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 آناقتصادیاهمیتومرکزیسرکساخت پیام تسلیت

 

 نفر۸۳۵ یجمهورآمریکابارأیسیرالکترال؛انتخابآرای
کندیس نلسون، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکن و از  

های انتخابات در آمریکا، در پاسخ متخصصین تاریخ و روش

سؤال که چرا چنین سیستمی در آمریکا ساخته شد، به این 

 گوید:می

به این دلیل که بنیانگذاران آمریکا درباره میزان اطالعات مردم »

خواستند که عادی، تردید داشتند. اما در عین حال آنها می

جمهور نقش داشته باشند. مردم عادی در روند انتخاب رئیس

ند ردم عادی بتوانبه همین دلیل سیستمی درست کردند که م

شان مؤثر باشد. اما همزمان گروهی از رأی بدهند و رأی

( تعیین Electorکننده )الکتر نخبگان را هم به عنوان انتخاب

کردند. که این گروه هر دوره در دسامبر، رأی نهایی را 

 «دهند.می

« نیانگذارپدران ب»به بیان دیگر از نظر بنیانگذاران آمریکا که به 

معروفند، اعتماد به رأی مردم عادی برای انتخاب 

 (۲ادامه در برگ )... هور ممکن نبود. بماندجمرئیس

جمهوری آمریکا، حق رأی نیز به گروه مردان سفیدپوست 

ایالت نخستین در آغاز کار  ۳۱محدود بود. و در میان 

جمهوری آمریکا، تنها سه ایالت حاضر شدند که به مردان 

رأی بدهند! حتی در همین سه ایالت نیز در بدون زمین، حق 

میان کسانی که صاحب زمین نبودند تنها مردانی حق رأی 

کردند. به همین دلیل در سال داشتند که مالیات پرداخت می

درصد از جمعیت آمریکا اجازه داشتند در  ۳۱، تنها ۳۸۷۱

 انتخابات رأی بدهند.

 باییلمو هایتلیفون با که یافت توانمی را کسی کمتر جهان در امروز

 هر اب. باشد نداشته سروکار آن با روزمره گیزنده در یا و نبوده آشنا

 پیش وزر از بیشتر موباییل هایتلیفون تکنولوژی گذردمی که روزی

 از حاضر حال در. شودمی گیزنده مختلف هایعرصه داخل

 یشبکه هب دسترسی ارتباط، تامین برای تنها نه موباییل هایتلیفون

 لکهب شود،می استفاده اجتماعی هایشبکه با تماس و انترنت جهانی

 را پیلوتبی طیارات تا گرفته منزل الکترونیک وسایل از توانمی آن با

 کرد. کنترول

 از که برلین در (IFA) ای. اف. آی المللیبین نمایشگاه در اخیرن

 رد سمسونگ شرکت شد، برگزار سپتامبر ماه ششم تا اول تاریخ

 از هاستفاد یتازه یزمینه بنز مرسدس موترسازی شرکت با همکاری

 کرد. معرفی موترسازی یعرصه در را موباییل هایتلیفون

 ایشیوه حقیقت در جدید تکنولوژی این یارایه با شرکت دو این

 به را یگالکس سمسونگ موباییل تلیفون که کردند معرفی را جدیدی

 جدید مسیست این کار یشیوه کند.می تبدیل بنز مرسدس موتر کلید

 که ودشمی پروگرام طوری موتر مالک موباییل تلیفون که ستطوری

 گیساده به راننده و شده باز آن هایدروازه موتر به شدن نزدیک با

 خاموش و روشن را موتر اضافی کلیدهای از استفاده بدون تواندمی

 در را اییلموب هایتلیفون استفاده ایتازه یصفحه تکنولوژی این کند.

 از و است ساده خیلی آن کار طرز. کندمی باز موترسازی تکنولوژی

 موترسازی شرکت توسط که  (app)آپ کردن پروگرام یکبار طریق

 داده قرار شرکت این جدید موترهای مالکان اختیار در بنز مرسدس

 گیرد.می صورت شود،می

 و سمسونگ هایشرکت توسط شده معرفی تازه دیجیتال کلید این

 الکم سمسونگ تلیفون که کندمی کار حاالتی در حتا بنز مرسدس

 باشد. هم خاموش کاملن موتر

 را هایی (app)آپ نیز  (Apple)اپل تکنولوژی شرکت این از قبل

 بود. کرده ارایه سازی موتر تکنولوژی در استفاده برای

 هاینتلیفو کمک به بتوان که گذشت نخواهد دیری ترتیب این به

 داد. امانج نیز گیزنده هایعرصه سایر در را بیشتری کارهای موباییل

 

از  ای دارد.الکترال کالج، به رغم پیچیدگی اجرایی، مفهوم ساده

نظر تکنیکی، ماجرا از این قرار است که در آمریکا، به جای مردم 

 کنند.جمهور را انتخاب مینفره، رئیس ۸۱۷عادی، یک گروه 

کنند و در نفر، اهالی سراسر کشور را نمایندگی می ۸۱۷این 

 ۸۱جمهور خواهد شد که بتواند بیش از نهایت کسی رئیس

د. بدین ترتیب هر نامزدی درصد آرای این گروه را به دست بیاور

جمهور خواهد رأی یا بیشتر دست پیدا کند، رئیس ۰۸۱که به 

 شد.

تن به چه کسی رأی بدهد، از  ۸۱۷اما اینکه هر کدام از این 

طریق آرای مستقیم مردم عادی روشن خواهد شد. به بیان دیگر، 

هر کدام از این افراد به نامزدی رأی خواهند داد که اهالی 

 اند.ن به او رأی دادهشامنطقه

ایالت آمریکا و منطقه واشنگتن  ۸۱این گروه در واقع نمایندگان 

سی هستند. و تعدادشان دقیقاً برابر با تعداد نمایندگان هر دی

ایالت در مجلس نمایندگان و مجلس سناست. به عنوان مثال 

کرسی دارد چون ایالت  ۸۱ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان 

ست و جمعیت زیادی دارد. این ایالت همچنین دو بزرگی ا

 هانماینده در مجلس سنا دارد که تعدادشان برای تمامی ایالت

ترتیب، ایالت کالیفرنیا برای انتخاب برابر است. بدین

رأی خواهد داشت. با همین محاسبه مثالً  ۸۸جمهور رئیس

 .رأی دارند ۰۱رأی، و نیویورک و فلوریدا هر کدام  ۱۷تگزاس 

جای چرا در جمهوری آمریکا به جای شمارش ساده آرا در جای

 شود؟جمهور به شکل غیرمستقیم انتخاب میکشور، رئیس

ها به این سؤال، ریشه ماجرا در تاریخ ترین پاسخیکی از محوری

سال پیش از بریتانیا  ۰۴۱تأسیس جمهوری آمریکاست. آمریکا 

زند  خاند ایران، کریممستقل شد. زمانی که مثالً در کشوری مانن

درگیر جنگ داخلی برای تثبیت یک سلطنت مطلق بود. در چنین 

زمانی، صحبت از انتخاب نفر اول مملکت با رأی مردم، برای 

 بنیانگذاران آمریکایی، چندان آسان نبود.

سی دارد چون ایالت کر ۸۱ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان 

بزرگی است و جمعیت زیادی دارد. این ایالت همچنین دو 

ها نماینده در مجلس سنا دارد که تعدادشان برای تمامی ایالت

ترتیب، ایالت کالیفرنیا برای انتخاب برابر است. بدین

رأی خواهد داشت. با همین محاسبه مثالً  ۸۸جمهور رئیس

 رأی دارند. ۰۱ریدا هر کدام رأی، و نیویورک و فلو ۱۷تگزاس 

چرا در جمهوری آمریکا به جای شمارش ساده آرا در 

جمهور به شکل غیرمستقیم انتخاب جای کشور، رئیسجای

 شود؟می

ها به این سؤال، ریشه ماجرا در ترین پاسخیکی از محوری

سال پیش از  ۰۴۱تاریخ تأسیس جمهوری آمریکاست. آمریکا 

نی که مثالً در کشوری مانند ایران، بریتانیا مستقل شد. زما

خان زند درگیر جنگ داخلی برای تثبیت یک سلطنت کریم

مطلق بود. در چنین زمانی، صحبت از انتخاب نفر اول مملکت 

 با رأی مردم، برای بنیانگذاران آمریکایی، چندان آسان نبود.
 

 یارمحمد یاورگزارشگر:  اسالمیوحزبملیوحدتحکومتصلحهاازتوافقنامهغوریحمایت

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به سه بخش تقسیم شده 

های ها که شامل سرکهای منطقوی یا شاهراهاست. سرک

سرحد وصل  ۰کشور و  ۸حلقوی بوده و افغانستان را به 

های های ملی که والیات را به والیات و شاهراهسرک کند.می

 های والیتی که والیات را بهکند. سرکمنطقوی وصل می

ها وصل می ها را به ولسوالیهای مربوط و ولسوالیولسوالی

 د.نمای

مهم ترین عناصر زیربنایی و رشد اقتصادی  ترانسپورت یکی از

آید و تکمیل سرک حلقوی تسهیالت کشور به حساب می

کار را برای مردم به  یبیشتری را برای تاجران و زمینه

خصوص انتقال محصوالت زراعتی را به بازار فروش مساعد 

 گردد.سازد و باعث از بین رفتن فقر در کشور میمی

 که ـ هرات، و فیروزکوه ،فیروزکوهـ  دیوارگردن  یپروژه   

 ور،غ بامیان، وردک، میدان مرکزی والیت پنج طریق از را کابل

ای هبرنامه از کند،می وصل هرات به بادغیس و دایکندی

توسعوی پنج ساله دور اول حکومت کرزی بود که چندین بار 

. آغاز نشده است نافتتاح شده اما تا کنون هیچگاه کار آن رسم

سنگ بنای آن را  شخود نرسم ۰۱۱۴آقای کرزی در سال 

 د.نهاد ولی کارش هیچگاه شروع نش

 

