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 ماعیاجتیشبکه

 ی،کارخانه«فسبوک»

 اجتماعی؟ضالتمع
 

 وموافقانسیماجوینده،ازنظرمخالفان

 

؟استدادههشدارداعش)ص(دربارهمحمدآیاحضرت  

 

گروه داعش که یکی از بزرگترین گروه های جنگی اسالمی میباشد 

کم موفقیت های بسیار بزرگ را در خاور میانه بدست  در مدت بسیار

آورده اند که درین اواخر پا به کشور عزیز ما نیز گذاشته اند. هیچ 

شب نیست که در اخبار جهانی نام ازین گروه برده نشود. نظر به 

اعتقادات این گروه هر شخص که در مخالفت با این گره جراّت 

ببیند. این گروه بعضی از ایستاده گی کند باید جزای مرگ را 

مسیحیان را به قتل رسانده است ولی بیشترین قربانیان این گروه 

مسلمانان بوده است. قبر های پیغمبران را ازبین میبرند و حتی درین 

اواخر در مساجد که خانه خدا است فقط به نام اینکه این مسجد 

 مربوط برادران شیعه است انتحاری میکنند.

باره این گروه دیدگاه های خویش را اظهار کرده  علمای اسالم در

 اند که بعضی شان چنین است

شیخ ابو عبداهلل المصری که یکی از اعضای این گروه بود و ازین 

 گروه نسبت غلط بودن عقاید شان جدا شد چنین میگوید

 و سوریه مردم با آن رهبران شمول به گروه این عناصر بعضی رویه

 مردم از بسیار داعش گروه افزاید: می او بود. آور حمله آن مجاهدین

 تیح و مینماید کفر به متهم کنند درک یا و بدانند اینکه بدون را

 ند.میشو خطاب کافر میدهد نشان مخالفت آنها عقاید به کسانیکه

 شیخ سلیمان بن ناصر االلوان میگوید

 خوش اورا که کاری هر او نیست مسلمین خلیفه بغدادی ابوبکر

 در کندمی را بیعت تقاضای او است. فرقه یک رهبر او میکند؛ بسازد

 یک ارک این که میشود کشته نکند بیعت او به که کس هر حالیکه

 نمیباشد. مسلمین خلیفه و متقی مسلمان

 بشریت مامت کشتن مانند گناه بی انسان یک کشتن نظر به آیات قرآن

 که  رتدم یک کشتن . و حتی نظر به تحقیقات داکتر ذاکر نایکاست

 .ندارد جواز اسالم در نکند تبلیغ دین علیه به

در حمالت این گروه و گروه های مانند آن هزاران بیگناه کشته 

میشود، در مساجد در شهر ها، در عبادت گاه ها و در قریه ها 

کورکورانه مردم بیگناه را به قتل میرسانند و آیا اینها نمیدانند که حتی 

ی اسالم حمله نکرده باشد در اسالم جواز ندارد کشتن کفار که باال

 پس به کدام حق مسیحیان مقیم آن مناطق سر بریده میشود.
 

 (mubareza.comمنبع: سایت مبارزه )

 

یک نوزاد که داخل یک کارتن جابجا شده بود از سرک عمومی 

 .در مرکز غور پیدا شددره قاضی 

، این کودک که دو روز از تولدش ماهنامه هیسبه گزارش 

گذرد در غرب شهر فیروزکوه مرکز والیت غور روز یکشنبه می

 .اسد( یافت شد ۴)

نوزاد دختر است، اما مشخص نیست که وی به چه دلیل و  این

به چه جرمی در یک صندوق کارتنی جابجا شده و در جاده 

 .شهر فیروزکوه رها شده است« دره قاضی»عمومی 

سواالتی در این ارتباط در ذهن هر خواننده، بیننده و شنونده 

زاد نو داند. آیا اینآید. اما پاسخ آن را هنوز کسی نمیبوجود می

به جرم دختر بودن، یا به جرم روابط نامشروع والدین و یا هم 

 روی شاهراه عمومی رها شده است؟دستی بهبخاطر فقر و تنگ

این دختر نوزاد توسط نیروهای پولیس ملی پس از تجمع مردم 

 .محلی به شفاخانه والیتی غور انتقال داده شد

در این ارتباط  مسئولین اداره محلی غور، و نهادهای حقوقی

در  یی و طبیگویند که تحقیقات جنادهند، اما میجزئیات نمی

 د.این زمینه جریان دار

 شریتب تمام کشتن مانند گناه بی انسان یک کشتن نظر به آیات قرآن

 به که  دمرت یک کشتن . و حتی نظر به تحقیقات داکتر ذاکر نایکاست

 .ندارد جواز اسالم در نکند تبلیغ دین علیه

در حمالت این گروه و گروه های مانند آن هزاران بیگناه کشته میشود، 

در مساجد در شهر ها، در عبادت گاه ها و در قریه ها کورکورانه مردم 

بیگناه را به قتل میرسانند و آیا اینها نمیدانند که حتی کشتن کفار که 

مله نکرده باشد در اسالم جواز ندارد پس به کدام حق باالی اسالم ح

 مسیحیان مقیم آن مناطق سر بریده میشود.

 از و نام جز اسالم از که میرسد وقت حضرت محمد )ص( میفرماید:

 خواهند آراسته بسیار مساجد نمیماند. باقی چیز آن کلمات جز قرآن

 آخر روزهای درین شد. نخواهد تدریس آن در اقعی و اسالم ولی بود

 اجباری های رسم جز دین از و شد. خواهد مفقود اسالم معنوی اصول

 و بوده فاسد زمان این در روحانیون و علما ماند. نخواهد باقی چیزی

 بود. خواهند نزاع منابع

چقدر زیبا این زمان را آنحضرت )ص( تشریح کرده و حال ما میبینیم 

ر ون فاسد؛ مسلمانان یک دیگکه چطور به رهنمایی بیشتر علما و روحانی

را به نام های مذهب جهاد و غیره میکشند و به جای یکپارچگی 

 مسلمین به نزاع علیه یک دیگر دعوت میشوند.

 از گروه یک ها مناقشه زمان درین آنحضرت )ص( همچنان می افزاید

 میکنند صحبت زیبا بسیار که میشود پیدا شعور بی و نابرومند جوانان

 بر نماز و میگیرند روزه آنقدر آنها میدهند. انجام را بد سیارب اعمال ولی

 یشود.م معلوم ناچیز مقابلشان در مسلمانان دیگر عبادت که میکنند پا

 آنها ندارند. آن به ربط هیچ ولی میکنند خطاب قرآن مردم را خود آنها

 و نمیرود پایین شان گلوی از قرآن ولی میخوانند را قرآن

 است. گفته مخلوقات ترین بد را اینها آنحضرت)ص(

 این و در احادیث دیگر شاخص های این گروه چنین بیان شده است:

 های قلب میکنند. حمل سیاه های بیرق و میگذارند دراز موهای گروه

 کنش پیمان میدانند. دولت مالزم خودرا و است. سخت فوالد مانند شان

 رند.میگذا شان شهر منا به را شان های نام و نمیگویند حقیقت هستند،

اعضای گروه داعش موهای دراز دارند و جالب اینکه اینها خودرا دولت 

 اسالمی میگویند و نام رهبرآنها بغدادی ازشهر بغداد گرفته شده است.

 و همچنان احادیث صحیح مسلم جلد پنجم حدیث

232 ،2324 ،2323 ،2322 ،2320 ،2319 ،2318  ،2316  نمبر

 نهم نسخه  بخاری صحیح و  2338 ،2334 ،2333 ،2326،2328 ،5
 .است ذیل قرار گروه این بیشتر خصوصیات 84 نمبر حدیث 4۴ جلد

 .آنها قرآن را میخوانند ولی قرآن از گلوی شان پایین نمیرود 

 .از دین طوری خارج میشوند که تیر از کمان خارج میشود 

  ر عبادت دیگآنها آنقدر روزه میگیرند و نماز بر پا میکنند که

 ندارند. آن به ربط هیچ ولی میکنند خطاب قرآن مردم را خود آنها

 و نمیرود پایین شان گلوی از قرآن ولی میخوانند را قرآن آنها

 است. گفته مخلوقات ترین بد را اینها آنحضرت)ص(

 نای شده است:و در احادیث دیگر شاخص های این گروه چنین بیان 

 های قلب میکنند. حمل سیاه های بیرق و میگذارند دراز موهای گروه

 پیمان میدانند. دولت مالزم خودرا و است. سخت فوالد مانند شان

 انش شهر نام به را شان های نام و نمیگویند حقیقت هستند، شکن

 میگذارند.

خودرا اعضای گروه داعش موهای دراز دارند و جالب اینکه اینها 

دولت اسالمی میگویند و نام رهبرآنها بغدادی ازشهر بغداد گرفته شده 

 و همچنان احادیث صحیح مسلم جلد پنجم حدیث است.

23 ،2324 ،2323 ،2322 ،2320 ،2319 ،2318  ،2316  نمبر

 نسخه  بخاری صحیح و  2338 ،2334 ،2333 ،2326،2328 ،25

 لذی قرار گروه این بیشتر خصوصیات 84 نمبر حدیث 4۴ جلد نهم

 است.

  قرآن را میخوانند ولی قرآن از گلوی شان پایین نمیرود.آنها 

 .از دین طوری خارج میشوند که تیر از کمان خارج میشود 

  آنها آنقدر روزه میگیرند و نماز بر پا میکنند که عبادت دیگر مسلمانان

 ناچیز معلوم میشود.در مقابلشان 

  طوری صحبت میکنند که سخنانشان سخنان بهترین مخلوقات معلوم
 میشود.

