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گزارش روز

آیا 4هزار شکایت نتیجهی
نهایی انتخابات را تغییر
خواهد داد؟

کمیســیون مســتقل انتخابــات،
روز یکشــنبه (یــک جــدی) دو
مــاه و  24روز پــس از برگــزاری
انتخابــات ،نتیجــهی ابتدایــی را
عبدالرازق اختیاربیگ اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن،
محمــدارشف غنــی ،برنــدهی
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات اســت.
بــر اســاس گفتههــای کمیســیون انتخابــات،
محمــدارشف غنــی  ۵۰٫۶۴درصــد آرا را بــه دســت
آورده و بــه همیــن ترتیــب ،عبداللــه عبداللــه بــا بــه
دســت آوردن  39.52رأی در ردهی دوم قــرار دارد.
اعــام نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات بــا اســتقبال تکــت
انتخاباتــی دولتســاز و مخالفــت شــورای نامــزدان
و دســتهی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه
عبداللــه مواجــه شــد.

ثبات و همگرایی بیش از 4هزار
شکایت انتخاباتی را ثبت کرد

حکمتیار:

توان برگزاری تظاهرات و دفاع
از حق خود را داریم
7

7

فیفا:

کمیسیون شکایات عدالت
انتخاباتی را تأمین کند

بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــهی افغانســتان
(فیفــا) ،از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،خواســته اســت تــا عدالــت انتخاباتــی را
بــا قاطعیــت تأمیــن کنــد.
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طرح بودجهی ملی سال مالی 1399
به مجلس ارائه شد

گفتوگو
ممنون مقصودی
(هرنمند ،کارگردان ،استاد دانشگاه و بازیگر
تیاتر و سینام)

وزارت مالیــه ،طــرح بودجــهی ملــی ســال مالــی
 ۱۳۹۹را بــرای تصویــب ،بــه مجلــس مناینــدگان
ارائــه کــرد.

وزیر فرهنگ حوصلهی  5دقیقه
بحث منطقی را ندارد
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در نتیجهی ابتدایی نقایص
و تخلفاتی وجود دارد
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تایر کهنه
بدیل خطرناکتر برای زغال سنگ

هر ســال با رســیدن فصل زمســتان ،مشــکل مــرگآوری
بــه نــام «آلودگــی محیطزیســتی» در کابــل خلــق میشــود
و شــار زیــادی از شــهروندان را بــه امــراض گوناگــون و
خطرنــاک مبتــا میکنــد .ایــن مشــکل ،محصــول
کار شــهروندانی اســت کــه بــا اســتفاده ســوختهای
غیرمعیــاری ،هــم بــازار فــروش ایــن ســوخت را گــرم
میکننــد و هــم خانههــا و ســاختامنهای شــان را.
ادامــهی اســتفاده از ســوختهای غیرمعیــاری ،آلودگــی
محیــط زیســت را افزایــش داده و پایتختنشــینان را
بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرده اســت .عــاوه بــر
چالشهــای متعددیکــه بــه مســألهی محیطــی کابــل
ارتبــاط دارد ،اکنــون آلودگــی هــوا از ســالهای زیــادی

زندگی به رنگ زن
تــرس و هــراس از ایــن کــه مبــادا دوبــاره او را بــه
شــوهرش بســپارند ،در چهــرهاش بــه خوبــی منایــان بــود.
چشــانش مضطــرب و نگاهــش بیرمــق بــود .التــاس
میکــرد کــه منیخواهــد دوبــاره بــه خانــهی شــوهرش

گلبالدیــن حکمتیــار ،رهــر دســتهی
انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســامی ،نتیجــهی
ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را «غیرقابــل
تصــور و مضحــک» میخوانــد.

