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 سقوط قهقرایی اخالق اجتماعی در دنیای مجازی افغانی

 «لمر» هین مدیر مسئول مجلۀ وزین درخانی ذیس بوک محترمه تنظیم از ف
 

 !!!در تابستان امسال نظام سقوط کرد یا نکرد، اعتماد به تربیه ملت کامالً سقوط کرد

نظام ها مییایند و میروند، ولی آنچه بجا میماند ملت است. بعد از هر سقوط سیاسی این ملت است که به این می 

اندیشد، که از کجا آغاز کند و چگونه دوباره به پا بایستد؟ مگر آنچه ما درین اواخر با آن درگیر هستیم، پاسخ به این 

، بیتربیه گی و سقوط قهقرایی اخالق اجتماعی جامعهٔ افغانیست. سوالها نیست بلکه یک موج نفرت، بدبینی، بی ادبی

توهین کردن ها، دشنام دادنها و بد  احصائیه های انترنتی نشان میدهد، که افغانان آنالین با استعمال الفاظ رکیک،

مندم را انندهٔ ارجگفتن ها بیشتر از هر زمان دیگر غرق لجنزار بیتربیه گی و بداخالقی اند. برای تائید این ادعا خو

دعوت میکنم به خواندن نظریات مردم به پای پوست های متنوع در صفحات مختلف انترنتی. در پایان هر کدام آن 

میتوانید به آئینهٔ تمام نمای قامت ملت خود روبرو شوید. درین آئینه جز چهره هایی که از سر تا پای شان بی ادبی، 

ردن توهین ک تر با چیزی دیگری مواجه خواهید شد. این طبقهٔ جامعه صرف بهبیتربیه گی و بداخالقی میریزد، کم

 .دنطرف مقابل اکتفا نکرده بلکه به عزت زن، مادر و خواهر طرف مقابل هم میتاز

آنچه درخور توجه است، اینست که این قهقرای بیتربیه گی و بداخالقی بیشتر از کسانی بر مییاید، که در گوشه ای، 

ئت تمام شاعر، نویسنده و ژورنالیست معرفی کرده اند و یا هم از تحصیالت عالی خود در داخل و خود را با جر

ابراز نظر ها و نوشته ها توسط افغانان آنالین آنقدر از تربیه، اخالق و نزاکت اجتماعی اکثر خارج از وطن الفیده اند. 

ل باسودان و تحصی این ات به این میماند که اگربدور است، که با خواندن آن هر انسان با تربیه راه را گم میکند و م

کرده ها، نویسنده گان، شعرا و ژورنالیستان ملت تا این سرحد بیسویه و بیتربیه هستند، اهل کوچه و بازار وطن 

  چگونه اند؟

علم، م نمیتوانیم انکار کنیم، که با خواندن ابراز نظر های مردم، اولین کسانیکه مقابل چشم خواننده می ایستند همانا

مادر، پدر و کانون خانواده گی نویسندهٔ این نظریات است زیرا خواننده خوب میداند که این معجون محصول تربیه 

  .همین چهار رکن است. الحق که اولین لعنت خواننده نثار همین چهار رکن مسئول میگردد

 چه باید کرد؟
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که از نظر اخالقی و تربیتی تا این  ای یست. در جامعهاولین و مهمترین هدف از ساختن نظام ها، آوردن نظم اجتماع

  سرحد سقوط کرده باشد، پروسهٔ آوردن نظم را باید از کجا آغاز کرد؟

این مسئولیت هر کدام ماست، که نارسایی های اجتماعی را شناسایی نموده و آنرا مورد بحث اجتماعی قرار بدهیم تا 

  .ل هایی را پیشنهاد کنندخواننده گان ارجمند این بحثها، راه ح کهباشد 

 من از مفصل این نکته مجملی گفتم

 تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

من یاداشت ها و صحبت های آقای .... پیلوت، وحید عمر، فضل احمد معنوی و حمدهللا محب را بار ها و با  نوت:

وده توضیح و تشریح نم دقت تمام خواندم و یا شنیدم. ازینکه هر کدام شان قضایا را از زوایهٔ دید خود با جزئیات تمام

یت اجتماعی و سیاسی خود را در قبال ملت بجا نموده اند، اند، منحیث یک خبرنگار ممنونم و ازینکه این مسئول

متشکرم. برای حل سواالت خلق شدهٔ ما به این جزئیات ضرورت احساس میشد. امیدوارم متباقی اراکین بلند رتبهٔ 

 ندولتی و مردمی که در موارد مهم ملی چیزی میدانند داشته های خود را با ملت مخصوصاً با آنانیکه مسئولیت نوشت

از یکطرف از آنچه گذشت بیاموزیم و از طرف دیگر تاریخ امروز مثل  که تاریخ را دارند شریک بسازند تا باشد

  .تاریخ دیروز پر از ابهامات نباشد

تأکید میکنم که آنانیکه تاریخ نمیخوانند تاریخ را بار بار تکرار میکنند. بیائید اینبار در نوشتن تاریخ سهیم باشیم و 

 .را رواج بسازیم تا نسل آیندهٔ ما مثل ما و شما مصروف تکرار اشتباهات نسل های قبل از خود نشود خواندن تاریخ
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