 .از عراق ظاهر میشوند 

 .از کلمه توحید به شکل غلط استفاده میکنند 

 .در زمان مناقشه بین مسلمین پیدا میشوند 

 

هزار افغانی از  077این مسجد به طور پخته و اساسی به هزینه 

بودجه مردم محل و افراد خیر، ساخته شده است. مسجد 

ی خدیجه الکبرا، مربوط شهر فیروزکوه ر کوچهحضرت خُبیب د

گردیده که در یک وقت گنجایش بیش مرکز والیت غور اعمار 

 نمازگزار را دارد. 057از 

محمدشاه مجیدی رییس ارشاد، حج و اوقاف غور، ضمن تشکر 

بهترین »و قدردانی  از مردم محل جهت اعمار این مسجد گفت: 

 گزارشگر: یارمحمد یاور شدسپردهداریبربهرهوبهافتتاحفیروزکوه،شهردریبخُبَمسجدحضرت

خورشیدی در  1551آقا در سال خانم سیما جوینده فرزند گل

ی آموختهدانش ، ویه استغور به دنیا آمد والیت مرکز

در غور، کارمند در  معلم دانشگاه کاتب است و به حیث

کارمند در چندین موسسه خیریه ، ریاست انکشاف دهات غور

 یی تاریخجرگهدر لویه و در والیت غور کار کرده است. وی

ی اضطراری شرکت نموده و جرگهلویه قانون اساسی و

 است.گان بودهنمایندهغور در مجلس مردم چنان وکیلهم

م جوینده وکیل منتخب مردکه خبر انتصاب بانو سیما از روزی 

ی گان به صفت والی غور در شبکهغور در مجلس نماینده

رفت، مخالفان و دست شده میبهبوک دستاجتماعی فیس

هایی زده اند؛ اما موافقان زیادی بر این خبر برچسپ

های افغانستان نظر به که همه باخبریم، تمام والیتگونههمان

 1535جوزای سال  0۴ت جنجالی که در انتخاباهایمیزان رأی

های رأی سران حکومت وحدت ملی خورشیدی، به صندوق

یهریخته شده، به تناسب آن بین رییس  جمهور و رییس اجرائ

 که در دور اول وتقسیم گردیده است، والیت غور نسبت این

ر ترین رأی را ددوم انتخابات، تیم اصالحات و همگرایی بیش

وده بود پس سرنوشت صاحبان این این والیت از آن خود نم

 ها را هم باید ایشان تعیین کنند.رأی

که بانو جوینده از سوی تیم اصالحات و همگرایی، جاییاز آن

ها که در خورشیدی با این برنامه 153۴سرطان  17به تاریخ 

مبارزه با  -0تامین امنیت،  -1»اولویت کاری شان قرار دارد؛ 

رفع  -۴زرع و قاچاق مواد مخدر،  مبارزه با -5فساد اداری، 

همدلی و  -8بازسازی و نوسازی،  -5اختالفات قومی، 

، وارد غور شد، اضافه از تحول و تداومی« همدیگرپذیری ها

کسانی از اصالحات و همگرایی هم مخالف والیت ایشان اند، 

بودن، « زن»، «ظهور مجدد هیوال در غور»مخالفان ایشان 

حل نداشتن راه»، «مدیریت خوب نداشتن تخصص، تجربه و»

آورد بودن دوران وکالت دستبی»و « برای حل منازعات قومی

را « گیرینداشتن استقاللیت تصمیم»تر از همه و مهم« ایشان

نگ ن»گویند: هم هستند که میکنند. حتا کسانیاستدالل می

دانم که به راه روان با یک خانم صحبت نمایم چه رسد که می

؛ اما موافقان ایشان زیاده از «الیت و از او نظر بخواهمروم به و

، و استناد بر «رعایت دیموکراسی و حمایت از حقوق زنان»

که خانم جوینده خواهد و از اینکه مدیریت زن و مرد نمیاین

گان بوده است، درد و وکیل منتخب مردم در مجلس نماینده

همه  کند،ک میرنج مردم را بیشتر و بهتر از هر کسی دیگر در

بیینند و ایشان را صفات نیک را به وجود خانم جوینده می

 پندارند.در این ماموریت می« ترین شخصمناسب»

رفع  -۴مبارزه با زرع و قاچاق مواد مخدر،  -5فساد اداری، 

همدلی و  -8بازسازی و نوسازی،  -5اختالفات قومی، 

، وارد غور شد، اضافه از تحول و تداومی« همدیگرپذیری ها

والیت ایشان و همگرایی هم مخالف کسانی از اصالحات 

بودن، « زن»، «ظهور مجدد هیوال در غور»ند، مخالفان ایشان بود

ل حنداشتن راه»، «نداشتن تخصص، تجربه و مدیریت خوب»

آورد بودن دوران وکالت دستبی»و « برای حل منازعات قومی

را  «گیرینداشتن استقاللیت تصمیم»تر از همه و مهم« ایشان

گ نن»گویند: هم هستند که میکنند. حتا کسانیاستدالل می

دانم که به راه روان با یک خانم صحبت نمایم چه رسد که می

؛ اما موافقان ایشان زیاده از «روم به والیت و از او نظر بخواهم

، و استناد بر «رعایت دیموکراسی و حمایت از حقوق زنان»

که خانم جوینده خواهد و از اینکه مدیریت زن و مرد نمیاین

گان بوده است، درد و ل منتخب مردم در مجلس نمایندهوکی

مه کند، هرنج مردم را بیشتر و بهتر از هر کسی دیگر درک می

بیینند و ایشان را صفات نیک را به وجود خانم جوینده می

 پندارند.در این ماموریت می« ترین شخصمناسب»

 

 اهلل سرودحبیب

 

 نوزاددختریک

 قاضیدرهازسرک

 شدیافت
 

زنیم، اولین چیزی های اجتماعی حرف میامروز وقتی از شبکه

های شود فیسبوک است. در حالیکه شبکهکه در ذهن ما خلق می

استفاده گوناگون ساخته شده اند،  اجتماعی مختلف با موارد 

مردم بقیه کشور ها از هرشبکه نظربه کارایی که دارد استفاده 

نمایند، اما اینجا در افغانستان از هرشبکه برای عین هدف می

l»و یا لینکد ان« twitter»شود. مثآل تویتراستفاده می inked 

in »معه اکه اهداف متفاوتی نسبت به فسبوک دارند، باز هم در ج

ما از آن مثل فسبوک در مسایل تفریحی، عاطفی، سیاسی و غیره 

 ... استفاده میکنند. که این خود اشتباهی بزرگی ست.

ازین ها گذشته شبکه های اجتماعی بخصوص فسبوک نظر به 

استفاده اغلب که دارد مزایا، معایب و آسیب های فراوان دارد، 

قات زیادی صورت که در این زمینه در کشور های مختلف تحقی

گرفته است. که بعضی های شان با جامعه ما همخوانی دارد و 

بعضی های شان جنبه کاربردی ندارد، و نظر به تمایزات که 

جامعه ما نسبت به بقیه کشور ها دارد میشود گفت که بعضی 

خصوصیات آنها مخصوص خودماست و هیچ تحقیقی علمی در 

ورت این خواستم تا به ص این رابطه صورت نگرفته است. بنا بر

 (2ادامه در برگ  )ه چشم انداز راجع به فواید،... فشرد

واشتباهات که در آنها صورت میگیرد، داشته باشم. البته این نکته 

را نباید از یاد برد، اینکه ذات و نفس اکثرچیزها بد نیست، این 

 مایًیم که از آن به گونه خوب ویا ناپسند استفاده میکنیم. وهمین

 اصل مصداق استفاده از شبکه های اجتماعی نیز میشود.

 

؛ اما موافقان ایشان زیاده «روم به والیت و از او نظر بخواهم

، و استناد «رعایت دیموکراسی و حمایت از حقوق زنان»از 

که خانم خواهد و از اینکه مدیریت زن و مرد نمیبر این

، گان بوده استجوینده وکیل منتخب مردم در مجلس نماینده

دیگر درک  درد و رنج مردم را بیشتر و بهتر از هر کسی

ند بیینکند، همه صفات نیک را به وجود خانم جوینده میمی

« ترین شخصمناسب»خویش و « مادر معنوی»و ایشان را 

 پندارند.در این ماموریت می

من به صفت یک جوان، از والی بودن و والیت کردن هر 

کسی ولو خانم جوینده، خوشبینم و آن را به فال نیک 

را برای خانم جوینده مبارک  گیرم و این ماموریتمی

گویم و از خداوند توانا پیروزی در کارهای شان را استدعا می

چنان توجه جدی ایشان را در امر انکشاف و نوسازی دارم هم

، افگنی و اختالفات قومیدر غور، مبارزه علیه تعصب، تفرقه

گان، تقویت و حمایت کردهرشد ظرفیت جوانان و تحصیل

بران مواد مخدر، ها، مبارزه علیه قاچاقو رسانهاز آزادی بیان 

ها و مبارزه با فساد خواهانم؛ اما اگر مآبنماها و داعشطالب

 های دیگر،از حق نگذریم والیت غور، مانند بیشتر والیت

نقش قوماندانان محلی و اشخاص بانفوذ جامعه بیشتر است؛ 

که هاییدیمننماید که خانم جوینده با همه توانلذا بعید می

دارد با این افراد کنار آمده بتواند، زیرا کلنجار رفتن با 

 خواهد.قوماندانان محلی همانا قوماندان محلی می

  

 نمازگزار را دارد. 057از 

محمدشاه مجیدی رییس ارشاد، حج و اوقاف غور، ضمن تشکر 

بهترین »گفت: و قدردانی  از مردم محل جهت اعمار این مسجد 

ست که باالیش مسجد ساخته ترین زمین، زمینیسرزمین و مقدس

 «ست که باالیش شهرآباد شودشود و بدترین زمین، زمینی

 آقای مجیدی افزود

 «ست که باالیش شهرآباد شودشود و بدترین زمین، زمینی

 کنندگیرند و کار میآقای مجیدی افزود، کسانیکه برای اعمار خانه خدا سهم می

 کند.شان در آخرت خانه درست میخداوند )ج( برای

بوده و بزرگترین جایگاه نماز و وی خاطرنشان نمود، که اولین پرسش از نماز 

 00الی 05سجده نزد اهلل تعالی مساجد بوده که اهدای نماز در مسجد نسبت به خانه 

مال نظام الدین ابراهیمی، مسوول ساخت مسجد حضرت  تر است.مرتبه افضل

این »خبیب، نیز از کمک و همکاری مردم محل و افراد خیر قدردانی نموده گفت: 

هزار افغانی اعمار گردیده که کار آن مدت یک  077ردم به هزینه مسجد از بودجه م

ماه را در برگرفته است. امروز خوشحال هستم که مردم ما صاحب مسجد شدند. 

