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آيا واقعا خود را برھنه به نمايش گذاشتن   
 رويداد پر افتخار فرھنگی است؟

  
  .........نقد بر دختر افغان ملکه زيبايی 

  

َالذين َِّنإ ِ َيحبون َّ ُّ َتشيع َأن ِ ِ ُالفحشة َ ِ َ َالذين فى ْ ِ ُءامنوا َّ َ ْله◌م َ ُ ٌعذاب َ َ ٌأليم َ ِ َالدنيا فى َ ْ ِاالخرة َو ُّ َِ ُهللا َو  َ ُيعلم َّ َ ْ  َو َ

ْأنتم ُ َتعلمون ال َ ُ َ ْ َ  .  

ا و ھر آئينه آنان که دوست می دارند که منتشر شود بد کاری در ميان مسلمانان ايشان راست عقوب ت درد ناک در دني

  ١٩سوره نور آيه . آخرت و خدا می داند و شما نمی دانيد

َيأيھا َالذين ََ ِ ُءامنوا َّ َ ُتتبعوا ال َ ِ َّ ِخطوت َ َ ِالشيطن ُ ْيتبع َمن َو ْ ِ َّ ِخطوت َ َ ِالشيطن ُ ُفإنه ْ َّ ِ ُيأمر َ ُ ْ ِبالفحشاء َ ْ َ ْ ِالمنكر َو ِ َُ ْ.  

ی ای مسلمانان از پی گامھای شيطان مرويد و ھر ه ب د ب ر می کن ه وی ام  که پيروی گامھای شيطان کند پس ھر آئين

  ٢١سوره نور قسمت از آيه .  حيائی و کار ناپسنديده

  

وده ام  با. من با شخصيت و نيات افراد کار ندارم اما واقعا بايد سليقه ھا نقد شود شه کوشش نم ده ھمي م بن وجود اين ھ

ن از حوصله ًنزد افغانان گرامی نقد قسما موجود یتا از انتقاد گريز کنم چون در فضا شود و اي  پرخاشگری تعبير مي
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ا ًغيان کردن، ايستادن علنااما قيام نمودن، ط. نده باال استب ان ت  در مقابل ھويت اسالمی و ملی از تحمل و برداشت م

  .جائی باال است

ايی ني(مطلبی را در يکی از صفحات انترنتی تحت عنوان  ان ملکه زيب ر افغ ادا شددخت ا کان ست کلمبي شاھده ) و وي م

اگر بنده با اين دخترک افغان بر خورم حتما . نمودم که تصوير بی حجاب و نيمه برھنه آن يک اندازه تکان دھنده بود

ته  ه ننگ پنداش سلمانان ماي ه در فرھنگ م توسعه شان ميکنم تا دست از ھمچو عمل زشت و غير اخالقی  بردارند ک

ياه سر ا داری، اسالميت، فرھنگ افغانی، بو دين، ناموس. ميشود اموس و س ا ن د ت ازه نميدھ الخره انسانيت انسان اج

ه . اردذمسلمان خود را برھنه حضور ھمه به نمايش گ من نميدانم تعريف فرھنگ چی است؟ آيا واقعا برھنه خود را ب

یذنمايش گ ه اخالق د پس اشتن رويداد پر افتخار فرھنگی است؟ اگر اينھا به يک فاجع داد فرھنگی را ميدھن  اسم روي

تعريف اينھا از اصطالحات اخالقی چون غيرت، وجدان و ناموس داری چی است؟ يعنی نه فرھنگ ما، نه اخالقيات 

حيث عمل ضد فرھنگی، ضد ه ما و نه دين ما ھمچو يک عمل را تائيد نميکند بلکه ھمچو جسارت ھای گستاخانه ب

  .اخالقی و ضد دينی در جامعه افغانستان پنداشته ميشود

ر  ودن ھمچو جسارت ھای غي شر و بخش نم ست و مطبوعات چی است؟ ھدف از ن از جانب ديگر رسالت ژورنال

ه يک ق ب ا متعل شود؟ م ده داده مي  اخالقی چی است؟ چرا بی حجابی و برھنگی تحت عنوان فرھنگ در خورد خوانن

ردم اساس است ه . جامعه نھايت محافظه کار ھستيم مسايل ناموسی خيلی نزد م رم صلی هللا علي امبر اک ديثی از پي ح

شتر  د کی را بي شان پرسان نمودن ه در جمع صحابه از اي وسلم است زمانيکه فکر کنم عمرو بن عاص رضی هللا عن

ضا. شه رايا صلی هللا عليه وسلم فرمودند عادوست داری؟ رسول خد رون یيعنی اسم گرفتن از ھمسر و زن در ف  بي

د . خانه از لحاظ دين حرج ندارد اما حتی ھمين کار از تحمل جامعه محافظه کار افغان باال است و مردم دوست ندارن

ه شود ا محرم گرفت ه . تا اسم ناموس شان  در جمع ن ين جامع رای چن ام ب ودن ھمچون مطالب چی پي شر نم خوب ن

   باز ما خواھان چی ھستيم از نشر ھمچو مطالب؟محافظه کار دارد؟

دارد انی ن ا خاصيت افغ د ام . با کمال احترام در مجموع اکثر مطبوعات بالخصوص تصويری و انترنتی ھرچی دارن

اريخ و فرھنگ یدر فضا ست، ت وظ ني ان محف ی م ی و وطن ست، ھويت مل وظ ني  مطبوعات دين و ارزشھای ما محف

ان دارد، به ستيزانه و افغان ستيز بمان محفوظ نيست، روند دين  ن مطبوعات در اشدت در مطبوعات جري الخره اي

  ...........خدمت کی ھستند؟ افغانان و يا 

انی ! سروران گرامی.  دست مسلمان نيز تا جای مقصر ھسته قلم ب ی، افغ خاموشی شما قابل تائيد نيست رسالت دين

دار و  حفظ کنيد و اجازه ندھيدًو قلمی تان را لطفا ه دين ام فرھنگ در خورد جامع  که بی حجابی و بد اخالقی تحت ن
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ق اب. متمسک افغان داده شود ان  را دقي وانيم من افغ ا بت الخره ما بايد تعريف اخالقی و معنوی از افغان داشته باشيم ت

شودآب خاصيت دارد اگر يکی از خواص خود را از دست بدھد ديگر از آب بودن. تعريف کنيم برای ھمه .  خارج مي

ات شان  ن واخالقي دگی، دي به ھمين ترتيب افغانان نيز خواص و اوصاف خاص خود را دارند که از جامعه، شيوه زن

ی . به ارث برده اند ی غن ان خيل يد دولت و ارزشھای خودی م ئن باش د مطم اع کني از فرھنگ و ھويت خودی تان دف

وه ًءگران شديم بنااست اما چون خودمان فقير شديم و آواره بر دامن دي ر جل ستان فقي ان و افغان ه افغ ق ب  ھر چيز متعل

  .ميکند

  با احترام 

  

  

  

  
  
 
  
 


