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  ديروز ما چه شد؟؟ اجتماعی اخالق و فرھنك
 

 ابطور ی درنواز مھمان اخالق و  رواج  ورسم

 منطقه بين در طئل تاريخ ، در ما داران وطن اجتماعی

 باعث اين .بود كرده یئكما خوبی شھرت وجھان

 چشم شده تاريخ طول در افغان ملت افتخار

 جھان ھای ستيتور و  دانشمندان ء،علما ،تاريخدانان

 به ديگری كشورھا از .بود نموده جلب خوده ب را

 شريف مردم برخورد بعداز شدند می سرازير ما وطن

 نوازین مھما ولتیوغيرد دولتی مورينأم ،نجيب و

 به كه خارجی دوستھای از  ھركدام برای شان

 می نمودند سفر رسمی وغير رسمی افغانستان

می  شان كشور تاريخ ثبته خودبرد بای خوش خاطرات

  .شد

 ،نوازین مھما، دوستی وطن ،شھامتًاصفات عموم 

 پايه افغانستان ملت بين كشور سرتاسرر د وحدت و شھر یئصفا و  جوان  وپير ،طفل،  زن به احترام ،بشر به احترام

 دانش حسط خورد می نظر به وصفا پاك زياد كشور داشتند زندگی برادروار بودند ی کهوديار ھرقوم از مردم .بود دار

 می پوھنتون كانكور شامل دوازھم ختم بعداز ھفتم صنف به ششم فنص از كانكوربعدازكاميابی .  بود باالای  اندازه تا 
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به  واسطه بدونًشده، تقريبا  وظيفه شامل دولتی ادارات در خودلياقت  نظربه پوھنتون رسيدن پايان به با رديدندگ

  .دادند می ادامهکار

 استاد ھر وجودداشتو پوھنتونھا  مكاتب النمحص و استادان ،دانشمندان بين سالم رقابت كه بود شده باعث دوره اين

 فاميل از را تربيه ندكرد میی ياداور دايم .دساز واخالقی اجتماعی كارھای همتوج  راشاكردان تا دانست می خود ۀوظيف

 اخالق. داشت وجود زنو  مرد  و كالنو  ردخ  و احترام متقابل بينصيميمت يك و كردند میعملی  اجتماع به يادگرفته

  .دكردن می مراعات را اجتماعی نظم  وھا نزاكت

 در امروز باشد می افسوس بسيار جای 

.  احترام نه وجوددارد اخالق نه جامعه

 ،بازار  و دركوچه یاحترام بی  وبداخالقی

 رسمی دواير ھا،پوھنتون  ومكاتب

 بايد رود می ترشدهدزيا ھرروز وغيررسمی

 است سال چند فاسد دولت كه شود وری آياد

 داخل دربه مفھوم  آن را  احترامی بی که

 ،كابينه تا جھمورشروع يسئر از ارگ

 شاروالی، ھا خانه وزارت ،پوليس نامورأم

ھمه جای  در عوام مردم ،اندارھاکد بين ھا

  . گسترش داده اند

 یتاجناي چه و پليس اردو منصب صاحب

 اند داده انجام نسوان مردم به خصوصباالي

. که انسان از گفتن و نوشتن آن شرم می دارد

 جامعه به شده شروعارگ از ھابداخالقي ۀھم

  وتعليم نبودن امروز .ستا كرده تيسرا

 ،شده جوانان دربين بداخالقی باعث تربيه

 ھرطرف .دنگرد می اذيت دختران شوند می تحقير انپيرو  بچه ،زن یئراک موترھای دربين وجودندارد شرتعام دابآ

 دور ادوربود کم بود  که  خاصو عام تشناب كابلی زيبا یدريااين که  .اند تيارنموده تشناب فرھنگان بی اين را شھر

  .استشدھ عمومی تشناب نده امدآ كجا از که کس نمی داند یوحشي تعداد يك برای ھا خانھ وزارت  وشاروالی ، ارگ

 از که شعور بی دولت  وفرھنك بی طالبان  واخوانی فاسد ھای وحشی بااين را كابل سابق مردم اخالق و فرھنگ شما 

 بیو  اخالقی بی،  فرھنگی بی اندازه تاچه خود متوجه می شويد کهيدئنما مقايسه ندارند گاھیآ بااجتماع مردم رابط

 بر بيرون خانه از ستانريترو و زداند ترس از انپيرمردان  وپيرزن ،كودك ،زن.  ستا شده مروج مردم بين احترامی

 نشر دنيا رايدوج درتلويزيون روزه ھمه كابل شھرًا خصوص افغانستان ھای شھر بودن كثيف و  گندگی توانند نمی مدهآ

  .وجدان بی تكنوكرات فاسد دولت برای باشد می شرم .شود می

کردن ، " ام آر آی"فرھنگ شاشيدن در جاده ھای عمومی و زنان را جھت معياينات پيشرفته با چادری داخل دستگاه 

 . تحفه ھائی اند که تسلط امپرياليسم و ارتجاع ھار مذھبی برای مردم ما به ارمغان آورده اند

  