بعضی کارهای این مسجد باقی مانده که از مسوولین در این راستا خواهان کمک و 

ی جای مسجد و وی همچنان از شهردار فیروزکوه بخاطر اهدا «باشیم.همکاری می

گفتنی است  های ریاست ارشاد، حج و اوقاف غور تمجید و تشکر نمود.همکاری

 باب مسجد در غور وجود دارد. 5057که به تعداد 



 

 آفتابی 9314 سرطان ∎شماره پنجم  ∎سال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 هیس!
 سخن هیس!           

 ـورــــــغـ

 کنندرانبایدنامردهاوالیت

ها زیاد بردند و خوردند و زدند؛ از آبادی، انکشاف و بیرونی 

ترقی شهر و دهات اصلن خبری نیست. بالعکس ادارات دولتی 

ها ویژه سقوط دادند و همه پُستاین والیت را به نفع یک گروه 

را بدون کودتای نظامی تصاحب کردند و به نزدیکان شان منقسم 

ز و آن را ا برد زدندهای بزرگ دولتی دستساختند و به بودجه

ان های شها جهت پرکردن جیبمرکز والیت در بعضی ولسوالی

های دهن ها توانستند که جیبو بعد از مدت متمرکز نمودند

ی خویش را  از هر طریق ممکن پر کنند. به گرسنهچشم پاره و

های توان مشت نمونه خروار، از تخریب ساحهی مثال میگونه

سبز و توزیع حریم دریا توسط شهرداری فیروزکوه، مکاتب 

های جمعی خیالی معارف که گزارش آن چندی پیش از رسانه

تی و لستیزی در بعضی ادارات دوگرایی و حزبمنتشر شد، قوم

النبین های مسوولین در امر اعمار مسجد جامع خاتماز نارسایی

یاد آور شد؛ چندین سال است که این مسجد جامع بزرگ و 

قدیمی شهر فیروزکوه  ویران شده و کار ساخت و ساز آن به 

 جاست که این مکانفراموشی سپرده شده است. جای تأسف این

ت. دان مبدل شده اسمقدس شبیه پل سوخته کابل به مکان معتا

از سویی هم قرار بود که ورزشگاه شهر فیروزکوه ساخته شود 

که متأسفانه بودجه آن به جای دیگری نقل مکان شد و کس 

 پرسان هم نکرد که کجا شد؟

ها اداره کردند به جای طی چندین سالی که غور را بیرونی 

آبادی، انکشاف، بازسازی و نوسازیِ این شهر، اختالفات 

های ور شده که نتیجه اش قتلالبینی بیشتر از پیش شعلهذات

های جوان، ازدیاد گروهسواد ماندن نسلای، بیزنجیره

 یآوردهای عمدهافگن، فقر اقتصادی و بیکاری از دستهراس

 اند.کسانی بوده که در غور والیت نموده

 هرات( از -غور –سال گذشته که قرار بود سرک مرکزی )کابل 

ی کشور جاپان ساخته شود؛ متاسفانه بخاطر اختالفات هاکمک

های شان بودجه آن از دست مردم بخشیبزرگان ما و حاتم

مظلوم غور رفت. اگر اختالفات شدیدی که بخاطر ساخت 

سرک غور ـ هرات وجود دارد را سر جایش بگذاریم، سرک 

کابل ـ غور که هیچ نوع اختالفی برای ساخت آن وجود ندارد 

حلی برای مشکل ادامه دست به دست هم داده و راه بیایید

وجو کنیم تا شاهد اشتغال بیشتر مردم غور ساخت آن جست

تری نسبت به گذشته داشته باشیم. اگر بوده و سفرهای راحت

اختالفات قومی مهار نشود، ما شاهد از دست دادن صدها بودجه 

 و پول دیگر خواهیم بود.

را نامردها والیت نکنند؛ بل  خوب است که بعد از این، غور

کسانی والیت کنند و قدرت را به دست داشته باشند که اهل 

کار باشند، نه اهل کشتار. از تبار انسانیت باشند؛ یا به قول قسیم 

 از« مذکر باشد یا مونث فرق نمی کند، مخنث نباشد.»اخگر 

ت ها والیگذاری شده تا کنون مردزمانیکه غور بنام والیت پایه

اند که روز به روز اختالفات آن قرار داشته کردند و در رأس

افگنی... در این دیار ای، تعصب و تفرقههای زنجیره، قتلقومی

های منفی بیشتر در حال شکل گرفتن است وجود دارد و پدیده

 ها،گیر کرده است. نتیجه این همه شوربختیکه همه را زمین

فرهنگی، اقتصادی،  چونهای ی غور در بخشجامعهمانی عقب

بهداشتی، زیست محیطی و زندگی مُدرن بوده است که ما را 

 های دور برده است.خیلی به گذشته

بانو سیما جوینده، اولین والی زن در غور، دومین والی زن بعد 

از معصومه مرادی والی دایکندی در حکومت وحدت ملی و 

ریخ رادی در تاه مسومین والی زن بعد از حبیبه سرابی و معصوم

 افغانستان است.

چندی پیش وی با فرمان محمد اشرف غنی رییس جمهوری 

افغانستان به صفت والی غور مقرر و به کارش آغاز کرد. گزینش 

 یخانم جوینده به حیث والی غور، مخالفان و موافقان زیاد

بختی یی هم مایه خوشیی آنرا مایه بدبختی و عدهداشت که عده

ند. حتا مخالفانش قرار بود روز ورودش به مرکز دانستغور می

غور، دست به تظاهرات بزنند که با واکنش هوادارانش مواجه 

والی غور نه؛ بل مادر  تنها شد. بانو جوینده به زغم خودش

 هاست.غوری

تواند که رهبری یک گروه را  به دوش بگیرد یک مادر وقتی می

پاک داشته باشد که دانش، مدیریت خوب، خالقیت و وجدان 

ها را فرزندان خود خوانده نوید صلح و و برای نسلی که آن

های گیناخواسته اگر ویژهامنیت، ترقی و پیشرفت باشد. خدای

روان را اید نماز جنازه رهرا یک رهبر نداشته باشد ب ذکر شده

 خواند.

 

 

اده از استفکاربری میسازید طبق قانون فسبوک، او حق هرگونه 

اطلالعات شما را دارد، و این امر نگرانی جدی ایجاد میکند. مثآل 

ر  07 سال بعد شما در موقیعت اجتماعی حساس و بزرگی قرا

میگیرید. که فسبوک میتواند هرکاری با اطالعات و اشتباهات 

جوانی تان انجام دهد. آنرا بفروشد ویا با استفاده منفی از آن ضربه 

 ت اجتماعی شما وارد کند.خطیری در موقیع

این شبکه ها  حرف زدن های تهاجمی و مطالب آزاردهنده:. 4

شرایطی را برای برخورد های تهاجمی، مطالب آزاردهنده و 

خشونت آمیز ایجاد کرده است. که گاه باعث میشود رفتار های 

خشونت آمیزتر از فضایی فیزیکی در آنها مشاهده شود. شما 

شاندن خشم تان فرصت دارید تا در مورد سریعآ و قبل از فرون

هرموضوعی از هرکس نظر پرخاشگرانه ای بدهید، تا از مخالفت 

که نوعی اعالم حضور است؛ لذت ببرید. مافراموش میکنیم که 

زندگی میکنند، گاه بر اساس   -همسایگی خانه شیشه ای ما-در 

یک نظر، یک الیک کردن و یا نکردن قضاوت میشوند و 

 نها تغیر میکند.سرنوشت آ

افراد مختلف ازین طریق هویت  جعل هویتی یا مستعار سازی:. 5

جعلی درست میکنند، واز آن برای ایجاد اتهامات بی مورد و یا 

د  بیان حقایقی که نمیتوانند از آدرس خود نشر نمایند، استفا

میکنند. که اگر این امر برای بیان حقایق و مبارزه با استبداد باشد 

آنرا عمل بد تعریف کرد. اما اگر از آن فقط برای اتهام،  نمیتوان

توهین و توطیًه استفاده شود که خود عمل فجیع، ناپسند و 

ناجوانمردانه ای میباشد و سبب لرزش جامعه میشود. بخصوص 

 در جامعه پرتشنج که ما در آن زندگی میکنیم.

پس در یک جمع بندی کوتاه به نسبت گستردگی موضوع میتوان 

سان زبان برای ان»ه همان ضرب المثل قدیمی پشتو رجوع کرد که ب

 .«اند قلعه ای برای محافظتش باشدهم بالی جان است و هم میتو

این ضرب المثل مصداق حال شبکه های اجتماعی نیز میشود که 

اگر به گونه آگاه و درست از آن استفاده نماییم، هم از سهولت 

ان فیض برد، و هم میتوان به های آن به گونه های متفاوت میتو

یک شخص تاثیر گذار درجامعه تبدیل شد و ازین طریق آینده 

 کاری واجتماعی خودرا تضمین نمود.

یا  خود آگاه و»و یا اینکه از آن به گونه نادرست استفاده کرد. تا 

ضربه محکم بر پیکر خود، جامعه و یا افراد جامعه « نا خود آگاه

 وارد نماییم.
 

 اشتباهات سرنوشت ساز و آسیب های ناشی از آن

ه  استفاده:افراط در  9 به دلیل آگاهی اندک کاربران، استفاد

از این شبکه ها از حد کافی خود میگذرد و کاربران در 

عوض اینکه در یک خالیگاه کاری از آن استفاده کنند، از 

آن بطور مداوم و شبانه روزی استفاده میکنند. که این امر 

سبب بروز مشکالت جدی در جامعه میشود، و آن 

ی را از بین میبرد. حتی در همین صمیمیت های جمع

ه  زودی ها مقامات چینی از افزایش طالق به سبب استفاد

بیش ازحد ازین شبکه ها توسط همسران شان شدند. 

