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 ۱۱/۵۰/۶۵۱۲        خاکسار افغان

 ما افغان ها و رسانه های اجتماعی

دست رسی به رسانه  –رایگان میدهند « ا  ظاهر»هان اذوقه و اب و نان ما را همانطوریکه سالهاست کشور های متمول ج

ها اجتماعی وکانال های مراودات برقی هم نعمت خدادادی است که در اختیار ما افغانها قرار گرفته است. ما نه در طرح 

تیار ما قرار گرفته و بر همه ایجاد ان سهیم بوده ایم، ونه در فعال سازی ان سرمایه گذاشته ایم. مانند نعمت خداداد در اخ

ت خداداد را که اگر بگونه مثبت استفاده شود دریچه های متعدد روشنی، اگاهی، علم، دانش، فرهنگ... ماست تا این غنیم

 نماییم.  ۀ نیکاستفاد از آننگهداریم ورا  بخور امانت نهایت بدرد باید این -را برای ما میگشاید

  فانهایسته مینمایند ولی متاسناشن شبکه ها خدای ناخواسته استفادۀ همه کاربران افغانی ازی  یا هامن ادعا ندارم که همه افغا

تعدادان هموطنان هم کم نیست که به اصطالح از این تسهیالت منحیث وسایل دفع وقت، اذیت، کوفتگیری و قلعه کشی 

، معتادان سیاسی ازان چنگک ماهی گیری ساخته اند واغیار زبانی... استفاده مینمایند -سیاسی -قومی -های شخصی

 نظر می اندازیم: چند مثال بدون تذکر مشخصات شخصی کسیبه . ما بکار میبندد  بیگانه انرا ذیرکانه علیه

 :، کاربران ناوارد وبی تجربهاستفاده از نام های عجیب و غریب وبعضا تحریک امیز -

استفاده از نام مستعار در همچو تماس ها مجاز است وگناه نیست مشروط بدانکه تحریکات منفی، منازعات غیر  

هین دیگران را در قبال نداشته باشد. من طی یکی دوهفته گذشته به منظور امادگی ذهنی برای نوشتن ضروری یا تو

 در فیسبوک توجه نمودم. متاسفانه چند معمول منفی را یافتم: ومحتوای پیام ها این مختصر به روش استفاده از نام ها

ت ما را میتواند داشته باشد مثال نامهای متشت که خاصیت نمک بر زخم های جامۀ شوق استفاده از نام های اسطوره گونه

چون شیر این دره وپلنگ ان کوچه... این را هم طی چند هفته متذکره شاهد بودم که این بیکاران با نام ها ونوشته های 

نند وحتی حریم مقدش شخصی یکدیگر می افتند، دشنام میدهند، تهدید میک هم تحریک امیز شان چشم به هم زدنی به جان

را به ناسزا و توهین میگیرند. این گروپ به گمان من جوانان احساساتی، کم سواد، بی خبر و عقده مندی هستند که خود 

 ومدد دارند ورنه خطر رهنمایی به هم نمیدانند چی میگویند یا مینویسند. خطای شان شعوری نیست ولی مطلقا ضرورت

  ه به بیراهه هایی که در راه شان دام گذاری شده سقوط نمایند.این وجود دارد ک

 سیاستمداران کهنه کار، وسیله طالیی رسانه های اجتماعی:

بلکه چهل سال قبل یک فعال سیاسی شب ها را با بسته های کاغذ وکاربن پیپر صبح میکرد در گذشته دور نه 

ثیر نماید. ساحه پخش ان اوراق هم از ده ها تا نهایت صد تا شبنامه ویا ورق تبلیغاتی جریان سیاسی خود را تک

 تن تجاوز نمیکرد.

سیاسیون نازدانه کنونی ما هنگامیکه با دست راست گیالس قهوه شان را سر میکشند با دست چپ در تلفون 

 شان تویت مینویسند یا پیام شان را در صفحه مجازی فیسبوک نشر میکنند.  دهوشمن

 امکان خداداد شروع میشود. ینشکلی وجود ندارد. مشکل از نقطه استفاده منفی ازتا اینجای قصه هیچ م

سال قبل اگر یک سیاستمدار کدام نظر مثبت یا منفی در مورد پروژه وادی هلمند یا فارم زیتون ننگرهار  ۰۵

نون اصله اکمیداشت به ماه ها وقت ضرورت داشت تا صدای تایید یا انتقادش از کابل به بدخشان برسد. این ف

برای پخش هر پیام مثبت وخیر اندیشانه این غنیمت نایاب است و مانند مردک  به کمتر از ثانیه ها رسیده است.

 چشم باید از گزند در امان نگهداشته شود.