خصوص انتقال محصوالت زراعتی را به بازار فروش مساعد 

 گردد.سازد و باعث از بین رفتن فقر در کشور میمی

 که ـ هرات، و فیروزکوه ،فیروزکوهـ  دیوارگردن  یپروژه   

 ور،غ بامیان، وردک، میدان مرکزی والیت پنج طریق از را کابل

ای هبرنامه از کند،می وصل هرات به بادغیس و دایکندی

توسعوی پنج ساله دور اول حکومت کرزی بود که چندین بار 

 .آغاز نشده است نافتتاح شده اما تا کنون هیچگاه کار آن رسم

سنگ بنای آن را نهاد  شخود نرسم ۰۱۱۴آقای کرزی در سال 

 د.ولی کارش هیچگاه شروع نش

در حضور  ۳۱۱۱سنبله  ۸معین وزارت فواید عامه مورخ 

 ـ ها، قرارداد ساخت این پروژه را با یک شرکت افغانیرسانه

 این پر یهزینه که بود رسانیده امضا به کوریایی

 موسی لعلی 

 

 تلیفون موباییل 

 یا کلید موتر؟

 عمق در که یهای ناله نیست، شدنی فراموش هرگز که داغی

 زخم و است، شده حک بشریت تاریخ و انسانیت و عدالت

 این عقرب پنجم است، شده باز مان های خاطره در که نادرمانی

 و دفاع بی عزیزان تن ۱۱ از بیش دادن دست از با که است سال

 کوه در خود رزق ترین حالل برای که مان دیار دهقانان و مظلوم

 دزدان توسط بودند، مصروف غور جغرافیای زندان ناجوان های

  .ستا کودکان بیشترشان که شدند تیرباران الطریقان قطاع و

 پاک شهدای های خانواده از تکی تک غم در هیس، ماهنامه اداره

 ی جامعه برای همدردی و تسلیت عرض ضمن و است شریک

 ایاعض برای و الفردوس جنت شهدا برای غور؛ اسالمی و انسانی

  .دارد استدعا جمیل صبر شان های خانواده

 نیروهای  اقدام و مردمی های خیزش از حمایت با همچنان و

 و جهل های النه ساختن کن ریشه برای را امنیتی قهرمان های

 ،اسالمیت و انسانیت دشمنان و دزدان و ظالمان  کاشانه و نادانی

 .دارد پیروزی دعای کرده ستایش

 

 یی چشمگیرنسبت به مسیر قندهار، به گونه را ـ هرات

و مسافرت، حمل و نقل و تجارت را برای  دهدمیکاهش 

بخشد. تکمیل این پروژه مناطق مردم افغانستان تسهیل می

که به دلیل نبود راه و  یمرکزی را از انزوای انقطاع از بازار

این مناطق تحمیل شده است، نجات داده و  سرک بر

ق این مناط های دسترسی به بازارهای تجارتی را برایکانال

 د.گشایمی

ها و تواند فرصتآن احداث این سرک می عالوه بر

اقتصادی مناطق مرکزی را به  یهای باالقوهظرفیت

 (۲ادامه در برگ )... ده و بهبودی بهیبرداری رسانبهره

ن افغانستاوضعیت زندگی مردم حاصل شود. مناطق مرکزی 

و  هابه دلیل داشتن ذخایر سرشار طبیعی، از فرصت

 د.باشهای خوب اقتصادی برخوردار میظرفیت

تواند بهترین منبع والیت غور می یموقعیت جغرافیای

که ینا داد شود مشروط براقتصادی برای دولت افغانستان قلم

برداری صحیح از آن صورت ریت درست و سالم و بهرهیمد

مانند منابع آهن و  ؛گیرد، چه از لحاظ داشتن منابع متعدد

چه از لحاظ داشتن  های معدنی.و دیگر سنگ ذغال سنگ

 جات وزرع کردن انواع سبزیو های زراعتی و کشت زمین

رشد  از طرف دیگر. دیگر محصوالت زراعتی جات ومیوه

رک به همین س وابسته نیز اقتصادی مردم شریف والیت غور

که از هرات و مواد سنگین وزن زمانی زیرا است دیوارگردن 

  دکنیا از کابل به والیت غور انتقال پیدا می

پروژه سرک حلقوی افغانستان از 

، از کابل شروع و دیوارمسیری گردن 

های پروان، بغالن با گذر از والیت

وسمنگان به بلخ می رود. از آنجا به 

و از هرات به غور و از غور  هرات

گردد. ساختن دوباره به کابل بر می

ها از لحاظ ترانسپورتی دارای شاهراه

اهمیت ویژه بوده و نقش مهم و اساسی 

 .درا در اقتصاد یک کشور بازی می کن

ی مقامات وزارت فواید عامه ه گفتهب

حیث من ،هاسرک یشبکه

های اساسی کشور مطابق شاهرگ

 انکشاف ملی افغانستان بهاستراتیژی 

های سه بخش تقسیم شده است. سرک

ها که شامل منطقوی یا شاهراه

های حلقوی بوده و افغانستان را سرک

سرحد وصل  ۰کشور و  ۸به 

های ملی که والیات را سرک کند.می

های منطقوی به والیات و شاهراه

های والیتی که کند. سرکوصل می

مربوط و  هایوالیات را به ولسوالی

ها وصل می ها را به ولسوالیولسوالی

 د.نمای

ها، قرارداد ساخت این پروژه را رسانه

 هب ـ کوریایی با یک شرکت افغانی

این  یهزینه که بود رسانیده امضا

میلیون دالر آمریکائی اعالن  ۱۸پروژه 

 یشد در مرحلهشد و گفته می

چهل کیلومتر از این سرک از  ،نخست

 «دیوارگردن »سوم به منطقه مو

ولسوالی بهسود والیت میدان وردک 

شود. این سرک کابل را از آغاز می

طریق مناطق مرکزی، )بامیان، وردک 

و غور( به والیت هرات وصل 

 کند. احداث این سرک، مسیر کابلمی

نسبت به مسیر قندهار، به  را ـ هرات

 دهدمیکاهش  یی چشمگیرگونه

 از شکوهی با محفل طی غور، مردم ماهنامه هیس، گزارش به

 لحص عالی شورای وساطت با پیش چندی که صلح توافقنامه

 رس با رسید، امضا به اسالمی حزب و دولت میان افغانستان،

 حمایت بود، ملی وحدت و صلح انداز طنین که شعارهای دادن

 .کردند

 دولتی، مسوولین حضور با( میزان ۰۲) تاریخ به همایش این

 مقام سالن در هارسانه و جوانان قوم، سران مجاهدین، علما،

 .گردید دایر کوه فیروز شهر در غور، والیت

 رسید،می تن ۲۱۱ به شان تعداد که محفل هایکننده اشتراک

 ایآق رهبری به اسالمی حزب شدن یکجا از پشتیبانی ضمن

 نبی توافق و نموده خرسندی اظهار صلح، روند به «حکمتیار»

 همه از و دانستند افغانستان مردم فالح و بخیر را االفغانی

 به و بکشند دست جنگ از تا خواستند دولت مخالف هایگروه

 وندش یکجا است نهفته راه این در آسایش و رفاه که صلح روند

 .شود برچیده ما عزیز وطن از بختی بد و جنگ دامنه تا

 حزب مسوول و صلح کمیته رئیس مودودی الدین کمال الحاج

 راه در مجاهدین هاینثاری جان و رشادت از غور، در اسالمی

 مسوول و صلح کمیته رئیس مودودی الدین کمال الحاج

 هاینثاری جان و رشادت از غور، در اسالمی حزب

 دینی ارزشهای حفظ و وطن آزادی راه در مجاهدین

 لمهک بخاطر افغانستان، در مجاهدین: »گفت نموده یادآوری

 در و کشیدند زحمت دادن، خون میهن آزادی و توحید

 اهیمخو ایستاده استبداد و ظلم نوع هر برابر در نیز آینده

 .«شد

 به ی،ربان الدین برهان استاد پروفیسور صلح، شهید از وی

 جانش که اسالمی نهضت شاخص هایچهره از یکی عنوان

 .نمود دانی قدر ابراز کرد فدا وطن آزادی و صلح راه در را

 حزب و صلح عالی شورای از نمایندگی به مودودی آقای

 و لحص راه که گفت دولت مخالفان به افغانستان، اسالمی

 تفنگ و جنگ با افغانستان مشکل گیرند، پیش در را امنیت

 التمشک به باید ملی تفاهم و صلح راه از بل گرددنمی حل

 .آییم فایق

 به غور، علما شورای رئیس ندیم، اهلل عصمت مولوی

 پیشتیبانی و حمایت والیت این علمای همه از نمایندگی

 اعالم اسالمی حزب و دولت صلح نامه توافق از را خویش

 ینمایندگ به غور، علما شورای رئیس ندیم، اهلل عصمت مولوی

 از را خویش پیشتیبانی و حمایت والیت این علمای همه از

 ار صلح و نموده اعالم اسالمی حزب و دولت صلح نامه توافق

 و است خیر صلح در: »گفت خوانده الهی امر و دینی وجیبه

 هر از علما. دارند را صلح شماری لحظه همه افغانستان مردم

 حمایت داردبرمی جامعه رفاه و صلح راه در دولت که اقدامی

 دست که طوری است، این مردان دولت از ما خواست و کندمی

 دیگر بار نموده، دراز اسالمی حزب طرف به را خواهی صلح

 دراز مخالف هایگروه سایر طرف به را خواهی صلح دست

 خود عزیز کشور در دایمی ثبات و صلح شاهد ما تا نماید

 «.باشیم

 وم،ق سران از زیادی تعداد و والیتی شورای رئیس دیگر سوی از

 از حمایت ضمن دیگر پی یکی علما و جهادی قوماندانان

 ار خویش هکماری اسالمی، حزب و دولت بین صلح توافقنامه

 .داشتند اعالم صلح تأمین راستای در نیز
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 2 هیس!
 سخن هیس!           