وآمار طالق به علت همین استفاده افراطی در چین به حد 

 اعظمی خود رسیده است.

آزادی جنبش های اجتماعی برای جذب افراد جامعه  2

 این شبکه شان در روند های سیاسی:وبیان اعتراضات 

ها با تبدیل شدن به یک فضایی سیاسی میتوانند به جنبش 

های اجتماعی عالوه بر هماهنگی در اعتراضات و 

راهپیمایی ها، روش های جدید و نمادین را در توانمند 

ساختن آنها فراهم نمایند. و افراد بیشتر جامعه را جذب 

این حرکات نمایند. بنا بر این از این جهت آسیب های 

یادی دامنگیر جامعه میشود. بطور نمونه پنهان کردن و ز

پوشاندن اطالعات دقیق وپدید آوردن یک جهل عمومی 

که ازین طریق فرد یا گروهی بخواهند به ترور شخصیت 

ها و بدنام سازی احذاب و گروهایی دیگر گردند. وقضایا 

 را بطور جهلی به نفع خود بچرخانند.

عات را از تصاویر گرفته تا کاربران هرگونه اطال اعتماد: 3

معلومات حساس و با ارزش دیگر را از خود، شرکت ها 

و خانواده های خود نشر میکنند ویا در چت تبادله می 

نمایند. با این اشتباه بزرگ آینده خود را به طور قطعی به 

خطر مواجه میکنند. چون زمانیکه شما در فسبوک حساب 

او حق هرگونه  کاربری میسازید طبق قانون فسبوک،

استفاده از اطلالعات شما را دارد، و این امر نگرانی جدی 

سال بعد شما در موقیعت اجتماعی  07ایجاد میکند. مثآل 

حساس و بزرگی قرار میگیرید. که فسبوک میتواند 

هرکاری با اطالعات و اشتباهات جوانی تان انجام دهد. 

ی در خطیرآنرا بفروشد ویا با استفاده منفی از آن ضربه 

 موقیعت اجتماعی شما وارد کند.

این  حرف زدن های تهاجمی و مطالب آزاردهنده: .1

شبکه ها شرایطی را برای برخورد های تهاجمی، 

مطالب آزاردهنده و خشونت آمیز ایجاد کرده است. 

که گاه باعث میشود رفتار های خشونت آمیزتر از 

فضایی فیزیکی در آنها مشاهده شود. شما سریعآ و 

قبل از فرونشاندن خشم تان فرصت دارید تا در 

مورد هرموضوعی از هرکس نظر پرخاشگرانه ای 

بدهید، تا از مخالفت که نوعی اعالم حضور است؛ 

همسایگی -لذت ببرید. مافراموش میکنیم که در 

زندگی میکنند، گاه بر اساس   -خانه شیشه ای ما

یک نظر، یک الیک کردن و یا نکردن قضاوت 

 و سرنوشت آنها تغیر میکند. میشوند

افراد مختلف ازین  جعل هویتی یا مستعار سازی: .0

طریق هویت جعلی درست میکنند، واز آن برای 

ایجاد اتهامات بی مورد و یا بیان حقایقی که نمیتوانند 

از آدرس خود نشر نمایند، استفاد میکنند. که اگر این 

میتوان ن امر برای بیان حقایق و مبارزه با استبداد باشد

آنرا عمل بد تعریف کرد. اما اگر از آن فقط برای 

اتهام، توهین و توطیًه استفاده شود که خود عمل 

فجیع، ناپسند و ناجوانمردانه ای میباشد و سبب 

لرزش جامعه میشود. بخصوص در جامعه پرتشنج 

 که ما در آن زندگی میکنیم.

 

که در آنها صورت میگیرد، داشته باشم. البته  یاشتباهات ونواقص 

این نکته را نباید از یاد برد، اینکه ذات و نفس اکثرچیزها بد 

نیست، این مایًیم که از آن به گونه خوب ویا ناپسند استفاده 

میکنیم. وهمین اصل مصداق استفاده از شبکه های اجتماعی نیز 

 میشود.

ی اجتماعی دیگراز مناظر علمی مختلف فسبوک ویا شبکه ها

مزایا، معایب و آسیب های فراوان دارد که در اینجا به نکات مهم 

 آنها میپردازم و از ژرف نگری در آنها خود داری میکنم.

 مزایا

ارایًه خدمات بی سابقه مانند چت، پیام های فوری،  .1

 اشتراک گذاری فایل، ویدیو، تصاویر، نظریات وغیره...

ارتباط با دوستان قدیمی و جدید و ساخت ایجاد  .0

 اجتماعات مبنی بر تشابهات و سالیق شخصی.

 ترویج فرهنگ های متعالی، در صورت استفاده درست. .5

 انجام دادن تبلیغات موثر به نسبت وفور کاربران. .۴

 عایبم

این شبکه ها اعتیاد آورند و این امر موجب نارضایتی در  .1

دانشگاه ها، ادارات دولتی اکثر محیط ها از جمله مکاتب، 

و خصوصی میشوند. چون اشخاص وقت زیادی را صرف 

این شبکه می نمایند واز انجام مسًولیت خویش به شیوه 

 درست باز میمانند.

این شبکه ها ممکن است موجب حسادت در کاربران  .0

شوند، و این حسادت سبب غم وافسردگی درکاربران 

موارد موجب بروز میگردد. که این افسردگی ها در بسا 

 اختالالت روانی در جوانان و نوجوانان میگردد.

یکی دیگر از معایب بزرگ این شبکه ها کاهش ارتباط  .5

ها  مستقیم چهره به چهره و مجازی شدن روابط انسان

میباشد. که بر این اساس اکثر کاربران با افراد نزدیک خود 

و  اطازین طریق احوالپرسی می نمایند، و از مزایایی ارتب

 صمیمیت مستقیم محروم میشوند.

اینها سبب گوشه نشینی در زندگی کاربران میشود و کاربر  .۴

از فیوضات اجتماعی محروم میشود. هر چند اگر درجمع 

باشد مصروف فضایی مجازی خودش است. در حقیقت 

میتوان گفت شبکه های اجتماعی افراد نزدیک را از هم 

 یسازد.دور و افراد دور را با هم نزدیک م

 اشتباهات سرنوشت ساز و آسیب های ناشی از آن:

 ی؟اجتماعضالتمعی،کارخانه«فسبوک»ماعیاجتیشبکه

 

یه در قر «کشور»چندی پیش دختری دیگری به نام  ،چنانهم 

که به خواست خودش شوهرش را  مدرسه شهر فیروزکوه

ه کاکایش بوی بچهانتخاب و با پسری فرار کرده بود از س

قتل رسید و قاتل از سوی مردم دستگیر و به پولیس تسلیم 

دختر پس از فرار از  گفتنی است که این داده شده است.

ا برد و بی امن به سر میمنزل مدتی را در بازداشتگاه و خانه

شتانده اش برگتضمین متنفذین و اشخاص سرشناسی به خانه

ها و نظمیاین در حالی است که در این اواخر، بی شده بود.

 ها در تمام والیت غور اوج گرفته است.بندوباریبی

 وزیر آرمین محمدی

 

 وهفیروزکیاردراهللتنسهشدنوزخمیکشته
 

اسد اختالف نظرها میان دو  8پس از چاشت روز سه شنبه 

شخص بر سر یک دختر یک تن کشته و دو تن دیگر زخم 

ک تن ی به گفته آقای محسنی فرمانده پولیس غوربرداشتند. 

ی یار بوده و دوافروشبه نام داکتر مجاهد که باشنده اصلی اهلل

یده الدین به قتل رساست توسط شخصی به نام برهانداشته

 اند.و دو فرزند وی زخم برداشته

ی داکتر مجاهد بوده که برادرزادهاین حادثه بر سر دختری

خواست که صورت گرفته است زیرا داکتر مجاهد نمی

 الدین ازدواج نماید.برادرزاده اش با برهان

 که به« کشور»چنان چندی پیش دختری دیگری به نام هم

پسری فرار کرده  خواست خودش شوهرش را انتخاب و با

کاکایش به قتل رسید. گفتنی است که این بود از سوی بچه

ها شوند و با راه گیریها نیز زیاد میدر جامعه الیگارشی دزدان و اوباش

 د.زننو غارت اموال، مردم را متضرر ساخته و نظم اجتماعی را بر هم  می

ها در جامعه و حکومت افغانستان هم وجود دارد این ویژگیاین که آیا 

یاخیر، باید گفت: که ما اگرچی درسایه یک حکومت دموکراسی هستیم و 

های که درحکومت شود که همان خصوصیات و ویژگیدر عمل دیده می

 ی الیگارشی وجود دارد، در جامعه و مردم ما نیز و جود دارد.و جامعه

ثروت اندوزی و پول پرستی به اوج رسیده، رشوه، فساد مالی و اداری که 

ترین سطح قرار داده و از جمله در کشور وجود دارد، افغانستان را در پایین

آید. قطبی شدن جامعه کشورهای آلوده به فساد مالی و اداری به حساب می

 وان وکند و نسل جشود و فقر و بیکاری بیداد میبه وضوح دیده می

ه شود و یا بتحصیل کرده به حاشیه مانده که مجبور به ترک کشور می

 پیوندند. آورد و یا در باندهای مافیایی و خالف کارها میاعتیاد رو می

پس، این وضعیت کنونی برای جامعه و مردم ما، مطلوب نبوده و نیست. 

ر قابل غیو اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کند، به یقین که به یک بحران 

شویم و در آن وقت است که نظم و نظام از هم خواهد کنترول کشانده می

که برای نظام الیگارشی بر شمرده شد، هایپاشید. تا آن اوصاف و ویژگی

که در عمل در حکومت و جامعه ما نیز وجود دارد، ما در یک نظام و 

 حکومت مبتنی بر دمو کراسی نخواهیم رسید.

ومت حکهایویژگی

 یجامعهدرالیگارشی

 ما   امروزی

 بوک / عکس: زیرکفیسمنبع: 
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 3 هیس!

