
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

ولی احمد نوری اهتمامبه   

  

 

 ق نگارگرم. اسحا

 
 05/12/2017 

 یاسیس فرهنگ اخالق و
          

 "صائب" االـیـام مـنـبه ُدش شیـِن خوده

 دهد باز یزِر قلب به هرکس که ده نیکا

  

 است؟ دهیما کوچ انیم چرا از یاسیس فرهنگ اخالق و

 در گریها با همد لیتما نیاست که ا یعیطب وجود دارد و یاسیس الت رنگارنگیُ جهان تما مختلف یهاکشور در 

 و کنند یمردم خود خدمت م یکه برا بدون استثناء ادعا دارند استمدارانیهمه س افتند.  یاختالف م تقابُل و تضاد؛

 لیانج نانیا از یام که برخ دهید اریبس رایز دارمن یشان کار یباطن یها تیمن با ن .رسانند یم ینان و یمردم را به آب

  : شان گفته است یبرا شاعـر لیدل نیبه هم و فروخته اند خر َجو یبه بها را یسیع

 مخر ایُدن هیفروما یا نید به

 مخر یسیع لِ یخر به انج جو

 منطق و عقل و یایدن در است. یعیطب اریبس یامر استیس دست اندر کاران و انیاد ان صاحبانیم الف دراخت

 :کنند یهرگز نم را کار دو یول کنند یم یرویپ یوضع ای ینید نیقوان مردم از یخردمند

 ایمکتوب  به استناد اسناد کنند و یم تیمسؤول احساس ندیگو یآنچه م از بندند و یخود تهمت نم مخالف بر ( الف

 .ندیگو ین مثبت شده سخ

را  یشخص یها اهانت گونه حمالت و نیا و کنند یم یدار اشخاص خود افه  یق ساخت ر برتمسخ ُدشنام و از ( ب

 .دانند یم یقانون بیتعق و یقابل بازپرس

 یاسالم رحزبرهب اریحکمت نیُگلبد شاخه  طالبان را برضد کی جناب موالنا هبت هللا رهبر یامروز گفته ها نیهم

زبش ح و اریحکمت جناب که با لیدل نینه بد تأثر و تعُجب رت؛یالبته ح .دمیشن تأثر و تعُجب رت؛یکمال ح با و دمیشن
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 2از 2

 نانیا از وریعده پ کیکه  استند یاسیرسدو رهب هر دو نیل که ایدل نیداشته باشم بلکه بد یدلسوز و دتیاشتراک عق

 یآن ُدشنام ها و  حیقب آن القاب روانشیهم است پ نیهبت هللا که عالم د جناب موالنا کند از که خدا کنند یم دیتقل

 الس چند نیا را که در یشخص یها اهانت ها و من آنهمه ُدشنام رنکنند. اگ دیتقل را اریمادر نسبت به حکمت خواهر و

 کنم به هم قطار یپهلو داده اند لقب زینُخبگان ن را خود که اتفاقا   یرهبر یمدع استمدارانیس ،شورا یها لیوک از

 . کنم یوان نمونه ذکر مرا به عن یدکان یشود ول ین کاغذ مهفتاد م یاصطالح مثنو

خوانده اند  گرید زیچ دهاص اش قاق روده؛ چوغک و یساختمان بدن به خاطـر را جمهور سیرئ یجناب اشرف غن

  بوده است. یقانون بیتعق قابل و یشخص یها که همه اهانت

  ه اند.خواند گرید یزهایچ و یشنیف و؛باشد زنچاهانت بوده  نین بودن بزرگترز کهنیثل ام را هیرائاج سیجناب رئ

 ده باشد.متهم نش یخارج کشور آن ای نیا یبرا یکه به نوکر رمیتوانم نام بگ یرا نم استمداریس چیافغانستان ه من در

 !!چه گله یمردم عاد کنند پس از یترازو م نرخ تلک و نیخود را بد خبگان مخالفاننُ  رآوردگان وب سر نیا راگ

 و من بدون شک نظر قابل محاکمه باشند که از اریحکمت نیشان ُگلبد انیم در و نیمجاهد که همه زهبران میکن فرض

آن  ای نیا دختر زن و و اریحکمت نیدمادر گلب یاست ول یشخص اتهامات لیتحل نیآخر در نانیشبهه استند اتهامات ا

 ُدشنام داده شود. شانیبه ا وهیش نیبد دیکرده اند که با یگناه چه گرید استمداریس

دام کتاب خوانده اند که رسول ک در ای! آکردند یم یرویپ )ص( میرسول کر اخالق سرسپرده  اسالم کاش از انیمدع نیا

 .مادر داده باشد خواهر و ابوجهل ُدشنام ابولهب و یمقبول برا

 دارد« حافظ»است که  نیهم یگرمسلمان

 ییرداـــَود فامروز بُ  یــر از پــاگ یوا
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