 غـــــــــــــــــور

 هااتفاقیها و بیامنیبیدر چنگال 

اوضاع امنیتی غور رو به وخامت است و هر روز بدتر از روز پیش  

ده  سال گذشته حد اقل ۳۸شود. غور از جمله والیاتی بود که در می

 رفت. اختالفاتترین مناطق افغانستان به شمار میسال آن را از امن

ی قومی و کورکورانه رفتن از دنبال این سیاست مدار و آن جاهالنه

ی و ی ترقکنندهبار و تباهخادم ملت و فالن خائن قوم، خیلی تاسف

های این سرزمین محروم است. پیشرفت مردم و دشمن تک تک آدم

دیگر، نیم که ما خود ما با همین اختالفات و با نخواستن یکما باید بدا

ر های نامعلوم، تیشه بکوشیم که با انتخاب، و رفتن به راههمیشه می

ی برادری و برابری خود بزنیم تا آب را برای ماهی گرفتن ریشه

 آلود نماییم.افگنان و بدخواهان خویش گلنفاق

ه داکتر محمدابراهیم از نخستین روزهای حکومت آقای کرزی ک

که مردم از جنگ خسته بودند ملکزاده والی غور تعیین گردید از این

و چشم امید شان به سوی دولت باز شده بود، وضعیت امنیتی خیلی 

آرام بود و بعد از ایشان عبدالقدیر علم آمد که غور همچنان اوج 

لی افضعبداالحد کرد، در زمان والیت شاهامنیت و صلح را تجربه می

و بازمحمد احمدی هم، وضع امنیتی غور نسبتن خوب توصیف 

خواستند که میشد و مردم غور با خیال راحت به هرجا و هر وقتیمی

ها کردند. با آمدن سیداقبال منیب کم کم بدامنیبدون ترس سفر می

خود را به رخ مردم کشید؛ مال مصطفی حقانی در غرب غور و 

و جنوب غور برای ناامنی غور به دامن  های دیگری در شمالگروهک

که عبداهلل هیواد با ورود امنیت این سرزمین چسپیده بودند تا این

ی هایخویش در غور برای نظم و امنیت بهتر دست به ساخت هسته

های بزرگ قومی زد که متاسفانه پای کار، بیشتر از پیش در برابر هسته

شد؛ اما با آمدن سیدانور های قومی و منطقوی لنگید و باعث تفرقه

ید و کشهای قومی و سمتی زبانه میرحمتی، که آتش از تنور تفرقه

تر شده بودند و های ایجاد شده قویدر شمال و جنوب غور گروه

تر از پیش شده بود، در ولسوالی چهارسده جنگ مدیریت کار سخت

 های مخالف خودعملن جریان داشت و در پسابند هم طالبان و گروه

کردند و صدای ناامنی از هر کنار غور گاهی آفتابی میشان را گاه

ای هشد که خانم سیما جوینده از راه رسید؛ ولی با تالششنیده می

 کرد که متاسفانه وضعیتبسیار، مدیریت اوضاع برایش دشواری می

ناصر خاضع والی فعلی غور به همان شکل باقی ماند. با آمدن غالم

از پیش شده است از هر گوشه و کنار غور بوی  تروضعیت پیچیده

آید سربازان شجاع امنیتی در ولسوالی پسابند چهار ماه تمام ناامنی می

های مخالف قرار داشتند که با در جنگ رویاروی با طالبان و گروه

های این ولسوالی را به روی یک عملیات پاکسازیِ چندین روزه راه

مرغاب که مربوط مرکز غور است  ترافیک باز کردند، در غلمین و

دولت تسلط کامل در این مناطق ندارد در ولسوالی چهارسده که قبلن 

اوضاع خیلی بد بود با همکاری مردم و کوشش دولت آرامی نسبی 

های بندد. ولسوالیگاهی هم این آرامی رخت برمیبرقرار است که گاه

د، باید باشدولینه، شهرک و تولک هم وضعیت امنیتی، آنگونه که 

مرکز  ترین ولسوالی بهنیست. در بین راه ولسوالی دولتیار که نزدیک

کند. حتا که ها بیداد میگیری و اختطاف و دزدیغور است گروگان

خاطر زیر مدیریت گرفتن این ولسوالی باالی چندی پیش طالبان به

آن حمله کردند که با دفاع نیروهای امنیتی کشور و با همکاری مردم 

 ی شان دفع شد.رو شدند و حملهحل روبهم

ها و ها، قهرمانیفشانیها، جانباید یادآور شد که مردم غور، فداکاری

های نیروهای امنیتی کشور را نادیده نمیگیرند. شهدا و شهامت

های تن همین مردم اند و مردم تا های نیروهای امنیتی، پارهزخمی

 کنند.ور را حمایت میآخرین توان، نیروهای شجاع امنیتی کش

ی امنیت غور توجه نکند با آنچه گفته آمدیم اگر دولت در زمینه

اوضاع بدتر از این خواهد شد، دیدار مالاحمدشاه مسوول نظامی 

طالبان در چهار والیت غور، بادغیس، سرپل و فاریاب، و شیخ فاریابی 

با چند فرمانده مسلح غیرمسوول از جمله مالمصطفی حقانی در 

آفرین است. از سوی دیگر چند لسوالی شهرک والیت غور چالشو

روز پیش طالبان باالی ولسوالی دولتیار هجوم آوردند. ولسوالی 

پسابند تقربین چهارماه زیر فشار طالبان بود که با عملیات نظامی دفع 

گناه و تن از مردم غیرنظامی و بی ۱۱ترین مورد، شهادت تازه شد.

ای تیرباران که به طوری وحشیانه ی در غلمینی کاسدهقانان محله

 پذیر است که باید دولتگونه بیشتر مناطق غور آسیبهمینشدند. 

به آن توجه خاص داشته باشد. لذا خواست مردم غور از دولت 

های اندازی عملیاتمرکزی و حکومت محلی غور این است که با راه

مردم غور اطمینان افگنان به ی نظامی برای تصفیه هراسگسترده

افگنان با زبان مصالحه و مفاهمه نه، بدهند. چون با طالبان و هراس

ه چنان الزم است کبلکه با زبان کالشینکوف باید صحبت کرد. هم

افگنان توجه های مردمی در برابر هراسدولت برای جلب خیزش

 ویژه داشته باشد.

 شهروندانجهان، تالشی قابل توجه برای یکسان نشان دادن ارزش آرای 

 شود.دیده می

ضمن اینکه برخالف دو قرن پیش، میزان سواد و اطالعات شهروندان 

های عادی نیز تغییر کرده و در کنار تحوالت شگرف در تکنولوژی

خبررسانی، آگاهی عمومی درباره وضعیت کشور، مشکالت اساسی، 

 نهای نامزدها، افزایش یافته است. با ایجمهور و برنامهوظایف رئیس

حال، هیچ خبری از احتمال تغییر قوانین انتخاباتی آمریکا و تبدیل آن 

یک انتخابات سراسری و ملی مانند کشورهایی مانند جمهوری فرانسه 

 نیست. چرا؟

 د:دهکندیس نلسون از دانشگاه آمریکن به این سؤال چنین پاسخ می

ست و شک ۰۱۱۱خواست تغییر کند باید بعد از انتخابات سال اگر می»

ر قانون کرد. چنین تغییری نیاز به تغییگور به رغم آرای بیشتر، تغییر میال

اساسی دارد که یک روند بسیار دشوار و جدی است. اگر اتفاق سال 

م دیگر دانموجب تالش برای تغییر قانون اساسی نشد، من بعید می ۰۱۱۱

عالی  نکسی بتواند چنین تغییری ایجاد کند. در آن زمان مسئله به دیوا

کشیده شد و دیوان عالی رأی داد. مهم این است که مردم آمریکا آن نظر 

 «را پذیرفتند.

الرا براون، استاد دانشگاه جرج واشنگتن نیز معتقد است که این مسئله 

 ریشه در فرهنگ سیاسی آمریکا دارد:

آورد که فرهنگی سیاسی آن کشور هر کشوری، سیستمی را به وجود می»

ی کند. و فدارلیسم ما در ایاالت متحده به این مفهوم تکیه دارد را نمایندگ

که ایالت به عنوان یک واحد سیاسی باید در سطح ملی هم تا حدی 

 قدرت داشته باشد. 

هایی که بزرگترند، قدرت و نفوذ و بیشتری در در این سیستم ایالت

چک ی کوهاحکومت مرکزی دارند. اما این نباید بدین معنا باشد که ایالت

های بزرگ باشند. در سیستم الکترال کالج، یک همیشه متأثر از ایالت

شود. کما اینکه در همین انتخابات ایالت به کوچکی نیوهمشایر مهم می

مهم شده و در انتخابات قبلی هم رأیش اهمیت داشت. به این دلیل که 

همان چهار رأی الکترالی که دارند، تکلیفش روشن نیست و دو حزب 

 «اید سرش رقابت کنند.ب

و شاید به همین دلیل است که برپایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

شود و ها قبل از روز انتخابات آغاز مییک روند طوالنی است که از ماه

های عظیم را به سختی به خودش مشغول ستادهای تبلیغاتی با بودجه

پروژه سیاسی کوچکی انتخابات برای پیروزی  ۸۳کند. مبارزه در می

ترین نیست و البته برنده نهایی آن هم، ریاست قوه مجریه یکی از قدیمی

آورد؛ تنها جمهوری جهان که بیش های جهان را به دست میجمهوری

سال است، بدون وقفه به حیاتش ادامه داده و بدون استثنا هر بار  ۰۱۱از 

جا شده ات جابهآمیز و از طریق انتخابقدرت در آن به شکل مسالمت

 است.