بوک و دیگر ، به ویژه وبالگها و فیسامکانات جهان مجازی

زبانان ، بستری تازه برای فعالیتهای ادبی فارسیهای ارتباطیشبکه

. به واقع اهل ادب و اهل قلم جزء اولین ایجاد کرده است

گروههایی بودند که از این امکانات استفاده کردند و اکنون قریب 

به ده سال از فعالیت اولین وبالگهای ادبی به زبان فارسی 

 گذرد.می

 قلم اهل اختیار در ایویژه قابلیتهای و امکانات محیط ینا

 آنها ترینمهم و بود آنها اختیار در کمتر این از پیش که گذاردمی

  .است آثارشان یهزینهکم و سریع انتشار امکان

ان انستافغ در ویژه به ،مکتوب هایرسانه که است این حقیقت

ی شصت و هفتاد بیشتر در اختیار احزاب و در سالهای دهه

نهادهای سیاسی یا دولتی بوده است و به همین دلیل اهل ادب 

اند، بهره بودهو هنر که غالباً از امکانات الزم برای چاپ و نشر بی

ناچار بودند که به این نهادها متکی باشند و چنین بود که امکان 

ی آثارشان کمتر فراهم بود. وبالگها و واسطهانتشار مستقل و بی

نیای مجازی این امکان را فراهم آوردند و های ددیگر پنجره

پ ی چاچنین بود که سیلی از آثاری که در عمل در پشت دروازه

 ی دنیای مجازی شد.و نشر باقی مانده بود، روانه

ستان افغان قلم اهل برای انترنت از استفاده که گفت توانمی     

آمد، با توجه به پراکندگی مردم یک بخت ویژه به حساب می

های فغانستان در سراسر گیتی که ارتباط آنها از طریق رسانها

. اکنون کسانی ساختمکتوب را دشوار و حتی گاه ناممکن می

که سالها پیش یک شماره مجله چاپ ایران یا افغانستان را در 

ر ای باروپا، امریکا و استرالیا بعد از ماهها وقت و صرف هزینه سیا

 توانند به، در زمانی اندک میکردنداز طریق پست دریافت می

 تولیدات ادبی افغانها در سراسر دنیا دسترسی داشته باشند.

 همان به نیز آثار این نقد ،انترنت در ادبی آثار انتشار تبع به     

که  است آمده وجود به امکان این و است شده میسر سهولت

ا هم واسطه و رودررو ب، بیی اثر و منتقد، بتوانند سریعآفریننده

در ارتباط باشند. امکان پیام گذاشتن در ذیل آثار، در صفحات 

ا وار ری نقدهای کوتاه و اشارهویژه وبالگها زمینهانترنت و به

، گذشته از این که بسیار نقدها نیز به صورت فراهم کرده است

 های انترنتی قابل انتشارند.گاهمقاالتی در پای

 یا ادبی اثر هر نقد که است این نقد روش این مهم مزیت     

 هچ این از پیش چون ،است دسترس قابل تمام سرعت به هنری

 نوشته مطبوعات در نویسندگانی یا شاعران آثار بر که نقدها بسیار

او  ات رسیدنمی نویسنده یا شاعر آن رؤیت به هرگز ولی شد،می

 بتواند از آن استفاده کند.

 آیا راستی به که است طرح قابل پرسش این همه این با ولی     

 اعدمس موقعیت این از است توانسته افغانستان ادبی یجامعه

 من مانگ به بکند؟ ایشایسته یاستفاده هنری و ادبی نقد برای

 .بود خوشبین بسیار نباید

حداقل به سه عامل بستگی  ،خوب نقد یک که دانست باید     

، دانش و آگاهی نسبت دارد: فرهنگ درست نقّادی و نقدپذیری

 ی نقد.به موضوع و امکان ارائه

 ،است کرده تقویت و داده گسترش را یارائه امکان انترنت     

 برخوردار الزم آگاهی و انصاف از ما منتقدان که وقتی تا ولی

 ، از این امکاننقدپذیری و شکیبایی از اثر خالقان و نباشند

 ی خوب کرد.توان استفادهنمی

 انشد با توأم و منصفانه کمتر ما کشور در هنری و ادبی نقد     

 رب اثر، روی بر تمرکز از بیش ما منتقدان. است بوده آگاهی و

 الجرم میان این در و کنندمی تمرکز آن یآفریننده روی

 .دارد تمام دخالت ایمنطقه و مذهبی ،قومی ،سیاسی مالحظات

رفاً ، یعنی آثار را یا صنگر هستیممطلق غالباً ما دیگر جانبی از     

یک . قدرت تفککنیمستودنی و یا صرفاً نکوهیدنی تصور می

های مثبت و منفی یک اثر و بازگویی آنها در یک نقد، در جنبه

ید و چنین فنگریم و یا س. به تعبیر دیگر، یا سیاه میما اندک است

ر . باند و یا ستایش محضگیری صرفاست که نقدها یا خرده سیا

ی مصداقهای الزم وقتها هم این نقدها کلی است و بدون ارائه

 در اثر.

 عمل آزادی ،است افزوده نابسامانی به مجازی دنیای در آنچه     

 غالباً که مکتوب هایرسانه خالف بر. است نویسندگان

 توانندمی دولتی نظارتی نهادهای و هارسانه خود تشکیالت

نده را محدود کنند، در اینجا هر کسی برای نویس عمل آزادی

. مسلماً در این میان دانش نوشتن هر چیزی که بخواهد آزاد است

 ادبیونقدمجازیدنیای

 

 یاآ راستی به که است طرح قابل پرسش این همه این با ولی

 اعدمس موقعیت این از است توانسته افغانستان ادبی یجامعه

 من مانگ به بکند؟ ایشایسته یاستفاده هنری و ادبی نقد برای

 .بود خوشبین بسیار نباید

حداقل به سه عامل بستگی  ،خوب نقد یک که دانست باید     

، دانش و آگاهی نسبت دارد: فرهنگ درست نقّادی و نقدپذیری

 ی نقد.به موضوع و امکان ارائه

 ،است کرده تقویت و داده گسترش را یارائه امکان انترنت     

 برخوردار الزم آگاهی و انصاف از ما منتقدان که وقتی تا ولی

 ، از این امکاننقدپذیری و شکیبایی از اثر خالقان و نباشند

 ی خوب کرد.توان استفادهنمی

 انشد با توأم و منصفانه کمتر ما کشور در هنری و ادبی نقد     

 رب اثر، روی بر تمرکز از بیش ما منتقدان. است بوده آگاهی و

 الجرم میان این در و کنندمی تمرکز آن یآفریننده روی

 .دارد تمام دخالت ایمنطقه و مذهبی ،قومی ،سیاسی مالحظات

رفاً ، یعنی آثار را یا صنگر هستیممطلق غالباً ما دیگر جانبی از     

یک . قدرت تفککنیمستودنی و یا صرفاً نکوهیدنی تصور می

های مثبت و منفی یک اثر و بازگویی آنها در یک نقد، در جنبه

ید و چنین فنگریم و یا س. به تعبیر دیگر، یا سیاه میما اندک است

ر . باند و یا ستایش محضگیری صرفاست که نقدها یا خرده سیا

ی مصداقهای الزم وقتها هم این نقدها کلی است و بدون ارائه

 در اثر.

 عمل آزادی ،است افزوده نابسامانی به مجازی دنیای در آنچه     

 غالباً که مکتوب هایرسانه خالف بر. است نویسندگان

 توانندمی دولتی نظارتی نهادهای و هاسانهر خود تشکیالت

نده را محدود کنند، در اینجا هر کسی برای نویس عمل آزادی

. مسلماً در این میان دانش نوشتن هر چیزی که بخواهد آزاد است

، ادبی و قدرت نقد نیز شرط نیست و چنین است که هر نقدی

 .ئه استارابا هر کیفیتی و بدون هیچ نظارتی در این عرصه قابل 

ندن امکان پنهان ما افزاید،می مشکل این به که دیگری یقضیه     

تواند هویت اشخاص در پشت نامهای مستعاری است که می

اصلی آنها را کامالً پوشیده نگه دارد و این خود برای آنانی که 

قصد نگارش نقدهای نامنصفانه را دارند، یک فضای امن ایجاد 

 کند.می

 

نده را محدود کنند، در اینجا هر کسی برای نویس عمل آزادی

. مسلماً در این میان دانش نوشتن هر چیزی که بخواهد آزاد است

، ادبی و قدرت نقد نیز شرط نیست و چنین است که هر نقدی

 .با هر کیفیتی و بدون هیچ نظارتی در این عرصه قابل ارائه است

ندن امکان پنهان ما افزاید،می مشکل این به که دیگری یقضیه     

تواند هویت اشخاص در پشت نامهای مستعاری است که می

اصلی آنها را کامالً پوشیده نگه دارد و این خود برای آنانی که 

قصد نگارش نقدهای نامنصفانه را دارند، یک فضای امن ایجاد 

 کند.می

 مانع و است توجه قابل من نظر به که دیگری مشکل     

شود، وفور آثار ارائه علمی و سنجیده می نقدهای گیریشکل

ای که صرف بازدید از این ، به گونهشده در دنیای مجازی است

آثار کافی است که همه زمانی را که نویسنده برای نوشتن نقد 

در اختیار دارد، تلف کند. در آن روزگاری که آثار ادبی صرفاً از 

، حجم آثار منتشر شده در حدی شدطریق کتاب و مجله ارائه می

بود که فرصت خواندن و نقد آنها برای آدمی میسر شود، ولی 

شود، آن هم خواندن اکنون این فرصت بیشتر صرف خواندن می

 .کیفیتآثاری غالباً نازل و کم

 آثار تنیاف نباشد، کار در کیفیت نظر از نظارتی وقتی مسلماً     

ر باشد نیز د داشته را جدی نقد یک لیاقت که فاخر و ارزشمند

د در شواین میان دشوارتر است و چنین است که منتقد ناچار می

ز بسنده آمیبسیاری از وبالگها صرفاً به یک عبارت کوتاه تعارف

 کند.