میشــود کــه بــه آن افــزوده شــده اســت.
بــه بیــان دیگــر ،نهادهــای صحــی و کارشناســان
محیطزیســتی ،آلودگــی هــوا را کشــندهتر از حمــات
تروریســتی میخواننــد و آلودگــی را ،هــان مــرگ
خاموشــی میداننــد کــه همهســاله منجــر بــه مــرگ
هــزاران انســان در کابــل میشــود .ایــن تهدیــد در کابــل
بــا گذشــت هــر ســال جــدی تــر میشــود و از ســوییهم
دولــت اقدامــات مؤثــری را بــرای رفــع ایــن مشــکل نــدارد.
هرچنــد کــه مبــارزه بــا ایــن تهدیــد دشــوار اســت؛ امــا نیــاز
اساســی بــه یــک راهــکار بنیــادی دارد.
انداخــن بیرویــهی کثافــات در جادههــای کابــل،
وارد کــردن بیرویــهی زغــال ســنگ ...
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برای زنان در کابل
فقط آب است و من

زمانــی کــه فاطمــه ســعیدی در اســتخر اســت،
منیتوانــد صدایهــای بلنــد اطرافــش را بشــنود .بــه
مببگذاریهــای انتحــاری و حمــات طالبــان هــم فکــر
منیکنــد .زمانــی کــه در آب حرکــت میکنــد ،مترکــزش
روی نفــس کشــیدن اســت .یــک دســت پیــش روی
دســتی دیگــر .نفســش را بیــرون میهــد .بــرای فاطمــه
ســعیدی 26ســاله ،ایــن اســتخر یــک پنــاهگاه اســت .آن
آب تــازه ،دیوارهــا و زنانــی کــه در اطرافــش اســتند و همــه
از مــردان آن اطــراف دورنــد ،فرصــت اســراحت کوتاهــی
اســت کــه کابــل ،پایتخــت افغانســتان بــه او میدهــد.
گرچــه ایــن شــهر در نزدیــک بــه دو دهــهای کــه
حکومــت مردمســاالری در آن حاکــم بــوده ،بــه طــور قابـل

تهدید به مرگ عروس خردسال از سوی شوهرش
بــرود و جانــش در خطــر اســت.
نگاههــای مضطربــش حیــرت و وسوســه را در ذهــن هــر
آدمــی کــه او را در آن حــال میدیــد ،ایجــاد میکــرد کــه
آخــر چــه چیــزی میتوانــد یــک زن را از زندگــی مشــرکش

ایــن گونــه هراســان و گریــزان کنــد .بعــد از ســالها
زندگــی مشــرک چــه چیــزی کاسـهی صــرش را ایــن گونــه
لربیــز کــرده اســت.
ســهیال ماننــد خیلــی از دخــران دیگــر افغانســتانی بــا
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مالحظــهای در سیاســت رشــد کــرده؛ امــا کابــل هنــوز
هــم درگیــر فرهنــگ محافظهکاران ـهی افغانــی اســت کــه
اغلــب بــه زنــان نقشهــای دســتپایینی میدهــد کــه
در آن مخفــی شــده انــد یــا مطیــع مــردان انــد .ســعیدی
پــس از ایــن کــه شــنایش را متــام کــرد ،گفــت« :در کابــل،
زنــان منیتواننــد بــه هــر کجــا کــه میخواهنــد برونــد؛
امــا نیــازی نیســت کــه چیــزی را پنهــان یــا وامنــود کنــم.
مــن فقــط خودمــم».
ایــن ورزش در میــان مــردان و زنــان رشــد کــرده و ذاتــا
بــرای ایــن کشــور محــاط بــه خشــکی مناســب اســت .از
ســال  1996تــا  ،2001زمانــی کــه طالبان در افغانســتان
حاکــم بودنــد .ایــن گــروه تنــدرو ...
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خواســت خانــوادهاش در خردســالی عــروس میشــود.
بعــد از ازدواجــش او را خانــوادهی شــوهرش بــه یکــی از
کشــورهای همســایه میبرنــد .ســهیال دخــر کــم ســن و
ســال و بیتجربــهای اســت ...
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انتخابات و صلح شانه
به شانهی یکدیگر