 

شوند. و برنده انتخابات هم کسی است که در یک روز برگزار می

 «انتخابات، پیروز شود. ۸۳بیشترین انتخابات از آن 

رو است: اینکه همواره ممکن اما این سیستم، با یک نقد اصولی روبه

های بسیار نزدیک، یکی از نامزدها بیشترین آرای مردم است در رقابت

به خود اختصاص دهد، اما این اکثریت آرای مردم عادی برایش  را

 رای الکترال به ارمغان نیاورد. ۸۱۷اکثریت آرای الکترال در میان 

این اتفاق در طول تاریخ چهار بار رخ داده است. آخرین نمونه از چنین 

گور، نامزد حزب دموکرات  میالدی بود که ال ۰۱۱۱وضعیتی در سال 

شتری به دست آورد. اما انتخابات را به جرج بوش آرای مردمی بی

های بیشتری برنده شده بود و آرای باخت چرا که آقای بوش در ایالت

 الکترال بیشتری داشت.

به آب و آتش زدن برای ریاست جمهوری »خانم براون، نویسنده کتاب 

 گوید:، درباره این مشکل انتخابات در آمریکا می«آمریکا

ک افتد که انتخابات خیلی خیلی نزدیچنین اتفاقی میتنها در صورتی »

باشد و در طول تمام این دو قرن فقط چهار بار رخ داده. وقتی که نظر 

تقسیم شده، هیچ سیستمی در دنیا وجود ندارد که کامالً  ۸۱-۸۱مردم، 

و یک دهم درصد آرا به دست بیاورد  ۸۱کننده باشد. اگر یک نفر قانع

دهم درصد آرا را، آیا کامالً منصفانه است که نفر  ۱و  ۴۱و یکی دیگر 

دوم به دلیل این اختالف کوچک بازنده اعالم شود؟ در سیستم آمریکا 

 «این مشکل بدین شکل وجود ندارد.

درصد آرای  ۸۱تواند کمتر از و البته در همین سیستم، یک نامزد می

صد رأی در ۸۱مردم را به دست بیاورد. اما همین آرا برایش باالی 

های این یبینالکترال به ارمغان بیاورد و برنده انتخابات شود. اگر پیش

درست از آب دربیاید، همین انتخابات  ۰۱۳۲روزهای انتخابات سال 

به چنین موردی تبدیل خواهد شد که از نظر خانم براون، به دلیل 

 د بود.آفرین نخواهفرد سیستم الکترال کالج، مشکلبهویژگی منحصر

، اگر هیالری کلینتون در این ۰۱۳۲در انتخابات »گوید: را براون میال

انتخابات پیروز شود، به احتمال بسیار زیاد اکثریت آرای مردم را به 

آورد. آورد. او به احتمال زیاد آرای بیشتری به دست میدست نمی

آورد و در مقابل دونالد درصد آرا را به دست می ۴۸یا  ۴۲یا  ۴۸یعنی 

درصد  ۴۰یا  ۴۳امپ به دالیل گوناگون احتماالً آرای کمتری حدود تر

آورد. اما به هر حال به احتمال زیاد هیچ کدامشان باالی به دست می

شود که احزاب بینی میدرصد رأی به دست نخواهند آورد و پیش ۸۱

درصد آرا را به دست بیاورند. اگر  ۳۱دیگر به جز دو حزب اصلی تا 

خابات به کنندگان در انتیافتد، در نهایت اکثریت شرکتچنین اتفاقی ب

کسی غیر از هیالری رأی خواهند داد. اما در آرای الکترال هیالری 

 «افتد.توجهی از باقی پیش میکلینتون با اکثریت قابل

با این همه در دنیای امروز، مفهوم انتخابات و رأی مردم، با قواعدی 

های بالغ خورده و در دموکراسیمانند هر شهروند یک رأی پیوند 

جهان، تالشی قابل توجه برای یکسان نشان دادن ارزش آرای 

 شود.شهروندان دیده می
 

که در آغاز جمهوری آمریکا، حق رأی نیز به گروه مردان 

ایالت نخستین در آغاز کار  ۳۱سفیدپوست محدود بود. و در میان 

که به مردان بدون جمهوری آمریکا، تنها سه ایالت حاضر شدند 

زمین، حق رأی بدهند! حتی در همین سه ایالت نیز در میان کسانی 

که صاحب زمین نبودند تنها مردانی حق رأی داشتند که مالیات 

درصد از  ۳۱، تنها ۳۸۷۱کردند. به همین دلیل در سال پرداخت می

 جمعیت آمریکا اجازه داشتند در انتخابات رأی بدهند.

های به مرور زمان حل شد و هر چه گذشت گروه اما مسئله حق رأی

بیشتری از شهروندان آمریکایی اجازه یافتند تا در انتخابات رأی 

بدهند. اما آنها هرگز اجازه پیدا نکردند که با رأی مستقیم 

ای میان جمهورشان را انتخاب کنند و تا همین امروز، واسطهرئیس

 جمهور باقی ماند.آنها و انتخاب رئیس

را براون، از اساتید دانشگاه جرج واشنگتن و مدیر مدرسه ال

تحصیالت ارشد مدیریت سیاسی در این دانشگاه، معتقد است که 

ای در ارتباط با سیستم الکترال کالج، نقشی است که ای ریشهمسئله

 ها در نظر گرفته شده است.در نظام فدرالی آمریکا برای ایالت

خواستند که در اداره اساسی ما مینویسندگان قانون»گوید: او می

ها به عنوان واحدهای امور، هم آرای مردم موثر باشد و هم ایالت

سیاسی اهمیت داشته باشند. به همین دلیل است که در قوه مقننه 

آمریکا، ما مجلس نمایندگان داریم که بر اساس آرای مردم است. 

نتخابیه و حوزه ا که جمعیت بیشتری دارد، نمایندگان بیشتر هر ایالت

هزار نفر، یک نماینده. اما  ۸۱۱بیشتری دارد؛ تقریبا به ازای هر 

مجلس سنا را داریم که دیگر مهم نیست یک ایالت چقدر بزرگ 

ها برابرند و هر کدام است و چقدر جمعیت دارد. آنجا همه ایالت

 «دو نماینده دارند.

 ۲۱۱ه ایومینگ کترتیب در مجلس سنای آمریکا، ایالتی مانند وبدین

 ۴۱هزار نفر جمعیت دارد، با ایالتی مانند کالیفرنیا که نزدیک به 

 کنند، وزن برابری دارند.میلیون نفر در آن زندگی می

خانم براون معتقد است که آرای الکترال کالج از همین منطق پیروی 

 کند:می

 هایشان رأیافتد این است که مردم از طریق ایالتاتفاقی که می»

معنا که هر نامزدی که در درون یک ایالت، بیشترین  دهند. بدینمی

ا کنندگان آن ایالت رآرا را به دست بیاورد، آرای الکترال یا انتخاب

کنندگان هر ایالت هم مجموع آورد. تعداد آرای انتخاببه دست می

تعداد نمایندگان ایالت در مجلس نمایندگان و نمایندگانشان در 

کند تا برای پیروز این مدل، نامزدها را مجبور می مجلس سناست.

ها شدن در انتخابات، تالش کنند که در انتخابات تک تک ایالت

ایالت داریم به همراه واشنگتن  ۸۱گوییم ما پیروز شوند. و وقتی می

انتخابات جداگانه داریم که در  ۸۳دی سی، بدین معناست که ما 

انتخابات هم کسی است که در شوند. و برنده یک روز برگزار می

 «انتخابات، پیروز شود. ۸۳بیشترین انتخابات از آن 
 

 نفر۸۳۵ یجمهورآمریکابارأیسیرالکترال؛انتخابآرای
 کیوان حسینی

 

ل به دلیافغانستان وضعیت زندگی مردم حاصل شود. مناطق مرکزی 

های خوب ها و ظرفیتداشتن ذخایر سرشار طبیعی، از فرصت

 د.باشاقتصادی برخوردار می

تواند بهترین منبع اقتصادی برای والیت غور می یموقعیت جغرافیای

م ریت درست و سالیکه مداین داد شود مشروط بردولت افغانستان قلم

برداری صحیح از آن صورت گیرد، چه از لحاظ داشتن منابع و بهره

چه از  های معدنی.و دیگر سنگ مانند منابع آهن و ذغال سنگ ؛متعدد

 جاتزرع کردن انواع سبزیو های زراعتی و کشت لحاظ داشتن زمین

رشد اقتصادی  از طرف دیگر .دیگر محصوالت زراعتی جات ومیوه و

 تاس دیواربه همین سرک گردن  وابسته نیز مردم شریف والیت غور

مواد سنگین وزن زمانیکه از هرات و یا از کابل به والیت غور  زیرا

ها به ش بلکه بعضی از آنانه تنها به اندازه قیمت دکنانتقال پیدا می

ه عنوان نمونه یک هزار خورد بش کرایه میاچندین برابر قیمت یهانداز

که دارد، در حالیبرمیافغانی هزینه  ۰۱۱۱ تقریبن خشت پخته در هرات

روش ف آن خرید واصلی در فیروزکوه بیشتر از چندین برابر قیمت 

و یا صادر کردن محصوالت زراعتی والیت غور کاری است  شودمی

دشوار. عامل اصلی بلند رفتن نرخ مواد وارداتی و پایین آمدن 

ی هنگفت محصوالت صادراتی در والیت غور نبود سرک و کرایه

 تواند.داد شده میقلم

د از نکنغور و بامیان که هرات و کابل را باهم وصل می هایتوالی

 والیات کهاز اینهستند،  برخوردار یتیژیکی خاصموقعیت استرا

های کشور و متذکره راه ترانزیتی خوبی برای کشورهای آسیای میانه

ای دهد نقش سازنبه بازار های جهانی می باشبهتر دسترسی  راه منطقه و

برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم این مناطق دارد و بر مردم این مناطق 

های خود دولت را مکلف خواهیها و حقواهیالزم است باید با دادخ

ی شان نمایند تا باشد که این سرک به اجرای طرحی از قبل تعیین شده

 اعمار گردد.