هراس از چیست وخطر در کجاست؟ هراس از بدنیتی سیاسیون نابکار در استفاده ازین غنیمت خداداد وخطر 

 دسترسی به اذهان خواننده و بیننده است.در وسعت دایره 
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 دو مثال ذیل را باهم به محاسبه میگیریم:

پروژه توتاپ درین روز ها برسر زبانهاست تا سرحدی که بعض دالالن انرا خط سرخ برای براندازی  :الف

 والی  -دست اندرکاران سیاسی از ان پیرهن حضرت عثمان ساخته اند. یکشب درمیان نظام معرفی کرده اند.

وجوالی، مدرس مدرسه، نیمچه معلم زبان، دکاندار الجورد، نقل دهنده ی پاکت های تریاک، معمار شهرک 

رهایشی عقب تپه تاجبیگ، نیمچه شاعر، شاگرد حقوق... همه وهمه انجنیران برق ومهندسان شبکه های امتداد 

ونظام خود را تهدید به سقوط مینمایند. حتی اقای محقق  دلین های برق شده اند. چوکی نشینان داخل نظام خو

تهدید به ترک نظام مینمایند که خدا کند حد اقل یکبار به وعده وفا نمایند تا ملت از مصیبت ایشان در امان گردد. 

برق به ریاست برشنا بپردازند چون اسم مبارک شان با  بدیهی های خود رابابت صرفیۀ ولی قبل از ترک نظام

 فامیل بزرگ وتعدد زوجاتی که دارند درراس استفاده کنندگان بزرگ ومقروضین ریاست برشنا درج است.

اگر خدای ناخواسته کسات پولی و ناتوانی پرداخت دارند هموطنان را بوسیله تلفون هوشمند شان ازطریق  

روزمزدان و بیجاشدگان  از حماالن،تویتر وفیسبوک از منزل رهایشی شان در شیرپور درجریان بگذارند تا 

 داخلی برایشان اعانه جمع اوری نماییم.

ه ومغزت را باز کن. گیریم مد برایت ساخته یی! سرت را تکان بدای برادر، ای خواهری که سیاست را باب درا

نوپا، معلول و ضعیف است ولی چیزی  مراتب موقعیت واال در ان داری(من نسبت به که این نظام )جاییکه 

ربیه وسه تعلیم وتبهره سیاسی مگیر. پر تاپمد. از تووجود دارد ولو بگونه نسبی ناکارآ وحکومتی دولتاست.

 مساز تا فردا در جاده های کابل زیر نام برق برای تو زنده باد ومرده باد بگوید.  شفرزند مرا مخدو

زارت و  رگ، قصر سپیدار،طرح، استدالل یا مخالفتی با شیوه تطبیق پروژه داری؟ راننده موترت ادرس های ا 

ر برای یکبار هم گیر اگبلد است. راه قانون را در پیش ب څارنوالی را خوب ب، ولسی جرگه ولویانرژی و آ

 .ذارو بدمعاشی نکنگید های تکراری به تشدد را کنار بشده قلدر ګری مکن، تهد
 

 هموطن ګرامی! 

سیاسی به سهولت رسانه های اجتماعی را توانسته باشد امیدوارم وباور دارم که مثال باال خطر دستیابی دالالن 

 به تصویر بکشد.

ر . از نشبجا خواهد بود اگر یک پیام جانانه یک هموطن را از فیسبوک کاپی و درنجا با هموطنان شریک سازم

 :نام ناشر صرف نظر

 حق اندازه همان به ما بامیان هموطنان. است گرفته باال توتاب بحث اخیر روزهای طی »

 اقای و «تاجکستان» در کوفی خانم ٫بلخ در من که دارند را برق وانرژی روشنایی داشتن

 حق بلکه نه امتیاز کدام ما هزاره هموطنان برای برق. دارند «ایران» در را حق نآ پدرام

 بآ از ساخته عثمان حضرت پیرهن توتاب از سیاست دالالن که دراینجاست تاسف. است شان

 ::اینست انها به من خطاب. میگیرند ماهی الوده

 این ا.م.ا پیشین ریس منحیث شما موثریت ولی نکنید فراموش را توتاب صالح، امراله اقای -

 .دان سپرده شیرخوار اطفال به موروثی بگونه را ا.م.ا رهبری که فرمایید توجه که بود خواهد

 در الجورد مافیای علیه درمبارزه شما موثریت ولی نکنید فراموش را توتاب کوفی، خانم -

 .بود خواهد بدخشان

 ساله ۲ دخترک برای دادخواهی در شما موثریت ولی نکنید فراموش را توتاب پدرام، اقای -

 ..شد کشته بعد و عفت بی تان مربیان ملک در که بود خواهد افغان
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 وقعت. بگذارید کنار را ناپاک های بازی(. میشناسید را خدا اگر) خدا لحاظ به عزیز سیاسیون

 .«باشید افغان فقط نیست بزرگ

ع کرد و دولت شش مجرم جرایم تروریستی را اعدام کرد. گرچه انتظار اکثریت وطل کابل : افتاب ازغربب

