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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  استاد اکبر قريشی

 ٢٠١٨ اکتوبر ١٧

 

  ه استه از كشور رخت بستيم و تربيتعلو  یاخالق اجتماع
در جامعه  سالم یاوالد ھاکه آنھا  شدمی شروع  ھا ليفام ه ازيم وتربي تعل، مثبت داشتی ساختمان اجتماعکيافغانستان  

 ايد و نمتين اجتماع ومكاتب را تقويب معارف كشور بود تا روابط ۀفيوظآنموقع  مكتب شده ۀروان ًا بعد.كردند یم ميتقد

  . می کردند تا شاگردان بياموزندس ي را درمعارف تدریاخالق اجتماعاستادان 

 ما در مكتب ی که درزمان.ف شده رفتيسته ضعآھسته آھ یاجتماع اخالق ۀازرين رفتن سردار داوودخان شيز ببعد ا

به  و می گفتند که بايد كردند یما صحبت مبا  یقه راجع به اخالق اجتماعي ده دقی برايم استادان ماخواند یدرس م

 اما .قدر كنندرا  شما دممر د تايداشته باشاحترام  تان ان مادران  و پدر و بهاطفال  وان زن، بهدانيش سفي ر وبزرگان

در از پاكستان ھم چه وران ي چه از ای اخوانیم ھايو تنظدر وجود خلق و پرچم  ی اجنبسان جاسو،فروشانكه وطنی وقت

حی يعنی در سطچه به و  تا چه اندازه ی كه اخالق اجتماعديقضاوت كنخود می توانيد  شما  کهمدندآ كار یروکشور ما 

 می زند و را دو  خودی كارمندان دولت،س جھمور در ارگئي ر کهه ای به اندازمده استآن يئپاو بازار  كوچه سطح

شما فکر کنيد که  .پيش می رودلت و كوب سرحد ر تا گيل دي وك بالي وكکيپارلمان در می دھد به ھمين ترتيب   دشنام

   .رندمی گياد ين ھا چه يكاران ازا كسبه  ان،اندارک د،اتبک شاگردان م،مردم عوام

ن ي از ب روز تا روزبازارو كوچه و   كنفرانس ھا، مدوریزھايمھا، نويزي تلو، مكاتب، پوھنتونی دراجتماعنيک اخالق 

 ،رھشو زن و ، برادر ون خواھرياحترام بشاھد ھستيم که در شھر كابل ًا خصوصمجالس و  ھا کسبويما در ف. می رود

 مردم افغانستان ريدامنگ ی بداخالق ون رفته استي ازبیلکه دست ب ري ز ومرآن يرات بااد درو  ، معلم،هيھمسااحترام به 

ن آ ی علت اصل.شود ی دامن زده مو زندگانی عادی روزمرۀ مردم اتب کم و در دانشگاه ھااين روش  .رود یشده م

   . که امپرياليستھا طبق پالن جانشين ارزشھای خوب انسانی ما کرده اندارزشھای سيستم سرمايه داريست
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 كه یدر كشوررا ھم می دانيم  اين.  استن رفتهيازبما  در وطن گن سال جنيم بعد از چندي كه داشتی روش مثبته ورا

 یموده مي را پی منفیھاه  جامعه راکي  فرزندان مردم و درست وجود نداشته باشد،یقانون اجتماع پالن و، تمسيس

اوضاع ناھنجار کشور، آنھا با مده اند آطرف اروپا ه ه بي ترك ورانيا  از راهانمھاجر می بينيم، ماطوری که  .دنرو

  .  اند دور ماندهیاز اخالق اجتماعھاجرت و دربدری و دوری از فاميل فشار ھای زياد م

 ،ی ادبی انجمن ھا،ن ھاويزي تلو،مكاتب و اه ھاگ استادان دانش، از دانشمندانوطنپرستان مای رزوفکر می کنم که آ

راجع ھای بی مورد بايد  یئ پور گو وجاي ببليغات تیجاه ب که اين است ی تحصالت عال وت معارف وزار،بزرگان قوم

 ۀفينست وظي ا.دن نروی منفبه راه مثل نسل امروز ۀ کشور ما نديآ  ھاید تا نسلين صحبت نمای اجتماع واخالق اجتماعبه

  .  مسؤوليت داريم در مقابل اوالد وطنھمه ما.  مایوجدانو  یمانيا

  اوالد كشور ماريدامنگ... ک و ايترو چرس مواد مخدر اعم از ھيروئين،   زدن، قمار ،ی بچه بازدر کشور ما  امروز

و پرابلم می گذارد که مردم غرق فساد عکس ه که جلوی ھر گونه فساد را بگيرد ب در عوض اين دولت فاسد . استشده

و  داعش می رود، یبربادبه سوی مملكت . بدھندادامه  طور ھمان خوداتيجنا وطنفروشی و تا آنھا به خيانت،شوند 

  . مردم را به ماتم عزيزان شان می نشانندبا کشت و کشتار می کنند و ھر روز استفاده سوء  ان جوانطالب از

 به دست  ماکوخاھرگز روزگار  فرزندان کشور به اين حال نمی رسيد م يداشت یغمخور ممردمی و دولت اگر ما يک 

، شھرھاتمام در ديگری که  ی اخوانھا وصدی لند مانند مال ی را که مال ھای پليد و پست بشرايات جن. نمی افتادناکسان

مرتکب می شوند، خود گواه آنست که بر سر مردم و به خصوص جوانان اين کشور چه می کشور ما دھات و قصبات 

   .گذرد

با خيانت و وطنفروشی وچور و چپاول  ھا و پارلمان  وزارتخانه و دارو ودسته اش دردر ارگنشانده  دولت دست

ی که ديگردو و دشنام و لت و کوب و ده ھا بی احترامی   در مقابل آن اوضاعی را در کشور به وجود آورده اند که

را فرا جامعه و وجدانی آن  اخالقی تأثيراتمگر ھيچ جای شکی نيست که  .ميان آنھا رخ می دھد ھيچ ارزشی ندارد

ًکه جوانان کشور آگاه شوند و متحدا نگذارند که بيشتر ازاين کشور و مردم ما ماست در چنين شرايط آرزوی پس  .دنگير

  .نشانده غرق شوند در منجالب کثافات امپرياليستھا و دولت دست

 