سازد، راه مواصالتی که از ترانزیت ما را ساده می دیوارسرک گردن 

رود با استفاده از این سرک، فوق مزار به کابل و از کابل به هرات می

ی ها، یک رشد بزرگ در توسعهشود و کوتاه شدن راهیالعاده کوتاه م

 آناقتصادیاهمیتومرکزیسرکساخت

 
سازد، راه مواصالتی که از ترانزیت ما را ساده می دیوارسرک گردن 

رود با استفاده از این سرک، فوق مزار به کابل و از کابل به هرات می

ی رشد بزرگ در توسعهها، یک شود و کوتاه شدن راهالعاده کوتاه می

 شود.اقتصادی افغانستان محسوب می

 بدون ،های مواصالتیها تاکنون فقط بخاطر نبود راهاین فرصت

این گذاری در مندی برای سرمایههگونه عالقاستفاده مانده و هیچ

وجود نداشته است. احداث و تکمیل این سرک، تاجران و  مناطق

در قسمت استخراج معادن و گذاران داخلی و خارجی را سرمایه

های اقتصادی مناطق مرکزی ترغیب نموده وری از سایر ظرفیتبهره

و این امر برای بهبود وضعیت زندگی مردم و نیز تقویت اقتصاد ملی 

 د.باشخیلی با اهمیت می

هرات به صورت کلی، دو برتری نسبت به مسیر  -جات مسیر هزاره

 این مسیر به صورت بهتر تامین فعلی آن دارد، نخست این که: امنیت

 ی مقامات حکومتی، به گفتهصد است و دوم این که: سی و چهار در

. این شودتر میکوتاه قندهار مسیر به نسبت ـ هرات فاصله میان کابل

ی دقیق بدون در نظر داشت مسایلی در حالی است که اگر محاسبه

یر رات از مسی کابل ـ هسیاسی صورت گیرد به احتمال زیاد فاصله

ی کمتر از آماری است که ارایه شده گردیده و فاصله دیوارگردن 

کابل ـ هرات از مسیر قندهار بیشتر از آماری است که ارایه شده 

 است.

 از یکی مرکزی، مناطق مسیر از ـ هرات ساخت سرک کابل

در  ناما هیچگاهی رسم ؛جدی مردم مناطق مرکزی بوده هایخواسته

دام نشده است. چهل سال پیش با اصرار جهت ساخت آن اق

نمایندگان مناطق مرکزی، این پروژه از سوی دولت وقت بررسی و 

اقدام عملی برای ساخت آن صورت  چتاکنون هی ولی ه؛گردید پالن

 نگرفته است.

های اساسی و جدی های اخیر نیز این پروژه یکی از خواستهطی سال

با وعده و  نمردم را صرف ،مردم مناطق مرکزی بوده ولی دولت

 خالی، سرگرم نگهداشته است.شعارهای درون
 

با وعده و  نمردم را صرف ،مردم مناطق مرکزی بوده ولی دولت

 خالی، سرگرم نگهداشته است.شعارهای درون

های ریاست جمهوری، احداث و ساختن سرک در جریان انتخابات

یکی از موارد توافقات مردم مناطق مرکزی با نامزدهای  دیوارگردن 

اش، ها در حکومت آیندهاساس آن، آن ریاست جمهوری بود که بر

ز اما پس اساخت؛ طبق طرح و پالن قبلی میبایستی این سرک را 

ز یاد و ا نپیروزی، این مورد نه تنها تحقق نیافت بلکه این پروژه عمل

ه بست و ب بازیگران اصلی معامله رخت برمسئوولین مردم و ر خاط

 د.فراموشی سپرده ش

بدون تردید آغاز به کار این سرک، یکی از اقدامات نیک و تحول مهم 

، اگر این سرک ساخته نشود باشددر عرصه ساخت و ساز در کشور می

 زندان»تعبیر آقای اشرف غنی خیلی به جا است که مناطق مرکزی 

 «.جغرافیایی است

ود وج یهایکامل این سرک نگرانیپالن ساخت ز هم تا تطبیق اما هنو

کیلومتر خاتمه داده  ۴۱که نشود این پروژه با ساخت فقط دارد. این

نفر مسافر  ۳۴اخیر، به ویژه شهادت  هایشود و یا به دلیل بروز ناامنی

در شاهراه فیروزکوه  شکل،ترین وحشیانه به ۳۱۱۱رمضان   ۰۸در شب 

 ۳۱۱۸گیری در جریان سال ا مروج شدن سیستم گروگانو دولتیار و ی

ها  مشکل دیگری که در این مسیر اتفاق افتاده، ممکن است این و ده

 ماند.ب پروژه از تطبیق باز

به ویژه جوانان و روشنفکران، که مسایل را بنابراین باید دولت و مردم 

ن یکنند، بیشترتر تحلیل میفهمند و خوبنسبت به همه بهتر می

مسوولیت را در جهت اصالح سازی جامعه و احقاق حقوق ملت شان 

و  دنو استوار باش انه کار کنندبرای تحقق کامل این پروژه صادقدارند، 

 و تالش هر مانعی که سد راه این هدف باشد، باید با آن مبارزه کنند

چه زودتر کابل به هرات از طریق مناطق مرکزی وصل  د تا هرننمای

 نزدیک است و هم امن. که هم شود
 



 

 آفتابی ۵۹۳۱ عقرب ∎شماره هفتم  ∎سال اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 هیس!

اخیرا از آقای محب بارش استاد ادبیات معاصر در دانشکدۀ 

دانشگاه کابل مصاحبۀ جالبی به نشر رسیده. اگر من این ادبیات 

مصاحبه را نمیخواندم گاهی خاطرات تلخ دو روز در زندگی ام 

تداعی نمیشد و هر چند شاید سالهای بعد میشد، نه با این همه 

جزئیات، بلکه مختصر در کتابی که زیر دست دارم بنویسم. اما 

 خاطرات هم اگر تلخحاال میبینم که وقت اش است و بهتر است 

 باشد و یا شیرین در ذهن آقای محب بارش زنده شود.

البته اصل مصاحبه با سه تن از نویسندگان ما آقای رهنورد 

ل کاب وزین سایت در  زریاب، محب بارش و محمد افسر رهبین

 و بتمث نکات  ناتهه صورت گرفته که این عزیزان به نوبۀ خود

. ندا کرده بیان را ما وطن اخیر دهه سه ادبیات کسترۀ در منفی

 است انگیز خاطره برایم جهت آن از بارش محب های گفته اما

 سازمان نشراتی ارگان جوانان درفش جریده در ایشان با من که

ی مالقات داشتم. سخن به پیاپ روز دو ۳۱۲۱ سال در جوانان

 ارآموزگ ثانوی تخنیک انستتیوت  درازا نکشد آنروز ها من در

میخواستم تشکیل خانواده بدهم. در درفش جوانان   تازه و بودم

برای اولین بار و شاید به ابتکار آقای بارش کنکور داستاننویسی 

براه انداخته شده بود و برای داستان اول، دوم و سوم به ترتیب 

یک پایه تیلویزیون رنگه، سفر تفریحی به ماسکو و پول در نظر 

 گرفته شده بود.

زبان یکی از همسایه هایم در خیرخانۀ کابل که در آنروز ها از 

تازه از جبهه جنگ کوهدامن آمده بود شنیده بودم که زنی برای 

گرفتن انتقام از قاتل پسرش اش از کشتن او صرفنظر کرده بود 

و قاتل را بخشیده بود. این یک طرح داستانی خوبی بود و من 

 ت نوشته وداستانی را در یکساع« خاین گریه میکرد» به نام 

فردایش به ادارۀ درفش جوانان در یکی از بالک های مکروریان 

مادر  »بردم. بعد از گذشت یکماه در جریده داستانم با تغییر نام 

برنده جایزۀ اول گردیده و من مستحق یک پایه « انقالب

 تیلویزیون شده بودم.

فردا به ادارۀ درفش جوانان رفته خودم را معرفی نمودم؛ البته 

رخورد محترم محب بارش، احمد شاه عبادی، و احمدشاه که ب

تخلص اش را به خاطر ندارم خیلی دوستانه بود و مرا با کلمات 

دوستانه و رفیقانۀ شان بدرقه نموده و هزار نوع تقدیر ها   خیلی

را برایم تحویل دادند و در اخیر بنا بر آن شد که فردا دوباره به 

 درفش جوانان مراجعه کنم.

دا دوباره رفتم و باز هم همین گردانندگان درفش جوانان پشت فر

میز های تحریر خود نشسته بودند. مرا استقبال کردند و بعد از 

لحظۀ سر و کلۀ یک مرد جوان روس هم پیدا شد. او وقتی داخل 

اتاق شد یکراست به طرفم آمده و با من دست داده و روبرویم 

 معرفی کرده و گفت:نشست. آقای محب بارش مرا برای او 

 ــ برنده جایزۀ اول داستان نویسی... مرد روسی سوال کرد:

ــ تو منتظر جایزه کوچکی هستی. من برایت بزرگترین جایزۀ 

تو میتوانی به دانشگاه دولتی مسکو   درفش جوانان را میدهم.

 برای چهار سال جامعه شناسی بخوانی... من برایش پاسخ دادم:

ام را بپزیرید... شاید فکر کنید من احمق  ــ برای فعلن معذرت

بودم که این پیشنهاد را در حال قبول نکردم. اما مشکل من اینبود 

که من نمیتوانستم با نامزد ام یکباره وداع نموده و برای چهار 

سال راهی ماسکو شوم. بهر صورت مشاور روس دوباره سوال 

 کرد:

ایت میدهد... تو عضو حزب هستی و حزب این تحفه را بر  ــ

دل و نادل برایش گفتم من عضو حزب نیستم... مشاور با 

 خوشرویی گفت:

ــ فرقی نمیکند میتوانی از فردا عضو حزب دیموکراتیک خلق 

افغانستان باشی... من چیزی نگفتم و او در حالیکه با من دست 

 داده و گفت از آشنایی باتو خوشحالم دفتر را ترک کرد.

یاد خواهد آورد که بعد از رفتن او چه شد. میدانم آقای بارش ب

و اگر بیاد نیاورد خیال میکنم او مثل تحویل دادن بعضی از افاده 

ها و فلسفه های تازه ایکه در سه دهه آموخته است یک هفتۀ 

 گذشته اش را هم بخاطر نخواهد داشت.

