
  وضع رقتبار معارف در درواز

  ولی برای مردم چيزی نرسيد پول هنگفت آمد

  )مولوی( نگ شدد و عقلش دکمی افتا سنگ شد     درراستان همهــرکه با نا

 هم ميهنان گرامی وفرهيخته گان بزرگوار ! شما خود قضاوت بداريد که طی يازده سال گذشته به چه پيمانه پول
شهروندان افغانستان وجامعه ويران  وکمک های جامعه جهانی برای باز سازی ونو سازی واشتغال زايی وتآمين

سف برای مردم وشهروندان اين ااين کمکها با ت فرآورديا  شده وعقب نگهداشته ما سرازير شد ؛ اما نتيجه و
وحيف وميل حاکمان بی احساس در عرصه گسترش فساد  نميشود وفقط احساس اين کمکهاسرزمين هيچ احساس 

ورواج جنايت بارترين جنايات انتحاری وبی جان سازی شخصيتهای مبارزوترور ودهشت افگنی  وايمان سوخته 
آنهای که دم از عدالت ومردم دوستی ميزنند وخود شريک اين در ديدگاه مردم بيشترتجسم گرديده است وبس ! ، 

با واژه های شرم آوری نوشته در نزد مردم وتاريخ راستين حال واينده  بی عدالتی اند ، بدانند که نام وموقفشان
د شد؛ نه زر باقی خواهد ماند ونه آنهای که از پی بدست آوردن زر ، حيثيت خويش را با تيره انديشی خواه

در يادها فقط نام نيک ومهربانی وخدمت به مردم است که وجدان خراش بدنام ساخته اند، تا ابد پاينده خواهند بود؛
  ودل تاريخ باقی خواهد ماند.

من دراين نبشته روی يک موضوع اشاره ميدارم که بيانگر گوشه ای از بی عدالتی وحق تلفی زمامداران     
امروزی وبی تفاوتی نمايندگان مردم بدخشان ودرواز وتبهکاری وزارت آموزش وپرورش را به وضاحت نشان 

  ز طريق تارگاه های اجتماعی پيشکش ميدارم :ميدهد که مستند خدمت شما اهل قلم ا

  )مولوی( گردد غالم ذره ای زان آفتاب آرد پيام            آفتاب آن ذره را

، اما ه باشددر سرتاسر افغانستان شايد هزاران دبيرستان ودبستان ويا مکتبهای گوناگون باز سازی ويا نوسازی شد
د شمال کشور، به ويژه درواز بدخشان تا هنوزيک دبستان ويا دبيرستانی را مردم شاهدر بدخشان وساير مناطق 

نيستند که از سوی اين حاکمان فساد پيشه باز سازی شده باشند وفرزندان پای برهنه درواز حد اقل يک لحظه ی 
آموزی کند ، بداخل صنف بدون چکک  با خاطر آرام درس خوانده باشندوباالی چوکی وميزيکه احساس دانش 
بدون کتاب  ،نشسته باشند ، جز خيمه پينه شده ويا روی زمين سرد وسنگ سرد تراز زمين وگرمترازحد تصور

در جای که همه مکتب ميخواهند ، زمامداران ، عمر وزمان زندگيشان را سپری کرده اند. الزم ومعلمين مسلکی 
را مانند چوب خشک ميسوزانند ، اعمار  فاسد وبی احساس ومتعصب هيچ توجه نکرده ودر جای که مکتب

مکاتب با مصرف مليونها پول آمده از بيرون صورت ميگيرد وباز سوختانده ميشود ووزير فاسد وايديولوژی زده 
تاريک انديش ، ميگويد که صد بار اگر سوختانده شود ، صدويک بار بازسازی ميگردد؛ ولی فرزندان دايکندی ، 

سمنگان ، تالقان وبدخشان در زير خيمه ويا باالی زمين سرد با سختی های طاقت فرساء باميان ، قندوز، ميمنه ، 
د سف صدايشان بلند نشده است وتا هنوز هيچکس شاهادرس ميخوانند. نماينده های اين واليات در شورای ملی با ت