حد اقل این اقدام بوی نوپای قاطعیت را به مشام رسانید. در مورد اصل عمل اعدام اعدام انس حقانی بود ولی 

بحث نمیکنیم. اعدام مجازاتی است که یکی از مضامین جنجال برانگیز در مباحثات یک انسان درین مختصر 

 المللی است و از دایره بحث حاضر بیگانه. بین

شاهنشاه بلخ مالیم صایب )معلم صاحب( عطاجان در حالیکه جنرال  ،فقط چند ساعت بعد از نشر خبر اعدام

ه و قهر به ودر مقابل کمره های تلویزیون ها چشمک اند ستاره دار ناتو در پهلوی چپ عالیجناب ایستاده بود

نمایش گذاشت که چرا تطبیق اعدام با جمعیت اسالمی یعنی خودش مشوره نشده است. این خبر ظرف کمتر از 

سال قبل  ۰۵نیم ساعت ذریعه رسانه های جمعی به همه دنیا رسید و اذهان را مغشوش ساخت. اگر عطاخان 

سوار بر االغ به اروپا میفرستاد یابنده خبر برای ماه های طوالنی تا رسیدن خبر از  این خبر را بدست قاصد

 شر ان در امان میبود.

در مکتب ابتداییه معلم پاک تینتی داشتیم، وقتی شاگردی کالنکاری بیجا وغیر مستحقانه میکرد برایش میگفت:  

 لست قدت کالنکاری میکنی؟...او بچکچه تو سر پیاز؟ تو ک.ن پیاز؟ تو چی کاره که کتی یک ب

 کاش ایشان امروز زنده میبودند تا بچکچه ها را درس ادب میدادند.

 «!مالیم عطا جان»... 

 چییح حکم اعدام؟، څارنوال؟، قاضی؟، قاضی القضات؟، ریس جمهور با صالحیت توش مستنطق؟، جناب شما

نیستید. اینکه سرش بین نشتګاه شما و که اعدام محکومین با شما مشوره شود؟ شما حتی والی بلخ هستی  کاره 

تهران، ماسکو یا دوشنبه است حرف جدا ولی ملتفت باشید که چشمان  از دوقلو های با کیفیتچوکی والیت بلخ 

سال پیش را ندارد. شما حداقل با خود مدارا داشته باشید. به  ۰۵و گوشان ملت هم ان خواب الودگی یا گرنگی 

اطراف زیارت شیر خدا باشید. لطفا انگشتان مبارک تان را هنگام استفاده از  فکر گروپ کمپنی های نور در

 فیسبوک وتویتر بر روی صفحه تلفون هوشمند تان کمی مسووالنه حرکت دهید. 
 

 رسانه های جمعی اسلحه رایگان بدست سرویس های استخباراتی علیه افغانستان:

ن تحت مراقبت انه های جمعی در حالیکه مصون است همزمکشور های باثبات ازادی استفاده از رسا در اکثریت

مجاز امنیتی نیز قرار دارد. به ندرت ممکن خواهد بود که فرد یا افرادی مثال از تویتر یا فیسبوک علیه منافع 

ملی امریکا استفاده بتواند. اما افغانستان درین عرصه هم ملک بی صاحب است. این امتیاز وارداتی در افغانستان 

ری شبکه های باست. امنیت ملی افغانستان چندی قبل هوشدار داد که هزاران حساب کار یده ی بی صاحب  پد

 با هویت های تقلبی افغانی برخالف افغانستان در استفاده ای اس ای فعال است. اجتماعی

 خوب نوش جان ای اس ای وبدا به حال این ملک بی صاحب.  هوشدار یعنی چی؟ 

موک، ماموک یا بچه شیرخواران دلبندی که بر چوکی های لذتبخش امنیت ملی لمیده اید و از ارواح پدر، ا 

 اری میکنید که وارث سایه های درختان توت شدید! مخاطب شما هستید!اموک تان شکرگز

موده راق نوقتی این تکنولوژی را دارید که صدا و تصویر هر فعال جنگ ها و کشمکش های انتخاباتی را است

امال دارید ؟ کوجلوگیری کنید همگانی سازید ایا این امکان تخنیکی را ندارید که ادرس فرستنده را تشخیص دهید

 ولی سواد، اگاهی مسلکی ، صالحیت واراده استفاده از انرا ندارید.

رهنه پره یاران، گلرویان ب ب دریای سالنگ، توت خنجان ودوغ دوشی،شرشر آ»با خود خواهید گفت که 

 «.؟صورت افسون وکمالی دارد که مپرس بچه اموک. این دال خور ها با چند تویت خود چی خواهند توانست

  تا این دم نه خاتمه.      ور اسرافیل کجاست تا ما را بیدار کند؟صن خداوندا! آ
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