 وقتی مشاور رفت اولین انتقاد را آقای محب بارش آغاز کرد:

ـ رفیق چرا  تو برای او ) مشاور( گفتی که عضو حزب نیستی؟... ـ

 پاسخ دادم:

 ــ من که دروغ نگفتم.

 آقای ضیا عبادی که زبانش خیلی تیز بود با خنده گفت :

ــ میفهمی برای بزرگترین نویسنده های افغانستان دانشگاه 

 بارشمحباستادازخاطراتی

 آقای ضیا عبادی که زبانش خیلی تیز بود با خنده گفت :

نویسنده های افغانستان دانشگاه ــ میفهمی برای بزرگترین 

س بزرگی باید چان  دولتی ماسکو میسر نمیشود. تو باید فکر کنی

 را که نصیب ات شده از دست ندهی. گفتم:

ــ خوب حاال که عضو حزب نیستم چه کنم؟ با خنده گفت 

 پاسخ داد:

ــ فردا میروی به سازمان اولیۀ محل کار ات و در خواست 

 عضویت میدهی...

از جار و جنجال زیاد که هم آقای بارش و احمد بعد 

 به من که رسیدند نتیجه این به. داشتتند من با وعبادی  شاه

 .نیستم حاضر دلیل چند به حزب در عضویت

 .بنویسم شعار   یک: اینکه نمیخواهم

 دو: من باید برای حزبی و غیر حزبی قضاوت یکسان داشته باشم.

 کنم. حفظ را ام بیطرفی باید  سه: من اگر نویسنده باشم

 وقتی گفتارم به آخر رسید آقای ضیا عبادی باخشم گفت:

ــ بفرمائید حیف نام رفیق که به شما اطالق کرده ایم و من از 

ادارۀ درفش جوانان بیرون شدم و ندانستم تیلویزنی که من 

 مستحق آن شده بودم در کدام بالک مکروریان گذاشته شد.

وت های خود آقای بارش که میخواهند خوب حاال میآیم به قضا

به نحوی گذشته های خودرا به حیث گردانند ای سیاست ها 

 فرهنگی و ادبی افغانستان کتمان کنند.

آقای بارش اظهار میدارند:... کارهای منفی هم بود کار منفی 

عبارت بود از تحمیل اندیشه خشک شان بود. یکی ازجنبه های 

 آن چیزی را می خواهند بگیرند... مثبت حق دادن به اقوام بود؛

مگر تحمیل کنندگان اندیشۀ خشک چه کسانی بودند. مگر 

اندیشۀ خشک غیر ازین است که نویسنده شاعر و ژرنالست 

ناگذیر باید سرباز حزب بوده و آنچه حزب برای او دیکته میکند 

 ها زینا گذشته  بگوید و بروی حقایق عریان خط بطالن بکشد.

ای انترنتی خواندم که ببرک ه سایت از یکی در باری هم من

کارمل بر خالف حفیظ اهلل امین گرایش زیادتری به زبان فارسی 

داشت و نام شاروالی را جرگۀ شورا های.... عوض کرده بود. 

البته این سایت انترنتی مربوط به یکعده ناسیونالست های پشتون 

ر مقابل واژۀ کلتوبود و حاال شما خود اقرار میکنید که کارمل در 

حساسیت داشت و میخواست فرهنگ باشد ولی خواسته هایش 

را حتی به حیث رئیس جمهور سانسور میکردند و در زمان او 

علیه تاجیک ها دسیسه های بود. خوب من هم در مقابل این 

سندی که شما ارائه کرده اید چیزی ندارم که بگویم اما در 

ر بوده است. وقتی داود مجموع وضیعت حکومت ها از همینقرا

خان بر سر قدرت بود گفتار اش توسط خلق پرچمی ها سانسور 

میشد. حتی بدست همین مردم کشته شد. گذشته ازین ها شما 

با اقامه موضوع یک عریضه که گویا عده ای علیه تاریخ تاجکان) 

اینکه عریضه به کدام مرجع ( داده شده تیر به تاریکی رها کرده 

 هنمیخواهید نامی از آنان ببرید. آیا این تیر شما باید ولی چرا 

هدف بد نام کردن سلیمان الیق شاعر بزرگ وطن ما نیست که 

درین اواخر مورد هجوم گسترده ای از پرچمیان قرار گرفته است 

و بارق شفیعی که این هر دو شاعر بهترین اشعار خود را به زبان 

ا شت اگر نام آنان رفارسی دری گفته اند؟ خوب اینکه عیبی ندا

اواخر مورد هجوم گسترده ای از پرچمیان قرار گرفته است درین 

که این هر دو شاعر بهترین اشعار خود را به زبان و بارق شفیعی 

فارسی دری گفته اند؟ خوب اینکه عیبی نداشت اگر نام آنان را 

میگرفتید. ولی میدانم که باز هم کار سیاسی کرده اید. این مسلۀ 

 نه از روی حدس بلکه از اظهارات شما میشود نتیجه گرفت:

حزبی بودن  که بخاطر غیر ۳۱۸۲من عضو حزب نبودم تا سال 

در سن سی و   ام از جلسۀ درس توسط اعضای سازمان اولیه

پنج سالگی به عسکری سوق داده شدم و حتی رفیق عزیز شما 

آقای عمر خطاب مسوول کمیتۀ حزبی ناحیۀ سوم برای بیست و 

چهار ساعت برای بازداشت ام در ناحیۀ سوم حربی شهر کابل 

ر پالسی های صحه گذاشت ندانست که حزب دیموکراتیک د

یکه تازی اش تجدید نظر کرده است و فردایش مرا به دیسانت 

هجومی سوق نمود. بلی جنجال های چه در زمان حاضر و چه 

در زمان حزب پر افتخار شما همچنان ادامه دارد. اگر آنروز از 

من به حیث یک غیر حزبی خواسته میشد که از تاریخ افغانستان 

ین دوره تاریخ افغانستانرا حاکمیت آنچه میدانم بنویسم سیاهتر

حزب دیموکراتیک شما به مردم معرفی میکردم. ولی جعلی ازین 

بزرگتر نیست که به خاطر بهانه های تاریخی بهترین فرزندان 

سازا و ساما و این و آن سالخی شدند و   افغانستان به نام

دگراندیشی حتی در موارد سلیقه یی هم زندان و شکنجه در پی 

. شما دوران محمد زایی ها را دورۀ تاریک میدانید و زمان داشت

حزب خود را روشن و این بخاطر آن خند آور است که تمام 

پروفیسر ها، اکادمیسین ها، شاعران و عالمه های دوران در زمان 

 شک جای. بودند شده مقام این مستحق و  محمد زایی ها تربیه

 فخری حسین ارغند، ببرک اعظیمی، نبی میثاق، کریم که نیست

زب کمونست روسیه ح ادبی های گنجینه از که دیگر عدۀ و

چیزی نصیب شان نشد بود مدال افتخار و رتبۀ علمی نصیب 

نگردیده بودند. هر چند آنان دانش اندکی را که داشتند در انزمان 

 ها کسب کرده بودند.

آقای محب بارش من با احترامی که به آقای رهنورد زریاب دارم 

میخواهم در مورد استحقاق ایشان برای کسب رئیس اتحادیه ن

نویسندگان در آنزمان و مشاوریت ایشان در اینزمان چیزی 

بگویم. اما سوالی که طرح میشود اینست که اقای رهنورد زریاب 

اگر حزبی نبود و یکی از نویسندگان طراز اول افغانستان بود 

التی در دوران چگونه توانست به اشغال و روز گویی و بیعد

قدرت حزب شما سازش کند و در هرهفته ذهنش را بدست 

برشی از زندگی نکبت بار مردم افغانستان بسپارد و داستانی 

دست و پا کند. عضو هییت تحریریه این مجله و آن روز نامه 

باشد و چرا کسی برایش نگفت که حیف نام رفیق که تا حاال 

زریاب عضویت حزب  برایت اطالق کرده ام. بدون شک اقای

شما را کمایی کرده بود و در محافل شما به مدح و ثنای معلم و 

 رهبر کبیر شما میپرداخت.

 زمانیکه «دریا راز » بنام من داستان اولین زیر در زریاب آقای 

 ۳۱۸۴ سال در خان داود زمان در ژوندون مجلۀ تحریریۀ هیئت

 .نوشتند  داشتند تشریف

داستان قابل چاپ نیست زیرا از فولکلورتل به عقیده ای من این 

مایه گرفته است... من همین داستان را با خودم به ایران بردم و 

این داستان در مجلۀ نگین آنزمان مورد قبول دست اندر کاران 

آن قرار گرفت یکی خصوصیات اخالقی آقای رهنورد زریاب 

 لهپ به رسیدن برای و ندهد اهمیت هرگز دیگران به  اینست که

نورد ره همین. شود مواجه ریسکی نوع هر با شهرت بلند های

زریابی که شما برای او تحسین فرستاده اید. در زمان داود خان 

بعدا در زمان خلق و پرچم و فعلن در زمان کرزی همان است 

که بوده است. همه افتخاری را که دارد مرهون همین سه دورۀ 

گفتۀ مردم پیش ایشان بر ناهمگون زندگی اش میداند. بلی به 

خالف عقیده ای شما تفاوتی میان این سه دوره وجود ندارد. اما 

 در هردوره برای حفظ موقف اش از سازش هم اباء نورزیده اند.

