اند که خالف  مشکل اساسی اما در اینجا تواند بود که در سالهای پسین،  

و  قانون خود شان، وزیران رد صالحیت شده را برای مدت های مد  نگهمیدارند  مقام شان  در  ید 

و    یرانزو تنک  دل  آنچه  هر  شان  سرپرست  مغز  بی  های  و  کله  کنند  می  همان  خواست، 

 اند، پس جوابگوی اعمال خود نیز به حساب نمی روند و...  چون"سرپرست" 

وسطائی و طالب پسنِد    شرم آور و قرون و اما برگردیم به اصل موضوع که همانا دستور یا فرمان  

اساسی و  حقۀ  قوق  وزارت معارف کشور است که زنان افغان در بیشتر از پیش به بند می کشد و ح

 شانرا پامال امیال کثیف خود می سازند.  انسانی

زمانی که با تصمیم و فرمان اخیر وزارت معارف کشور، در داخل و خارج کشور عکس العمل  

، مخالفت شانرا در  ۀ انگلستان به مکاتب افغانستان مقامات کمک دهند   های شدید نشان داده شد و حتی 

مورد اظهار داشته و متذکر گردیدند در صورتیکه چنان دستور مضحک و شرم آور به اجرا گذاشته  
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مقامات وزارت  شود، آنان کمک های شانرا به مکاتب تحت پوشش شان، متوقف خواهند ساخت؛  

 که در مورد غلط فهمی رخ داده است. معارف فوراً ابراز داشتند 

آنان یک مکتوب گویا"ترمیمی"، را منتشر کردند تا از بینی بریدگی وزارت و وزیر سرپرست و کم  

 سواد آن به شکلی از اشکال پرده پوشی شود. 

اما از نقطۀ نظر این بی سواد، اصالح فرمان اولی و صدور فرمان دومی، درست به منزلۀ همان  

پائین شدن عیب دیگر". اگر می گوئید چنین  بال است که "سر خر بال شدن یک عیب،    المثل    ضرب 

نیست، پس از روی لطف تفاوت دو جملۀ ذیل را اندکی توضیح دهید تا سر من هم خالص شود و  

 از غلط فهمی خود شریفانه معذرت بخواهم. 

معارف افغانستان به سرپرستی خانم کم سوادی  هِم وزارت جلیۀ  قسمتی از دو گزارش پیتوجه کنید به  

 به نام"رنگینه حمیدی" که با چنین فرمان شرم آوری رنگش از دنیا گشته است. 

  کابل در میان کاربران شبکه   ای از اداره معارف  نامه }

شود که در آن این    های اجتماعی دست به دست می 

سوی   از  سرود  و  ترانه  اجرای    متعلمین وزارتخانه 

را در مراسمی که "با حضور    سال  12بالتر از  دختر  

 { .شود" ممنوع اعالم کرده است  مردان برگزار می 

 : و این هم خبر اصالح شدۀ وزارت معارف به سرپرستی"رنگینه حمیدی"

های اجتماعی با امضای احمد ضمیر    ، به تازگی مکتوب دیگری در شبکه عکس العمل هادر پی    }

  سوء تعبیر شده گورا، رئیس معارف کابل همرسانی شده که در آن آمده "از مکتوب قبلی این نهاد  

اول تا پنجم( دختر و    است". او در این ابالغیه افزوده که تمام شاگردان دوره ابتدائی ) از صنوف

می  دروس  توا   پسر  در  "مشکلی  که  در صورتی  و  شان  والدین  تایید  با  در    نند  نشود"  ایجاد  آنها 

 { .های ترانه خوانی شرکت کنند گروه 

ین دو جمله چه تواند بود، امید که از ما بهتران  که تفاوت در ا  م خالص نشد که دانسته نشدم و َسرَ من  

 نجات یابیم.  ه صتفاوت آنها را روشن سازند تا سرما نیز خالص شود و از این مخم

بالتر از  دختر    متعلمیناجرای ترانه و سرود از سوی    ]تفاوتی بین این جمله از نظر این بی سواد،

و این    [شود" ممنوع اعالم کرده است   را در مراسمی که "با حضور مردان برگزار می  سال  12

است". او در این ابالغیه افزوده که تمام شاگردان  سوء تعبیر شده"از مکتوب قبلی این نهاد  ...]جمله

، هیچ وجود ندارد. متعلمین دختر بالتر از  [...دختر و پسر اول تا پنجم( ) از صنوفدوره ابتدائی 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

تا پنجم. پی دیده می شود که یا اینها می  سال، می شود همان متعلم  12 ین دختر از صنوف اول 

ن مطلب را درک کنند و یا هم  خواهند به چشم مردم خاک بپاشند، یا فهم و سواد کافی ندارند که ای 

که این خانم ها و    فکر میکنند مردم مانند خودشان خر اند.)با عرض معذرت از تمام خران جهان

 خورده اند(. وام، مغز خر  د و حتی به گفتۀ ع آقایان کمتر از آنان ان

این زن طالب که از امریکا به افغانستان فرستاده شده است و نام نامی او "رنگینه" است، چنان رنگ  

شریف افغان بوده و لکۀ ننگی در  او درهم و برهم است و بی رنگ گردیده است که شرم تمام زنان 

 ارف افغانستان است. دامان افغانستان و زن افغان و مع

باد با چنین انتخابی و مبارک تان باد با چنین وزیرانی که حتی سواد  آقایان و خانم ها مبارک تان  

 را هم ندارند. و صحبت کردن کافی نوشتن و خواندن  

 رنگینه را ببندید به طویله!!!

 

 