 هب اگر ویژه به نقدها از بسیاری که است روی این از هم شاید

 ،یکل شوند، ارائه وبالگها مطالب ذیل در پیامهایی صورت

 نظر به مجموع در حال هر به آمیز هستند.تعارف و اجمالی

 امکانات موازات به ،افغانستان ادب و قلم اهل ما که رسدمی

 هنوز ،ایمیافته هنری و ادبی آثار یارائه برای که الوصولیسهل

 آثار، یآگاهانه و منصفانه نقد توانایی و نقدنویسی قدرت نظر از

ه ش کسی به و ایمنشده ورزیده باهت داریم که در یک بزرگرا

 مد.ی قدیمی و ناکارآی نقلیهیلهکند، ولی با یک وسرانندگی می

 به توجه با من گمان به بود؟ خواهد چه آینده اندازچشم اما

 شودمی دیده آموزش و آگاهی برای کشور در اکنون که عطشی

 ینابسامان و جنگ سالها خاکستر زیر از تازه که جوانی نسل و

توانیم امیدوار باشیم که نسل آینده به اند، ما میسر بدر کرده

، ، آگاهی، از دانشمندی از امکانات نوین ارتباطیمیزان بهره

انصاف و نیز شکیبایی الزم در نقدنویسی و نقدپذیری هم 

 برخوردار باشد.

 

 محمدکاظم کاظمی 

 منبع: وبالگ محمدکاظم  کاظمی

 / نبی ساقی تنهایی

 ات، سردردِ سردرد استامشب دوباره  ساقی

 بگذار تا شب گُل کند، حاال سرِ درد است

 سیگار و تنهایی و دود و پیک پشت پیک

 تنهایی؛ اما بهتر از یاران  نامرد است

 تنهایی اینجا نیست چندان غیرمعمولی
 استشد از جمع ما، طرد « دردش بیش»هرکس که 

 خود را به نادانی بزن بانو! که هوشیاری

 مستوجب نفرین خلق و تحتِ پیگرد است

 حاال چه دردِ سر دهم، قربان چشمانت!

 بااینکه طعم مثنوی دارد؛ ولی فرد است

 حوّا! برای یک نفر، امروز  آدم شو

 گرچه خدا او را ز درگاهش بدر کرد است 

 شود فردا و هرچه ماند پُشتِ در،گم می

 !تنها نشان پای یک مجنون ولگرد است

*** 
 خویش بابا /  سیداحمد ساهر

 نماز شام آیم پیش بابات

 بگیرم دست و بوسم ریش بابات

 کنم زاری که قلبش نرم گردد

 و بابایم بسازم خویش بابات

*** 
 اکبر زاولی/ علی های هندوکشتنفس

 من و تو، آسمانی بغض و این تکرار پوسیدن

 زود است بر مهتاب کوچیدنهنوز ای همسفر 

 ترین فریادکجا تقدیر ما و سهمی از عاشق

 کجا در خواب حتا رد پایی تا خدا دیدن
ـ این سزای ماست ـ کوهی پیشرو داریم  من و تو 

 و دستی که نمیداند طریق زندگی چیدن

 ماند؟نمیدانی چنین آوارگی مان بر چه می

 ز کودک راه رفتن در مسیر جاده پرسیدن

 هشدار ای پروانه چون خیلی خطرناک استولی 

 ی یک شمع وحشی رقص و چرخیدنبه دور شعله

 تر و زیبا و شیرین استتصور کن چقدر آبی

 های هندوکش پوشیدنلباسی از تنفس

 خورشیدی کابل 1531

*** 
 نظام الدین ضیایی/  رنج تلخ

 کشمجا که رنج مردن فرهنگ میاین

 کشممیوین رنج تلخ را همه از جنگ 

 جا حصار عُجب بلند و نظر کوتهاین

 کشمزین عُجب هر زمان، نفس تنگ می

 ایجا به شاخ نخل امل نیست، میوهاین

 کشمپیوسته داغ زحمت یک سنگ می

 اندای دام تعلقجا که جمعی بستهاین

 کشمزین کار از برای خدا! ننگ می

 ایجا ز بخت و بال هما نیست، سایهاین

 کشمزاغک شبرنگ میمحنت ز بال 

 است جا سخت، بسته پرویزن امل همه

 کشمزانرو، ز سوز دل گهی آهنگ می

 هان ای ضیایی! گر خدا توفیق ره دهد

 کشمی عقیم کسان زنگ میزاندیشه

 خورشیدی 4/10/1537

 فیروزکوه

گاندی موهندس )مهاتما(، رهبر و پیشوای سیاسی و اخالقی هند در 

متولد شد. پدرش ی متوسط از طبقه بازرگانان در خانواده 1483سال 

نخست وزیر حکومت محلی و مادرش بانویی متدین بود و همین سجیه 

در اخالق فرزندش اثر فراوان داشت. او تحصیالت ابتدایی را در 

زادگاهش شروع کرد و سپس همراه خانواده خود به راجکوت رفته و 

 .در آنجا به ادامه تحصیل پرداخت

ی نمود که برای تحصیل پس از درگذشت پدر، مادر متعصبش را راض

که ینا حقوق، به لندن برود و مادر پس از گرفتن قول از فرزند مبنی بر

 د.هرگز به زن، شراب و گوشت دست نزند، با رفتن او موافقت کر

های اول اقامت در آن شهر، تغییرات بزرگی در اخالق و روحیه وی ماه

ری که به آموختن ویولون، آیین سخنوبه وجود آورد، چنان

 و خواریگیاه طرفداران با آشنایی دنبال به سپس پرداخت،  و...

 و فتگر پیش در ساده روشی متصوف، برادر دو با آشنایی مخصوصن

تر زندگی را ساده و ارزان بگذراند. وی به هنگام بیش چه هر کوشیدمی

اقامت در لندن، آثار بزرگ دینی خود را به زبان انگلیسی خواند و آنگاه 

 لفص به مطالعه دیگر ادیان، به خصوص اسالم و مسیحیت پرداخت. 

 اثر د،آرنول ادوین تالیف «آسیا نور» کتاب از اسالم، پیغمبر به مربوط

همین که قرائت انجیل را به پایان رسانید،  گذارد و وی در عمیقی

 .تحوالت بزرگ اخالقی وی شروع شد

گاندی پس از فوت مادرش به آفریقای جنوبی رفت و در طول اقامت 

 و در آنجا، چند بار از طرف مأموران دولتی و غیر دولتی مضروب شده

جنوبی و  آفریقای در اقامت سال سه از پس گاندی. افتاد زندان به

مسافرت به نقاط مختلف آن، به هندوستان بازگشت و برآن شد که ملت 

 شان در آفریقای جنوبیهایی که نسبت به هموطنانعدالتیهند را از بی

شود آگاه سازد. چند جزوه انتشار داد که یکی از آنها سبب شد به می

 د.یرگهنگام بازگشت مجدد به آفریقا مورد شتم و لعن اروپاییان قرار 

 

 مهاتماگاندی،رهبرضداستعمارهند

 

 .دهنگام بازگشت مجدد به آفریقا مورد شتم و لعن اروپاییان قرار گیر

وی تصمیم گرفت در سراسر کشور هند به وسیله قطار درجه سه 

مسافرت کند، تا هم با روحیه مردم و وضع زندگی ایشان در نواحی 

 هک ببیند نزدیک از  های طوالنی،مختلف آشنا شود و هم طی مسافرت

 چه و دارند احتیاج چیز چه به کنند،می زندگی چگونه سوم طبقه

 ت.رفت ایشان الزم اسپیش برای عواملی

وی برای تربیت نفس خویش، تالش فراوان داشت. نخستین تصمیم او، 

عدم »است. تصمیم دوم وی  «تجردی درعین تأهل»به اصطالح هندی 

است؛ این تصمیم با اهدای همه دارایی خود، حتی جواهر زنش،  «تملک

به کنگره هندوان مقیم آفریقای جنوبی آغاز گردید. گاندی به هم میهنان 

در راه راستی مبارزه کنید، ولی هرگز به اعمال زور و »خود می گفت: 

 «د.تشدد نپردازید تا موفق شوی

سال، وضع کلی سیاست هند را تغییر داد ولی خود  03وی در مدت 

تغییری نکرد و بر اصول اخالقی خویش پایبند بود. او با مشاهده عالقه 

کرد یا در ای که میعمومی مردم برای آزادی و استقالل، در هر موعظه

« نو نوجوا هند جوان»مقاالتی که هر دو هفته با نام خویش، موسوم به 

کرد. مهاتما برای رفع اختالفات نوشت، مردم را به آرامش تشویق میمی

 رب و گماشت همت مسلمان و پیروان ادیان مختلف به خصوص هندو 

 کردمی دیدار مختلف شهرهای از  دایمن او. کرد مبارزه  استعمار علیه

 رفت.می شهرها به پیاده اغلب و

در نهایت، دشمنان وجود چنین مرد انقالبی را تحمل نکرده و نقشه 

مرگ او را طراحی نمودند. اولین بار یک بمب دستی به طرف اطاقی 

که گاندی در آن نشسته بود، پرتاب شد ولی به وی اصابت نکرد. اما 

 از کههنگامی ، صبح  ساعت و نه نیم 13۴4ژانویه  57روز بعد در 

 هب دینی فریضه اجرای برای تا شدمی خارج «بیرالهاوس» گاهعبادت

 و شد نزدیک او به «رامینات» نام به متعصب هندوی یک برود، خانقه

 وچکک طپانچه وسیله به کرد می به وی احترام ادای به تظاهر حالیکه در

ودکار، سه تیر به سمت قلب وی شلیک نمود. گاندی که روزهای خ

آخر بیش از پیش ضعیف شده بود بر زمین افتاد و پس از ادای دو کلمه 

 ت.)خداوندا( در گذش «هه رام»

 تالیفات گاندی

وی تالیفات بسیاری دارد، از آن جمله است: تجربیات من با راستی، 

برنامه خالقه،  صد درصد ساخت هند، وحدت جماعت و فرق،

خاطرات دهلی، کلید بهداشت، عدم تشدد در صلح و جنگ، کفّ نفس، 

 ...بانوان و ظلم اجتماعی که به ایشان روا می شود و

 نامهمنبع: وبالگ زندگی
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 آفتابی 9314 سرطان ∎شماره پنجم  ∎سال اول 

 

Poli tical, Cultural, Religious & Social 
 

 ها؛در جاده ها تا انداختناز مادهبیزاری 
ساعت  ۴4خورشیدی یک نوزاد دختر که  ۴/5/153۴به تاریخ 

عمر داشت از سرک دره قاضی شهر فیروزکوه یافت شد. پدر 

و مادر این طفل هنوز مشخص نیست و مشخص هم نخواهد 

 ساالران محترمبوکای شدن این موضوع، فیسشد. با رسانه

دختر بودنش را  به آن زدند؛ یکیهایی گوناگونی برچسپ

دلیل افتادنش به جاده عنوان نمود و دیگری فقر اقتصادی 

هم نامشروع بودنش را. از فتواهای  اش و کسانیخانواده

که والی غور یک زن است شورای علمای غور در قبال  این

نه گوبخیر بگذریم. اداره محلی و نیروهای امنیتی غور هیچ

ما  اند که تحقیقاتاند و گفتهمورد نداشته ابراز نظری در این

 در این زمینه جریان دارد.