زمانــی کــه فاطمــه ســعیدی در اســتخر اســت ،منیتوانــد
صدایهــای بلنــد اطرافــش را بشــنود .بــه مببگذاریهــای
انتحــاری و حمــات طالبــان هــم فکــر منیکنــد .زمانــی
کــه در آب حرکــت میکنــد ،مترکــزش روی نفــس کشــیدن
اســت .یــک دســت پیــش روی دســتی دیگــر .نفســش را
بیــرون میهــد .بــرای فاطمــه ســعیدی 26ســاله ،ایــن
اســتخر یــک پنــاهگاه اســت .آن آب تــازه ،دیوارهــا و زنانــی
کــه در اطرافــش اســتند و همــه از مــردان آن اطــراف دورنــد،
فرصــت اســراحت کوتاهــی اســت کــه کابــل ،پایتخــت
افغانســتان بــه او میدهــد.
گرچــه ایــن شــهر در نزدیــک بــه دو دهـهای کــه حکومــت
مردمســاالری در آن حاکــم بــوده ،بــه طــور قابـل مالحظـهای
در سیاســت رشــد کــرده؛ امــا کابــل هنــوز هــم درگیــر
فرهنــگ محافظهکارانـهی افغانــی اســت کــه اغلــب بــه زنــان
نقشهــای دســتپایینی میدهــد کــه در آن مخفــی شــده
انــد یــا مطیــع مــردان انــد .ســعیدی پــس از ایــن که شــنایش
را متــام کــرد ،گفــت« :در کابــل ،زنــان منیتواننــد بــه هــر
کجــا کــه میخواهنــد برونــد؛ امــا نیــازی نیســت کــه چیــزی
را پنهــان یــا وامنــود کنــم .مــن فقــط خودمــم».
ایــن ورزش در میــان مــردان و زنــان رشــد کــرده و ذاتــا
بــرای ایــن کشــور محــاط بــه خشــکی مناســب اســت .از
ســال  1996تــا  ،2001زمانــی کــه طالبــان در افغانســتان
حاکــم بودنــد .ایــن گــروه تنــدرو بســیاری از فعالیتهــای
تفریحــی را شــدیدا محــدود و زنــان را از ورزش ،بســیاری
از شــغلها و حــق آمــوزش محــروم کــرد .تنهــا چندیــن
مــاه پیــش از حمل ـهی امریــکا بــه افغانســتان در پاســخ بــه
اتفــاق  11ســپتامرب کــه منجــر بــه خلــع ایــن گــروه از قــدرت
شــد ،اولیــن اســتخر در دورهی طالبــان در مــاه مــیِ 2001
ســاخته شــد .ایــن اســتخر کــه مختــص مــردان بــود در
محوطــهی هوتــل انرتکانتیننتــال بنــا شــده بــود.
احســان طاهــری ،رییــس پیشــین فدراســیون شــنای
افغانســتان میگویــد ،از آن زمــان تــا کنــون 23 ،اســتخر
خصوصــی و دولتــی در کابــل؛ شــهری کــه پنــج میلیــون نفــر
جمعیــت دارد؛ ســاخته شــده؛ امــا تنهــا دو اســتخر بــه زنــان
اجــازهی ورود میدهــد .یکــی از ایــن اســتخرها ،آمــو اســت
کــه در غــرب کابــل موقعیــت دارد و صلیــب رسخ مالــک
بخشــی از آن اســت .ایــن مجموعــه ،اســتخری بــرای مــردان
بــه انــدازهی اســتخرهای املپیــک دارد کــه یــک کانتیــن در
مجــاورت آن اســت .اســتخر زنــان یــک ورودی دیگــر دارد و
بــه زیرزمینــی منتهــی میشــود کــه کثیفتــر و بــه انــدازهی
یــک ســوم بزرگــی اســتخر مــردان اســت.
زنــان بــرای ورود بایــد موبایــلهــای شــان را در صنــدوق
قفــل کننــد؛ زیــرا هــر گونــه عکسبــرداری در آن جــا شــدیدا
ممنــوع اســت .مالــک و شــناگران بــه نیویــورک تایمــز
اجــازهی ویــژهای دادنــد تــا از درون آن اســتخر عکــس