خوب اقای محب بارش من اینها را بخاطی یاد آوری کردم که 

بدانید تاریخ را نمیشود جعل کرد. و این خاطرات را برای آن 

دانید ذهنیت ها را نمیشود با کلمات شست و تغییر نوشتم که ب

داد. من میدانم که شما در طرز فکر خود تغییرات اساسی داده 

ه های داید ولی این باید دلیلی نباشد که کرده های خود را با پر

 .ضخیم فراموشی پنهان کنید

 

 نعمت  اهلل ترکانی

 حیدر یگانهاستاد غالم/  کابل بازتاب

  کابل خواب و خیال به را شب سپرده کسی چه

 کابل وتابآب از شد ارغوانی فرنگ، که

 مردم ملک غریب ستدرگرفته حد چه به

 کابل آفتاب سحر، مغرب، به برآمده که

 عالم نبوغ و هنر یهمه شده کسی چه

 کابل نقاب چنین خُرشید، روی به کشد که

 ماه و ستاه و شفق و رنگ چیده سبک، چه به

 کابل نصاب خط به لندن صبح رسیده که

 پغمان آب: رود شده آسمایی؛: کوه شده

 کابل جناب جا هم کابل؛ بازتاب همه

 شاید عشق طلسم باز شده دیگری یل

  کابل اضطراب از شب تمامِ شده سحر که

 اال نجوشد غزل که کن مدد قافیه هله

 کابل شراب شود که کابل ناب نگاه به

 ۳۱۱۸ لندن،

*** 
 اهلل سرودحبیب/   سه دوبیتی

(۳) 

 ست!سرک بند است لطفن، انتحاری

 ست؟انتحاریکو عسکر جان، همان زن 

 هایتخدایا سهم ما از لطف

 ست؟به روزِ چند درجن انتحاری

(۰) 

 گُرُمبس! صد تن صدپاره در خون

 غریب و طفل و زن... بیچاره در خون

 خرابی و خطر هر روز با ماست

 وطندار و وطن، همواره در خون

(۱) 

 هزاران فحش، دارد باب دکتور

 جهنم الیق اصحاب دکتور

 فشاردمیها را گلوی واژه

 یاب دکتورکمیسیون حقیقت

*** 

 سیداحمد ساهر/  یک غزل و دو دوبیتی

  های توهای جاری چشممن هم بر لحظه

  های توهای کاری چشممُردم از زخم

  بس کن دیگر، عزیز من، آشنا شدی؛ولی

  های تودیاری چشمشادم از دردِ هم

 های ذهن منحاال دیگر پُر است سالون

  های توهای انتحاری چشمجانبیاز 

  ها از تمام شهر ماتریناکنون، مَردم

  های تو...گشتن عاشق که تا قناری چشم

 بانو! نقاش اصلِ چشمانِ تو کشیده است

 های توچشم تر به یاریِدریا را، خوب

 شنیدم  کوچه را با ماه بردند

 سالح مرد را از راه بردند

 اجهایم را از اینتمام لحظه

 که حتا آب را از چاه بردند

... 

 چرا امشب شقایق مرده اینجا؟

 نگاهی از دقایق مرده اینجا؟

 طراوت رخت می بندد ازین پس

 که دریا نیز عاشق مرده اینجا

 انددام تعلق

 کشمزین کار از برای خدا! ننگ می

از دانشکده ادبیات  ۰۵محب بارش، در اواخر دهه 

 .دانشگاه کابل فارغ تحصیل شد

های مختلف از جمله دانشکده ادبیات او در دانشگاه

 .کردمیدری تدریس -دانشگاه کابل، ادبیات فارسی

کم دو اثر از آقای بارش در دهه شصت خورشیدی دست

 .است "دروغیک روز بی"به چاپ رسید. یکی از آنها 

در دو دهه واپسین زندگی، آقای بارش بیشتر مشغول 

 .ای بودکارهای رسانه
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 آفتابی ۵۹۳۱ عقرب ∎شماره هفتم  ∎سال اول 

 

Political, Cultural, Religious & Social 
 

 عجب طوالنی است بخدا؛ هاهای مکتبرخصتی

کفایتی بعضی دانیم از بیشده است، نمیطوریکه دیده 

رمای گ یگی شاگردان که به بهانهعالقهبرادرها است یا از بی

ما چنان برند؛ اها تشریف میناجور فصل تابستان به رخصتی

گشت که وقت بربه رخصتی تیر میکنند های شان به خانهدیر 

ر سهای ساالنه، های زمستانی عنقریب به آغاز امتحانبا کرتی

 خورد.ی شان به چشم میو کله

چنان دانشجویان موسسه تحصیالت عالی غور که یگانه هم

نهاد تحصیلی عالی در این والیت است ده روز پیش از 

رخصتی میروند به خانه و ده روز بعد از تمام کردن 

آیند که اگر به این مشکل توجه نگردد های شان میرخصتی

 خواهد شد.های بعد، بدتر از این در سال

 و صدها افسوس!!!
مان چنان نا چیز است که اصلن قابل قصه کردن کفایتِ دولت

نیست. به هر روی؛ بهای هر شهید دیارمان، چه در جنگ و 

چه در خارج از جنگ یک تقبیح و تسلیت است با چند 

 شود.می افغانی که از خزانه دولت پرداخته

و بر  شود،ده میو اما قضیه خیلی زود به جیب فراموشی سپر

 افزاید.نا باوری ملت نسبت به  دولت می

 ؛اشگیرندهو باریکی جان سرک دره قاضی
های شود قربانیبعد از قیر شدن این سرک که چندین سال می

خیلی دردآوری در پی داشته است، تازه با توافق مردم دره 

قاضی و مسوولین محلی والیت غور، تصمیم بر این گرفته 

 که بر عرض این سرک افزوده شود.شده است 

از این که چه اندازه ضررهای مالی به دوش مردم این محل 

اما  گیریم؛گذریم و این اقدام را به فال نیک میچسبد، میمی

تنها فراخ کردن سرک راه حل نیست، باید اداره ترافیک و 

ای رقوماندانی محترم امنیه یک سلسله قیدهایی وضع کنند. ب

نی که در این مسیر با سرعت بلند یا به قولی عده کساآن

 رانند.گاز میتخته

 خالصه این که باید اصول را باالی همه شهریان تطبیق کننند.

 سرخیل اخبار

 
تری بیشتر تمرین می کنید و استرس بیش ،بیشتر کار می کنید

به بدن خود وارد می کنید اگر فرصت استراحت و احیا شدن 

مسبب آسیب بیشتری به خود  ،دوباره را به بدن خود ندهید

 .می شوید

در  overtraining عوارض ورزش زیاد و بیش تمرینی

 ورزشکاران

همه ما در چنین شرایطی بوده ایم: وقتی در تمرینات جدید 

 کشنده زانودرد ناگهان! بوووم و خود دچار وسواس می شوید

 احساس هیچ که بینید می صدمه طوری حیاط در یا شود، می

د و ببینی صدمه شده باعث زیاد تمرین بله،. ندارید خوبی

 ه:و از خود می پرسید ک یکدفعه متعجب می شوید

 چرا در طول روز کمی بیشتر استراحت نکردید؟

 خب چه اتفاقی می افتد؟

قبل از هر چیز مهم است که بدانید وقتی ورزش یا تمرین می 

 د.کنیم از نظر فیزیولوژیکی چه اتفاقی می افت

، برنده تناسب اندام شهر (Noam Tamir) نوام تامیر

ورزش می کنید، کمی به  وقتی شما»نیویورک می گوید: 

اساسا، هنگامی که شما ورزش می « خودتان صدمه می زنید.

کنید، در ماهیچه های خود پارگی های بسیار کوچکی ایجاد 

می کنید. سپس، هنگامی که ماهیچه ها ترمیم می شوند، آنها 

 د.قوی تر رشد می کنن

و  بیشتر کار می کنید، بیشتر تمرین می کنید»تامیر می گوید: 

استرس بیشتری به بدن خود وارد می کنید.اگر فرصت 

استراحت و احیا شدن دوباره را به بدن خود ندهید، مسبب 

گذشته از اینها، ورزش  «آسیب بیشتری به خود می شوید.

فقط بر ماهیچه ها تاثیر ندارد، بلکه بر هضم و گوارش، 

 لعملکرد کلیه ها، تنظیم هورمون ها و غیره نیز تاثیر دارد. قب

عالمتی که نشان دهنده  ۸از اینکه به خود آسیب بزنید، به این 

 د:نیاز بدن به استراحت است توجه نمایی

 احساس درد همیشگی

به گفته تامیر، مطمئناً اندکی احساس درد در عضالت بعد از 

یک فعالیت شدید طبیعی است به خصوص اگر شما یک 

ا تا بدن شم ورزشکار تازه کار هستید و این حالت وجود دارد

یک روال بگیرد. اما اگر بطور مرتب ورزش می کنید نباید 

دائماً احساس درد داشته باشید. بسته به گروه های عضالنی، 

ساعت زمان به ماهیچه  ۴۷تا  ۰۴همیشه باید بین دو تمرین 

ها بدهید تا خود را بازیابی کنند و دوباره احیا شوند. و اگر 

حتماال بیش از حد تمرین کرده باز هم احساس درد داشتید، ا

 .اید

 

 کنیدگویدبایداستراحتمیکهایشانهنپنج
برای تشخیص آمادگی بدن برای تمرین می باشد. دانشگاه رایس 

می افزاید که ضربان قلب پایین تر از حد معمول نیز می تواند 

 .باشدنشان دهنده تمرینات زیاد 

 آماده هستید این روش را امتحان کنید؟

روزانه ضربان قلب خود را اندازه گیری کنید تا ببینید چه چیزی 

 .برای شما بهتر است

 گرفتگی دائمی عضالت. ۴

اگر بعضی روزها نمی توانید بدون اینکه زانوهایتان صدا دهد خم 

شوید و چیزی را از روی زمین بردارید، ممکن است وقت آن 

ده باشد که کمی استراحت کنید و به خود سخت نگیرید. به رسی

گفته تامیر اگر بدنتان نمی تواند به راحتی حرکت داشته باشد، 

 الگوی حرکتی شما دچار اختالل شده است.

