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 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

        
۰۷/۰۷/۲۰۲۱ 

 داکتر سید عبدهللا کاظم 
 

 اند های اجتماعی تبدیل به قدرت نرم در افغانستان شده شبکه 
 

فیسبوک در عالم اوهام، اکنون به حیث وسیلۀ تبلیغاتی وسیع در دست دشمنان وطن قرار گرفته و اشخاصی با هویت  
های نامعلوم و جعلی که اکثر آن ازطرف کشورهای همسایه رهبری میشوند، مهمترین وسیلۀ ایجاد نفاق و شقاق ملی 

فعال و ساحه تخریبات آن گسترده تر شده میرود و    و هر روز بیشتر از روز قبل  و نیز ترور شخصیت ها مبدل شده
از اینطریق صدمه بزرگ برای ثبات کشور وارد میشود. لطفاً به اخبار جعلی و شرانگیز این صفحه که مغایر به 
سالمت کشور است، متوجه بوده و از شریک ساختن آن با دیگر دوستان اجتناب نمائید. این نوشته مختصر خبری را  

 :عه فرمائیدبه دقت مطال
   های اجتماعی در شکل دهی افکار عامه در افغانستان نقش شبکه

   7/6/2020تاریخ:  منبع : ایندیپندنت
 .اندهای اجتماعی تبدیل به قدرت نرم در افغانستان شدهشبکه

اال با مقداری  المثل ح  گوید: »خدا کسی را به دهان مردم نیاندازد.« این ضربالمثلی است که می  در افغانستان ضرب  
اش خوانده است. به دلیل استفاده بوک نیاندازد وگرنه فاتحه   شود که خدا کسی را به دهان فیستغییر این گونه بیان می  

و جانب دهنده افکار عامه  بوک در شهر های بزرگ افغانستان، این شبکه اجتماعی تبدیل به طرف  گسترده از فیس  
 .بوک به شدت داغ شد ر فیس شنبه دو خبر دشده است. روز سه  

اولی تیراندازی فرزند شانزده ساله یک نماینده مجلس در شهر کابل و دیگری برخورد معاون یک نهاد مهم دولتی در  
شدت ضد و نقیض بود. به  ها در افغانستان. در هر دو مورد خبر ها به  مورد احمدشاه ابدالی موسس سلسه درانی  

های اجتماعی بدون واهمه از مواخذه و تعقیب، خبرها را هرگونه م سایبری، کاربران شبکه  دلیل نبود قانون پیگرد جرای
  .کنندکه بخواهند اصالح و پخش می 

های محل که یک نهاد قدرتمند در افغانستان است به دلیل اشتباه امالیی در   به طور مثال معاون اداره مستقل ارگان 
ور افغانستان( که در آن کلمه امپراتور )امپراتو( آمده بود، زیر کلمه خط کشیده  نوشتن عبارت )احمدشاه ابدالی امپرات

تا حتی رسانه   امپراتور را تصحیح کنید. همین برخورد کوچک باعث شد  بود که کلمه  این مساله  و نوشته  به  ها 
اشتباه امالیی بوده، بوکش توضیح داد که هدف او تصحیح  های محل در فیس  بپردازند و هرچه معاون اداره ارگان  

های محل به وجود آمده و احتمال دارد به دیگر به گوش کسی فرونرفت. حاال کمپینی برای برکناری معاون ارگان  
بوک های زیادی از او در فیس    زودی او را از کار برکنار کنند. در مورد فرزند نماینده مردم نیز چنین شد. عکس

های معتبری چون طلوع نیوز    در حال بازی با تعداد زیادی اسلحه است. حتی رسانهداد او  به نشر رسید که نشان می  
 .نیز به این مساله پرداختند

کنند. تاثیر    نشینی می  های اجتماعی عقب  کم در مقابل شبکه  های تصویری، شنیداری و چاپی کمدر افغانستان رسانه  
اند، های اجتماعی واقف  جز معدود افرادی که به عملکرد شبکه های اجتماعی به حدی شده که  روانی شدید این شبکه

شود واقعی است. داستان حکیم الکوزی و دوای شفابخشش  بوک نشر می  کنند هر چیزی که در فیس    بقیه فکر می
دست های حیکم الکوزی برای به  بوک آغاز شد. هجوم مردم به کلنیک    برای بیماران مبتال به کرونا هم از همین فیس 

ای به ای در آغاز عالقه بوک بود. وگرنه هیچ رسانه  آوردن چند قطره )شفابخش( به دلیل نشر خبرهایش در فیس
 .پرداختن به این موضوع نداشت

 های اجتماعی های اجتماعی شبکهآسیب 
 لین اجتماعی، شبکههای اجتماعی به حدی قوی است که سیاستمداران و فعا  اندازه مردم افغانستان به شبکه باور بی  

هایشان و بهترین ابزار برای تخریب حریف می    بوک را بهترین تربیون برای فعالیتخصوص فیس  های اجتماعی به 
  های نامزد ها را در شبکه   دانند. در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، نامزد ها در کنار تیمی که فعالیت

اش تخریب حریف بود. به این کاربران نامزد تعدادی کاربر مخفی داشت که وظیفه  کردند، هرهای اجتماعی منتشر می  
 .گویندبوک می های فیس  بوک چلونکی( یا راننده)فیس 
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 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دلیل نهاد های اطالعاتی منطقه که در    بعد مخرب فیس آن است. به همین  از بعد مثبت  افغانستان بیشتر  بوک در 
کنند. گزارشی منتشر شد که  بوک استفاده کافی می  ها از فیس  هنیت تاثیرپذیر افغانافغانستان نفوذ کافی دارند از ذ 

اند که کار شان ایجاد  بوک ایجاد کردههای افغانی در فیس  اطالعات کشور های همسایه هزاران صفحه جعلی را با نام  
  ای نخستین بار توسط همین صفحه آفرین برتفرقه در میان مردم است. به راستی هم به طور معمول خبر های تشنج  

ها به اندازه کافی  رسد. اما بقیه کار را دیگر خود افغان    های جعلی که هویت پشت سر آن معلوم نیست به نشر می
 .برندپیش می 

 ها در جهان است. اما متاسفانه در افغانستانهای اجتماعی، ابزار قدرتمندی برای نزدیک کردن انسان  با این که شبکه  
های قومی، زبانی، مذهبی  های اجتماعی به شدت نفاق، درگیری و عصبیت این روش متفاوت شده است. حاال شبکه 

بوک به دور    خصوص فیس  های اجتماعی به   ای تالش دارند تا از شبکهزند. به همین دلیل عده ای را دامن می و منطقه
 .باشند
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