 حریق جالب به دست طالب یا حریق پول به دست غول؟

چندی پیش، طالبان در قریه پشت تنگی ولسوالی تیوره 

 هایی آن شورا را که به پروژههزار روپیهوالیت غور شصت

د. یدنرسیده است به آتش کشانکشافی آن به مصرف می

 ها بین شورا و ایشان تقسیمخواستند که این پولطالبان می

ها یعنی از نصف این پول« هم خدا شود و هم خرما»شود تا 

های سالح خریداری نمایند و نصف دیگرش به پروژه

انکشافی به مصرف برسد؛ اما مردم محل این خواست را 

ند. تچاره به آتش خشم طالبان سوخهای بینپذیرفتند و پول

 «خدا آن ملتی را سروری داد...»

 ؛«امیر»مسیر تا ساخت بند های بیاز آب
های های تیمسنگ، بازیاز زمان بسته شدنِ آب در کانال سیاه

شده است؛ چون از برکت « پرچَو»فوتبال شهر فیروزکوه 

ناخودآگاه در مسیر  که ورزشگاه فیروزکوه ،ساخت این کانال

سفید، راه شان ای ناشخول و چشمه، آبآن قرار گرفته است

« امیر»اند و ورزشگاه را به بند را به این ورزشگاه باز کرده

اند. ریاست آبیاری و آمریت ورزش غور! روی تبدیل ساخته

سخن ما با شماست، شما را پاکی آب سوگند که کدام تان 

 مقصرید؟

 

 سرخیل اخبار

افغانستان، کشوری است که مانند خیلی از کشورهای دیگر،  

های زیادی را تجربه نموده است از فئودالی، امپراتوری، نظام

و از پادشاهی تا جمهوری و از کمونیستی تا جهادی و از 

امارتی تا  دموکراسی. هر نظامی از خود کارِ به خصوصی را 

مزایا و معایبی بوده  داشته و هریک از خود دارای یکسری از

که در این نوشته جای آن نیست تا آن را بررسی نماییم و 

ی امکان را هم ندارد؛ اما با توجه با گذر تاریخی و داعیه

های همکار و دولت مردان افغانستان، ما امروز در دولت

 بریم و سوال اینی یک نظامِ به نام دموکراسی به سر میسایه

ما در یک نظام دموکراسی هستیم؛ و جاست که آیا در واقع 

ی ما وجود دارد و های آن نظام در حکومت و جامعهارزش

های نظام شود و یا خیر؟و چقدر از مردم ما به ارزشعملی می

 دانند؟ و ...و حکومت دموکراسی باور دارند و آن را می

های نظام ها و ارزشبه باور نویسنده، اگر چند برخی از آموزه

ت مبتنی بر دموکراسی در جامعه و نظام ما وجود و حکوم

رفت ما شود؛ اما تا هنوز آنچه که انتظار میدارد و عملی  می

ایم تا یک نظام دموکراسی را در جامعه خود عملی نتوانسته

بسازیم و مردم ما و حتی خیلی از آدم های در یک جایگاهی 

راسی های نظام و جامعه مبتنی بر دموکهستند که از ارزش

دانند و در شرایط کنونی و با نگاهی به آگاهی ندارند و نمی

های سیاسی در جهان و گذر تاریخی، در های نظاممولفه

های یک نظام و جامعه الِیگارشی وجود جامعه ما بشتر ارزش

شود که به لحاظ رده بندی افالطونی، پیش دارد و عملی می

 .از نظام و جامعه دموکراسی قرار دارد

الطون، در کتاب قانون خود حکومت الیگارشی را چنین اف

حکومت الیگارشی عبارت است از حکومت » کند: تعریف می

حرص، آز و ثروت «  ای از توانگران و ثروتمندان است.عده

اندوزی از مشخصات مهم این حکومت است . طبق تحلیل 

افالطون، جامعه و مردم که در سایه چنین حکومتی زندگی 

 گیرد.ها شکل می، با این ویژگیکنندمی

: یعنی در بین جامعه پول است و است. پول همه چیز 1

فرق  شود ورسیدن  به پول از شیوه که ممکن باشد ، دنبال می

کند که آن مشروع باشد و یا خیر. شخصیت هر فردی با نمی

شود و هر که فاقد آن باشند، در جامعه از پول سنجیده می

خوردار نیست .خالقیت، دانش، مهارت و... کدام جایگاهی بر 

تواند معیار اصلی نیست. بنا بر این، هر که پول داشته باشد می

به قدرت و سیاست و مَناصِب مُناسِب دولتی دست پیدا کند 

و حتی جایگاه اجتماعی به خود خریداری کند؛ چون با پولش 

تواند هر چیز را تسخیر  کند و هر حق را ناحق و هر می

حقی را حق جلوه دهد؛ زیرا پول در بین جامعه به عنوان نا

 یک ارزش تثبیت شده است .
 

 ما   امروزییجامعهدرالیگارشیومتحکهایویژگی

 
کند. او هم وکیل است و هم رییس شرکت و هم سهام دار می

بانک و.... ؛ چون رابطه دارد و پول هم مهم  است و با آن چندین 

کند و خانواده و بستگان خود را در وظایف وظیفه را ا شغال می

آرد و هم قدرت کند که هم پول زیاد به دست میمناسب جابجا می

که پول و قدرت  در گرو یک گیرد، وقتیبیشتر در اختیار می

ت، آن وقت  است که استثمار و شخص و یک خانواده قرار گرف

 شود.شود و فرصت برای دیگران کمتر میسلطه گرایی بیشتر می

.  وجود انبوهی از فقرا و تهی دستان:  همان گونه که گفته شد، ۴

ای خاص تمام با قطبی شدن جامعه و به دست گرفتن یک عده

ی فقر، روز به روز های اقتصادی و سیاسی را، پدیدهشاهرگ

ی الیگارشی، زیادی از مردم زیر خط فقر یابد. درجامعهمی افزایش

شود و در نهایت به خاطر کنند و هر روز رنج بیشتر میزندگی می

آیند و یا این که مندان در میزنده ماندن شان یا درخدمت ثروت

 روند. های دیگر را میمسیر

؛ . ازدیاد خالف کاران: خالف کاران اخالقی، مالی، اداری و .5 ..

ند آورشوند رو به عیاشی و ابتذال میی که ثروتمند میچون عده

آورند های اخالقی میو از ازدیاد ثروت و آسایش روی به خالف

های ی که فقیر اند از روی مجبوریت و نا چاری در فسادو عده

های ی هم به تشکیل سازمانشوند و حتی عدهاخالقی آغوشته می

آورند، تا از این طریق پول به دست و میما فیایی و روسپی گری ر

بیاورند. طبق یک گزارش، بعد از تجارت سالح در جهان، دومین 

تجارت سودزا، همین قاچاق انسان و بازار سیاه روسپی گری است 

. از اینکه پول هدف است، همه در جست و جوی آن است و هر 

ه که در یک موقعیت و جایگاهی  قرار دارد، از آن سوء استف اد

زنند، همین های مالی و رشوه و... د ست مینموده و به اختالص

یش است که تعداد خالف کاران در چنین حکومت و جامعه ی ا فزا

 کند.پیدا می

دار بوده و ی سابقهها: دزدی، یک پدیده. ازدیاد دزدها و اوباش8

است؛ اما این پدیده ناشی از فقر است و یا به هدف ثروت اندوزی 

در جامعه الیگارشی هم ثروت اندوزی اصل است  و هم  است.

 (2ادامه در برگ )این وصف.....  فقر مفرط وجود دارد ، پس با

شوند و با راه ها نیز زیاد میدر جامعه الیگارشی دزدان و اوباش

ها و غارت اموال، مردم را متضرر ساخته و نظم اجتماعی را گیری

 زنند .بر هم  می

ها در جامعه و حکومت افغانستان هم وجود ویژگی این که آیا این

دارد یاخیر، باید گفت: که ما اگرچی درسایه یک حکومت 

شود که همان خصوصیات دموکراسی هستیم و در عمل دیده می

ی الیگارشی وجود دارد، در های که درحکومت و جامعهو ویژگی

 جامعه و مردم ما نیز و جود دارد.

تی به اوج رسیده، رشوه، فساد مالی و ثروت اندوزی و پول پرس

 ترین سطحاداری که در کشور وجود دارد، افغانستان را در پایین

قرار داده و از جمله کشورهای آلوده به فساد مالی و اداری به 

شود و فقر آید. قطبی شدن جامعه به وضوح دیده میحساب می

یه اشکند و نسل جوان و تحصیل کرده به حو بیکاری بیداد می

ورد و آشود و یا به اعتیاد رو میمانده که مجبور به ترک کشور می

 پیوندند. یا در باندهای مافیایی و خالف کارها می

پس، این وضعیت کنونی برای جامعه و مردم ما، مطلوب نبوده و 

نیست. و اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا کند، به یقین که به یک 

شویم و در آن وقت است که ه میبحران غیر قابل کنترول کشاند

که هاینظم و نظام از هم خواهد پاشید. تا آن اوصاف و ویژگی

برای نظام الیگارشی بر شمرده شد، که در عمل در حکومت و 

جامعه ما نیز وجود دارد، ما در یک نظام و حکومت مبتنی بر دمو 

 کراسی نخواهیم رسید.