يا از حقوق  و باشد.ين بی عدالتی ها صورت گرفته در برابر ا نيست که يگان عکس العملی از سوی نمايندگان
مردم دراين زمينه دفاع شده باشد واين کمبود بودجه را درمجلس مطرح فرموده باشند وداليل قانع کننده برای 
مردم پيشکش کرده باشند؛ نا متوازن بودن بودجه وسکوت نمايندگان اين واليات چه را ميرساند؟ اين فاسدين را 

وبدون خجالت وشرمساری با ديده درايی مرتکب ميشوند واز نگاه بداريد که جنايت وخيانت ملی را علنی 
استخبارات خارجی پول پنهانی اخذ ميدارند ونه مقدار معلوم است ونه جای که اين پولها مصرف شده اند ونه دليل 



 گرفتن پول ، باز هم نماينده ها چپ هستند واز اين خيانتکاران آشکار ملی حتی پرسان نميشود؛ آيا با چنين شيوه
کتمان خيانت ملی وچشم پوشی از آن خود ميرساند که بسياريها  ميتوان اين سرزمين را ساخت وآبادش کرد؟

دراين پولها شريک هستند وزبانشان را بسته اند تا چيزی بگويند به رويشان خواهند کشيد. وای بر ملتی که 
! خيانت ملی بيشتر از اين در جهان هم رهبرش دستور پذير بيگانه باشد واز اين دستور پذيری مزدهم بدست آرد 

وجود دارد که از استخبارات خارجی ، پنهان در خريطه های مخصوص پول نقد گرفته شود وآن هم از انظار 
مردم وقوه های سه گانه پنهان قرار داده شود تا اينکه کشورهای پول دهنده خود اشاره کنند که رهبری اين 

انی ميزند وگاهی از استقالل دروغين سخن ميگويد، چگونه مزد بگير سرزمين که الف از دينداری ومسلم
سازمانهای استخباراتی شده است؟ ولی نماينده گان مردم اين خيانت ملی را تا امروز ناديده گرفته اند وزبانشان 
 الل گرديده است که در شورای ملی بحث خيانت ملی وتعريف خيانت ملی وفروش بخش از خاک اين سرزمين را
در بدل حمايه از چند فاسد ، به ميان بگذارند تا مردم بيشتر آگاه شوند وخاينين را خوبتر بشناسند ودشمنان 
فرهنگ ورشد اين سرزمين را واضحتر بدانند؛ اميدواری اينست که نماينده گان راستين اگر در کفششان ريگی 

آوازشان را بلند کنند واز کشورهای پول نيست ودراين پولها وفروش بخش از خاک اين سرزمين شريک نيستند، 
  دهنده معلومات نمايند که بخاطر که وبرای چه اين پولها را پنهان ودور از نظر مردم تاديه کرده اند؟

  )ناصرخسرو( چوتو خود کنی اختر خويش را بد           مدار از فلک چشم نيک اختری را              

اين باره توجه فرمايند ودرد مردم واولويت های نخستين مردم بدخشان را مد اگرنماينده های محترم بدخشان در 
نند، شايد کارهای نظر بگيرند ودستگاه حاکميت فاسد را فشار دهند وصدای مردم را بگوش رسانه ها برسا

نده صورت گيرد ، وگرنه روزگار مردم بدتر از بد خواهد شد وفرزندان بدخشان در اينده های نزديک شايد پسما
ترينهای کانکور ودانشگاه های اين سرزمين خواهند بود. مطلبم را کوتاه ساخته با نمايش چندين قطعه فوتو ويا 

دبيرستانهای درواز به نمايندگی از سر تاسر دروازها گوشه ای را  دبستانها و حوال فرزندان وا نگاره از حال و
کمان بی باور به دانش ومردم ساالری با چه قساوت خدمت شما پيشکش ميدارم تا خود قضاوت فرمايد که اين حا

در برابر اين مردم عدالت را زير پای کرده اند ودرواز را جز اين سرزمين به حساب نياورده ، ذره ای در 
بازسازی ونو سازی مکتبها وپل وسرکها حصه نگرفته اند واگر کمی کار صورت گرفته است ، آن از سوی 

هوری اسالمی افغانستان که مايه بدنامی اين نام نيک است ، بوده است. اين هم شما سازمانهای جدا از دولت جم
  واسنادی که خود سخن ميگويند.

  ميرزايی                                                                                         



 













































  


