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 اگه فیسبوک ندارین نخوانین!!
 شوروای علما! و شوروای سوله افغانستان! به تازگی دریافته اند که:

 مردم دنیا به دو گروپ تقسیم شده اند: تمامی

 تگی، ساخبه نام های  تر کرده فیسبوک دارند. بعضی یکی بعضی دو تا و بعضی ها خرچ را زیاد یک گروپ آن

 تویتر وټس اپ، انستاگرام و چه و چهبرای خود ساخته اند و بعضی شان چندین فیسبوک  مستعار و جعلیبدل، 

 دارند. هم

 فیسبوک را نمی شناسند که چه است و یا می شناسند اما ندارند!یا اصلا  یک گروپ دیگر  

 پس آنهایی که فیسبوک دارند بخوانند! 

 :مردم در بینش یافت میشهدوقسم می بینی  که ، اگه گز و پل کنی را فیسبوک

 ر و سمندر، جلند صدرو، شربت، ،. مانند فضلو، عین هللایکی آنهاییکه عکس خوده ده پروفایل شان انداخته اند

 غیره.

  مخلوقات دیگر یکی ازودوم آنهاییکه برای اینکار مجبور شده اند پشت عکس یک درنده، خزنده، گل و سبزه 

درنده خوی و بی لحاظ  بعضی ازین اشخاص مانند حیوان درنده ای که انتخاب کرده اند، .خود را پنهان کنند

 بی آزار و مؤدب. ،و بعضی شان مانند خرگوشک و موسیچهٔ انتخابی شان هستند

 اینها هم به دو کتگوری تقسیم شده اند:

 که پروفایل بچه گانه دارند. ،یکی دخترانی اند 

 و غیره  ،گل مهره، پری گک ،نام شانرا سمندولساخته اند و پروفایل دخترانه که برای خود  ،دوم پسرانی اند

، چقدر سرخ و آنها ت دوستیپسر ها و درخواسگفتن جان و قربان  از خواندن یگان پیام خدا می داند مانده اند. 

های شان گویی دختر های بیچاره را با پرزه  مردم آزاری که هیچ امکان ندارد جوان های سبز می شوند! بخاطر

 د.نکننرا پیشنهاد دوستی و حتی ازدواج  انترنتی از پشت شیشهٔ  آزار ندهند و

 باز اینها هم دو نوع اند:

 اه شان و گن کنند قسم نام بدل این شده اندبخاطر مشکلت محیطی مجبور ،  ترسیدهاز فاش شدن نام شان  یک نوع

 هم نیست.

  و  هساختهای نام بدل و جعلی مردم و کشور ما هستند که بطور خاینانه فیسبوک دشمنان  ند کهادوم آنهایی نوع

د سیاه را سفید و سفی .اقوام را خلف همدیگر تحریک می کنند نمودهنفاق اندازی  خوشباوری مردمبا استفاده از 

 . گمراه می سازند را سیاه می گویند و اذهان مردم را

 اینها هم دو گونه اند:

 ،در ارتباط به موضوع می نویسند.و  دوستانه یکی آنهاییکه کامنت های منطقی 
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 3از 2

  ا ده  موضوع نشر شده اگر خدانخواستهدوم کسانی اند که اکثراا خلف آنچه در پست ذکر است می نویسند و بعضا

 هم خود داری نمی کنند. شنام خواهر و مادر و ناموسَدو و د از وار کردن مشت و لگد و، خورهبدماغ شان بد 

 باز اینها هم بدو دسته تقسیم میشن:

  صحیح می نویسند.هم را حتی دشنام درست است و هر چیز یکدسته املء و انشای شان 

 تازه از کورس سواد  سه و .... می نویسند. فکر می کنیه را غدستهٔ دومی ذغال را ظغال، تبر را طبر، غص

 آموزی فارغ شده اند. 

 اینها هم دو گروه اند:

 خود پی می برند. سواد شان صحیح لنگ اس و به نقص و کمبود یک گروه شان می دانند که پای 

  صاداقتدانشمند خود را تحلیلگر سیاسی،  از خود راضی ها هستند که بدون کدام مدرک تحصیلیگروه دوم شان 

 .ندان در یک دسترخوان نان نمی خورنداستادان و دانشم همرای حساب کرده حتی اتادبی استاد و

 باز اینها هم به دو دسته تقسیم میشن:

  دیگران را نه الیک می کنند و نه کامنت می نویسند.یکی آنهاییکه پُست های 

  خوانده و ناخوانده با همین سوته بر که دیدند سوتهٔ الیک ده دست شان است و هر پست و عکس را  دوم آنهاییکه

 سرش می کوبند و الیک می کنند و یگان کامنت هم می نویسند.

 اینها هم از دو قسم مردم کم نیستند:

 بوک اشعار و نوشته های انتقادی، تعلیمی، اصلحی و اجتماعی تهیهٔ شده بوسیلهٔ خود شان یک گروپ آن در فیس

 و یا از دیگر دانشمندان را نشر می کنند.

 .گروپ دیگر تنها عکس به نشر می رسانند 

 این دسته هم دو قسم است:

  عشق، محبت، معشوقه،  شعر و موسیقی، دنیایی چونزیبای مسایل بهشت، فرشته ها و یک قسم مردم اند که از

 می، مینا وساغر و شمع و پروانه صحبت می کنند.

  می دهند. برای گفتن چیزی !آخرت را گرفته، از عذاب قبر و غضب الهی مردم را وارنینگ تنها پشتقسم دوم 

 .برزخ ندارند جزء از ترساندن از آتش دوزخ و

 باز اینها هم دو قسم اند:

 مجردی که دیدی می شناسی چون عکس پروفایل از خود شان است. یک قسم شانرا به 

  نمی شناسی چون در پروفایل عکس چیز دیگری را انداخته اند.هیچ یک قسم دیگر شانرا 

 (خداحافظ)به سطر اول. رفتیم  شد و دوباره به گمانم یک دوره تکمیل
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