 

رق شود و فرسیدن  به پول از شیوه که ممکن باشد ، دنبال می

کند که آن مشروع باشد و یا خیر. شخصیت هر فردی با نمی

م پول سنجیده می شود و هر که فاقد آن باشند، در جامعه از کدا

جایگاهی بر خوردار نیست .خالقیت، دانش، مهارت و... معیار 

د به تواناصلی نیست. بنا بر این، هر که پول داشته باشد می

قدرت و سیاست و مَناصِب مُناسِب دولتی دست پیدا کند و 

حتی جایگاه اجتماعی به خود خریداری کند؛ چون با پولش 

احق و هر ناحقی تواند هر چیز را تسخیر  کند و هر حق را نمی

را حق جلوه دهد؛ زیرا پول در بین جامعه به عنوان یک ارزش 

 تثبیت شده است .

های . قطبی شدن جامعه: قطبی شدن جامعه نیز یکی از ویژگی0

که گیرد. وقتیجامعه الیگارشی است که از ویژگی اول نشأت می

پول معیار همه چیز شد، همه دنبال پول است و یک اقلیت به 

تواند ماند و نمیکند و یک اکثریت محروم میدست پیدا میپول 

به پول دسترسی پیدا کند، در این وقت است که جامعه به دو 

ریت شود . اقلیت توانمند و اکثطبقه ثروتمند و فقیر تبدیل می

کنند و آن اقلیت با ابزار پول در تالش فقیر در جامعه زندگی می

 خود قرار دهد. شود تا این اکثریت را به گرومی

های که به واسطه. اجرای نقش در مشاغل  متعدد: یعنی کسانی5

چون پول و پارتی دست دارند، به مشاغل متعدد دست پیدا 

کند. او هم وکیل است و هم رییس شرکت و هم سهام دار می

بانک و.... ؛ چون رابطه دارد و پول هم مهم  است و با آن 

د و خانواده و بستگان خود را در کنچندین وظیفه را ا شغال می

د آرکند که هم پول زیاد به دست میوظایف مناسب جابجا می

در   که پول و قدرتگیرد، وقتیو هم قدرت بیشتر در اختیار می

گرو یک شخص و یک خانواده قرار گرفت، آن وقت  است که 

ان شود و فرصت برای دیگراستثمار و سلطه گرایی بیشتر می

 د.شوکمتر می

.  وجود انبوهی از فقرا و تهی دستان:  همان گونه که گفته ۴

 ای خاصشد، با قطبی شدن جامعه و به دست گرفتن یک عده

ی فقر، روز به های اقتصادی و سیاسی را، پدیدهتمام شاهرگ

ی الیگارشی، زیادی از مردم زیر یابد. درجامعهروز افزایش می

شود و در بیشتر می کنند و هر روز رنجخط فقر زندگی می

مندان در نهایت به خاطر زنده ماندن شان یا درخدمت ثروت

 روند.های دیگر را میآیند و یا این که مسیرمی

 غورعضو شورای والیتی عبدالحمید ناطقی 
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 ؛های طبی به دستور دواخانه و یا پیشنهاد دوستانکریم .17

سرانه در جلد روی میتواند  صورت خوده های طبی باستفاده از کریم

ها مربوط به سبب مشکالت و عوارض جلدی گوناگون گردند اگر این

 یا بتنویت، کلوبتازول،گروپ دوایی بنام ستروییدها ) بتامتازون 

 نازک ببس میتوانند  باشند.( و..فلوسینولون، ترای امسینولون، مومیتازون 

 اعتیاد حالت  روی، سوزش و اضافی، سرخی رشد، موهای جلد، شدن

 هایرنگ یا و سرخرنگ خطوط ایجاد کریم، مصرف به نیاز گونه

 ایس. شوند استفاده نباید و گردند تان جلد شدن نازک و جلد سطحی

دام مشکالت مختص به خود را دارند و همه آنها ک هر طبی هایکریم

 .باید با مشوره و هدایت متخصص جلدی استفاده گردند

 ؛های روشن کننده غیر طبیکریم .11

اینها حاوی مقادیر باالی دوا های ستروییدی و سرب و سیماب اند که 

 .میتواند عوارض جانبی شدید به دنبال داشته باشند

حالیکه به صورت مالیده اما پایین آمدن شامپو به جلد صورت در 

 .نشود بی زیان میباشد

 ؛های پاکریم .0

کریمهای که برای لطافت و نرمی پا و رفع ترکیدگی پا استفاده 

میشوند حاوی مواد الیه بردار قوی مانند سالسالیک اسید بوده که 

سبب رفع حجرات مرده جلد پا که بسیار ضخیم اند میباشد استفاده 

خریش شدید جلد روی و احساس آن در صورت میتواند سبب ت

خارش، پوستک شدن، سرخی و سوزش صورت گردیده و نباید 

 .استفاده شود

  ؛سرکه .4

بعضا از سرکه به شکل یک تونر و زایل کننده چربی جلد روی 

استفاده میشود ولی بهتر است برای این کار از تونر های خاص جلد 

 اگرچه کهسر. کنید استفاده  روی که مطابق میزان چربی جلد تان باشد

خود را از دست داده و به  آب زمان مرور به اما است ضعیف تیزاب

تیزاب قوی تبدیل شده و حتی میتواند سبب سوختگی جلد روی 

 .تان گردد

 ؛رنگ ناخن .3

شاید شما برای بعضی محافل خاص مانند سالگره جهت دیزاین 

رای ناخن ها با اینمنمودن روی خود و یا اطفال تان استفاده کنید ا

تهیه شده و استعمال آن در جلد صورت میتواند سبب تخریش جلد 

 .صورت تان گردد

 ؛های طبی به دستور دواخانه و یا پیشنهاد دوستانکریم .17

سرانه در جلد روی میتواند  صورت خوده های طبی باستفاده از کریم

 ؛های نباتیروغن .۴

 و ها مو نمودن چرب ... برای و اگر چه روغن زیتون، بادام،کنجد

ها در ا استعمال اینمودن جلد خشک بدن مناسب میباشد انم چرب

جلد صورت میتواند سبب بسته شدن منافذ جلد و تشدید و ایجاد 

 .بخارهای جوانی دانه گردند

 ؛بدن لوشن .5

شاید شما فکر کنید استفاده از یک لوشن برای جلد روی و بدن 

مناسب میباشد اما اینطور نیست لوشن های بدن معموال برای جلد 

بدن که بیشتر نسبت به جلد روی خشک و ضخیم اند طراحی شده 

اند و مناسب به جلد روی که نازکتر و چرب تر میباشد نیست 

بو کننده بوده و استعمال آن در جلد ها دارای مواد خوشهمچنان این

روی میتواند سبب تخریش و حساسیت جلد روی گردیده و سبب 

تشدید بخارهای جوانی دانه گردند. برای جلد صورت باید بیشتر از 

مالیم محصوالت مناسب به جلد صورت و محصوالت لطیف و

 .استفاده کنید

 و؛شامپ .8

شامپو ها حاوی سورفکتانت یا کف کننده قوی میباشد که قادر است 

چربی اضافی جلد سر و چرک جلد سر و موهای شما را پاک کند 

ولی برای جلد صورت که نازک و لطیف است مناسب نمی باشد. 

و نباید هنگام شستن مو و یا در دیگر حاالت به صورت مالش شده 

واند سبب خشکی جلد روی و یا روی با آن شسته شود. چون میت

 گردد.می ایجاد پوستک شدن و سوزش روی و گردیده 

که قادر است چربی اضافی جلد سر و چرک جلد سر و موهای شما 

را پاک کند ولی برای جلد صورت که نازک و لطیف است مناسب 

نمی باشد. و نباید هنگام شستن مو و یا در دیگر حاالت به صورت 

 ؛سپری مو .1

تواند فاده شود میتجلد روی اسسپری تقویه کننده مو در صورتیکه به 

سبب رشد موهای اضافی روی گردد. اسپرس های که برای استیل 

 دجل میتواند و لکویرس  نمودن موها استفاده میشوند حاوی الکول و

 کند. خشک را شما

 ؛سپری های ضد عرق .0

این اسپری ها ها حاوی موادی بنام آلومینیوم کلوراید بوده که مانع ترشح 

ردند و مناسب به استفاده در نواحی زیر بغل و سایر نسبی عرق میگ

بعضا اسپرس های ضد عرق به جلد صورت  .قسمتهای بدن میباشد

 روی لدج به نباید ولی  استفاده میشود تا سبب پایداری میکپ شود

 از و .کند تنفس که شود داده اجازه صورت جلد به بلکه شود استفاده

 گردد. جلد تخریش سبب میتواند دیگر جانب

 ؛رنگ مو .5

 شدیدا ماده این میباشد. دی ( پی ) پی  رنگ مو حاوی موادی بنام

یت زا بوده و میتواند حساسیت های شدیدی را به دنبال داشته حساس

باشد. همچنان رنگ های موی کیمیاوی مخرب بوده میتوانند سبب 

تخریش جلدگردند. اگر شما میخواهید موهای ابرو و ریش تارا رنگ 

شش کنید اطراف ناحیه یی را گه میخواهید رنگ کنید با واسیلن کنید کو

چرب کنید و مدت تماس رنگ را کوتاه کنید و کوشش کنید رنگ مو 

به جلد تان تماس نکند. بهترین گزینه برای رنگ کردن ریش و ابرو 

 بروی تانارنگهای گیاهی میباشد و یا از قلم ابرو جهت سیاه نمودن 

 .استفاده کنید

 ؛ای نباتیهروغن .۴
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