به عبارت دیگر انجام یک حرکت بطور مکرر )مثل دویدن، 

دوچرخه سواری، وزنه زدن ( بدون آمادگی مناسب باعث آسیب 

می شود. تامیرحرکات کششی را برای روزهای استراحت دیدگی 

و بازیابی نیرو توصیه می کند تا بدن را نرم نگه دارید و از آسیب 

 .جلوگیری کنید

 ادرار شما زرد تیره است. ۸

بله. چیزی که باید به آن توجه کنیم. در حالیکه بیشتر افراد از نیاز 

کردن مطلع  ماندن بدن در حین ورزش( Hydrate) به هیدراته

است   (dehydrate)هستند اما اکثر ما وقتی که بدن بی آب

شروع به ورزش می کنیم. رنگ تیره ادرار یک عالمت ساده است 

که نشان می دهد بدن برای شروع به کار بسیار کم آب است. علت 

رایج آن نوشیدن آب بسیار کم در شب قبل از تمرین یا نوشیدن 

 !تهیچ چیز جز قهوه در صبح اس

 فکر می کنید می توانید در حین تمرین آب الزم را به بدن برسانید؟

دقیقه زمان الزم است تا بدن از حالت بی  ۴۸خیر. چرا که حداقل 

 .آبی خفیف خارج شود

 بهترین کار هنگامیکه این عالئم مشاهده می شود چیست؟

حالتی کامالً آرام و راحت، کشش بدن و نوشیدن آب برای بهبودی 

از کار شدید یا آسیب بوجود آمده. کمی استراحت و آرامش ناشی 

 د.بدن شما را به حالت قبل بر می گردان

ورزشکار تازه کار هستید و این حالت وجود دارد تا بدن شما 

یک روال بگیرد. اما اگر بطور مرتب ورزش می کنید نباید دائماً 

شه یاحساس درد داشته باشید. بسته به گروه های عضالنی، هم

ساعت زمان به ماهیچه ها بدهید  ۴۷تا  ۰۴باید بین دو تمرین 

تا خود را بازیابی کنند و دوباره احیا شوند. و اگر باز هم احساس 

 .درد داشتید، احتماال بیش از حد تمرین کرده اید

)همیشه در حال تمرین بودن است که باعث  تمرین زدگی»

ه نی زمانی کخستگی مزمن و فرسودگی ورزشکار می شود( یع

ورزشکار مرتبا استرس تمرینات را داشته و اجازه استراحت 

 دردهای مزمن «کافی به خود برای بازیابی و احیا را نداده است.

ماهیچه، اغلب اوقات مریض بودن یا آسیب های مکرر همگی 

عالئم فیزیکی تمرین بیش از حد هستند. خوشبختانه بازیابی و 

روز استراحت کنید و ساده بهبودی ساده است: فقط چند 

 .بگیرید

دقیقه زمان می برد تا بدن دوباره احیا شود، حتی  ۴۸حداقل »

 .«اگر دچار کم آبی شده باشد

 خستگی و بدخلقی همیشگی. ۰

دمدمی بودن، افسردگی و خستگی نیز نشان می دهد که شما 

شده اید. بیشتر ما شنیده (overtraining)دچار بیش تمرینی

کردن ما را شادتر می کند،علت آن اندورفین زیاد ایم که ورزش 

که یک ماده شیمیایی ضد استرس در مغز است می باشد. ) یک 

حقیقت جالب: اندورفین همچنین کمک می کند که درد ناشی 

از تمرین را حس نکنید. ممنون مغز!( اگرچه این اندروفین ها 

 یبا یک هورمون استرس به نام کورتیزول همراه هستند. وقت

سطح هورمون کورتیزول برای مدت طوالنی باال می ماند، بر 

 د.سالمت روحی تاثیر می گذار

 ضربان غیر عادی قلب. ۱

به گفته تامیر اگر شما زیاد تمرین می کنید یکی از بهترین 

معیارها برای اینکه بفهمید دچار بیش تمرینی شده اید یا نه، 

زه را اندا سنجش ضربان قلب است. من صبح ها ضربان قلبم

گیری می کنم. اگر باالتر از حد نرمال باشد می فهمم که بدنم 

 اهآمادگی کارسخت در آن روز را ندارد. این یکی از بهترین راه

ها برای تشخیص آمادگی بدن برای تمرین می باشد. دانشگاه 

رایس می افزاید که ضربان قلب پایین تر از حد معمول نیز می 

 .ینات زیاد باشدتواند نشان دهنده تمر

 آماده هستید این روش را امتحان کنید؟

 

 شهرفیروزکوهشهریهایدرزیرساختملیهایخیانت
از نیازهای اساسی بشر و خصوصن شهر نشینان محسوب 

زونی ها فگیهتواند از یک سو بر انواع آلودگردد این مسئله میمی

شهر را به  یک شهر بدون ساحه سبز  بخشد و از سوی دیگر این

 .یا به شهر ارواح تبدیل کند

هایی است که ها نیز یکی از چالشها و کوچهکم عرض بودن سرک -۱

گیر مردم شهر فیروزکوه است و هرازگاهی شاهد تلفات امروزه گریبان

ایم که در آینده و با افزایش نفوس و از این ناحیه بودهانسانی 

تواند از مردم قربانی بیشتر بگیرد و به ل میوسایط حمل و نق

 و شهروندان تبدیل شود. هایک دردسر بزرگ برای خانواده

های های کارشده؛ تعداد زیادی از پروژهکیفیت بودن پروژهبی -۴

که بعد از کیفیت ساخته شده یا اینزیربنایی که ساخته شده اند یا بی

گذر شوند و یا هم از رهگذشت مدت زمان اندک باید از نو ساخته 

 باشند که باید از نو ساختهمهندسی دارای اشکاالت فراوان تخنیکی می

ی ساخت وساز ها دالر از این مجرا و به بهانهکه میلیونشوند در حالی

 تا کنون در این راستا حیف و میل شده است.

توان یکی از عدم موجودیت پارکینگ وسایط را نیز می -۸

هر تردر شنظمی بیشرد که در آینده سبب بیمشکالت بر شم

قدر بر اربابان و شهرسواران تاخته است شود، حرص پول آنمی

 اند.که چند متر زمین را برای پارکینگ در شهر در نظر نگرفته

د توانخورد که میحریم دریا نیز به چشم میبردهایی در دست -۲

زدیاد روز محیطی را پدید آورد و با امشکالت زیادی زیست

های محیط زیستی شهر تواند بر چالشافزون نفوس در شهر می
 اثرات نا گوار را بر جا گذارد.

 به هر حال به خرمن همه برکت.

 

چاهای فاضالب و آلوده نفوذی بودن قریب به اکثریت  -۳

شدن مکمل چاهای آب آشنامیدنی در شهر فیروزکوه که این 

تواند یک تهدید بزرگ و یک زنگ خطر جدی برای مسئله می

 صحت مردم تلقی شود.

تبدیل شدن ساحات سبز به ساحات تجارتی و رهایشی؛  -۰

یکی  هاگاهکه در عصر کنونی ساحات سبز و تفریحاز آنجایی

اساسی بشر و خصوصن شهر نشینان محسوب  از نیازهای

ها گیهتواند از یک سو بر انواع آلودگردد این مسئله میمی

ق شده های تطبیکیفیت بودن پروژهسازهای غیرقانونی، بی و

دیگر از این دست. که در نهایت این همه ها تخلف و ده

ی خیانت و تخلف دست به دست هم دادند تا یک  آینده

 خیلی خطرناک را برای شهروندان این شهر ترسیم کنند.

وان در تشود را میگیر مردم میمشکالتی که در آینده گریبان

 چند شماره برشمرد:

ه دنفوذی بودن قریب به اکثریت چاهای فاضالب و آلو -۳

شدن مکمل چاهای آب آشنامیدنی در شهر فیروزکوه که این 

غور جغرافیای نسبتن وسیع و کوهستانی است که کشاورزی و 

مالداری شغل قریب به اکثریت مردم این سرزمین را تشکیل 

دل خود شهر کوچکی به نام فیروزکوه دهد اما این جغرافیا در می

را نیز جا داده است؛ شهری که تا حاال چندین بار دست به دست 

های مختلف و با طرز دیدهای هایی شده که از سوی دولتآدم

مختلف تحت عناوین والی و شهردار، این شهر را سواری کردند 

و طبق میل خود شان به تمام ابعادش تاخته اند. به صراحت 

وان گفت که تا حاال کسی دست این شهر را نگرفته است که تمی

دل اش به حال این شهر سوخته باشد و یا به عبارت دیگر خیانت 

 ی این شهر نکرده باشد.های آیندهبه حق نسل

 ها وها، داللست که آن را بیشتر اربابیشهر فیروزکوه شهر 

های اهکه از رلیای در تبانی با چند دالدارهای قومی و قبیلهتیکه

غیر قانونی پول کسب کردند زیر و رو کردند، که در نتیجه حال 

ی این شهر را به سیاهی کشاندند و شهری ساختند که و آینده

ماند تا یک شهر های کارتونی میبیشتر به مسخره بازار فلم

 واقعی.

ست کوچک و با امکانات اندک اما در هرچند فیروزکوه شهری

های حال های بزرگ ملی برای نسلک خیانتهمین شهر کوچ

و آینده این شهر صورت گرفته است، تهداب بسیاری از زیر 

های شهری خیلی غیرمعیاری و تخلفاتی ها و سیستمساخت

گذاشته شده است، که از این میان عدم موجودیت کانالیزاسیون، 

های عمومی و فرعی، توزیع غیرقانونی عرض بودن سرککم

، عدم موجودیت پارکینگ وسایط در شهر، ساخت ساحات سبز

ه و های تطبیق شدکیفیت بودن پروژهوسازهای غیرقانونی، بی

ها تخلف دیگر از این دست. که در نهایت این همه خیانت و ده

 نجیب صبا

های عمومی و فرعی، توزیع غیرقانونی ساحات عرض بودن سرکموجودیت کانالیزاسیون، کمعدم 

کیفیت بودن سبز، عدم موجودیت پارکینگ وسایط در شهر، ساخت و سازهای غیرقانونی، بی

 توان برشمرد.ها تخلف دیگر از این دست را میهای تطبیق شده و دهپروژه
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