بگیریــم .در اســتخر زنــان ،خــری از غرفـهی خوراکهفروشــی
نیســت؛ تنهــا مجموعــهای از چوکیهــا را میتــوان دیــد
کــه زنــان بــا نشســن بــر آنهــا میتواننــد غذاهایــی کــه
در یــک تبادل ـهی بســیار پیچیــده و مجــزا از بخــش مــردان
ســفارش داده انــد را بخورنــد .عضویــت زنــان هزینــهی
بیشــری در مقایســه بــا مــردان دارد .بــا ایــن وجــود خانــم
ســعیدی میگویــد« :زمانــی کــه اینجــا میآیــم ،هــر چیــز
دیگــر را فرامــوش میکنــم .فقــط آب اســت و مــن .ایــن جــا
امــن اســت ».خانــم ســعیدی شــنا کــردن را در رودخانــهی
«سنگماشــه»ی ولســوالی جاغــوری کــه از تپههــای نزدیــک
بــه خانــهی روســتایی کودکــیاش میگــذرد ،یــاد گرفــت.
پــس از ایــن کــه بــه کابــل آمــد تــا در دانشــگاه ،رشــتهی
پرتوشناســی (رادیولــوژی) بخوانــد ،پیــدا کــردن وقــت بــرای
شــنا ،آخریــن اولویــت او بــود؛ امــا در چنــد مــاه اخیــر ،خانــم
ســعیدی راهــش را بــه ســمت آب پیــدا کــرده اســت .گــر
چــه ایــن اســتخر در فاصل ـهی دو ســاعت رانندگــی بــا موتــر
از خانــهاش موقعیــت دارد و خیلــی گــران اســت؛ امــا او
میگویــد« :دنیــای زیــر آب ،دنیــای متفاوتــی اســت».
هلنــا صبــوری ،مســؤول کمیتـهی زنــان فدراســیون شــنای
افغانســتان ،میگویــد از وقتــی ایــن دو اســتخر زنانــه بــاز
شــده ،عالقــ ه بــه ایــن ورزش هــم افزایــش یافتــه اســت .از
ســاخت آمــو ،چهــار ســال میگــذرد .اســتخر زنانـهی دیگــری
کــه کوچــک و خصوصــی اســت ،پارســال در مرکــز شــهر
افتتــاح شــد .آن اســتخر نامــش را از ثریــا طــرزی ،یکــی از
ملکههــای افغانســتان گرفتــه کــه در ســالهای  1920بــرای
حقــوق زنــان تــاش میکــرده اســت .خانــم صبــوری گفــت:
«جامعــه تغییــر کــرده و بــه همیــن دلیــل زنــان میتواننــد
کمــی آزادانهتــر شــنا کننــد ».عضویــت در آمــو بــرای زنــان،
ماهانــه  75دالــر هزینــه دارد کــه بیســت دالــر بیشــر از
مــردان اســت .ایــن یعنــی تنهــا پولدارهــا میتواننــد عضــو
آن شــوند؛ در حالــی کــه یــک کارگــر عــادی کــه مهارتــی
نداشــته باشــد بــه ســختی چهــار دالــر در روز کار میکنــد.
زمانــی کــه پرســیدیم چــرا عضویــت زنــان گرانتــر اســت،
محمدرحیــم ،یکــی از مدیــران آمــو گفــت کــه نگــهداری از
اســتخر و رختکــن زنــان هزینــهی بیشــری برمــیدارد؛
چــون زنــان شــناگر گاهــی اوقــات از مــواد آرایشــی اســتفاده

میکننــد کــه باعــث کثیــف شــدن آب میشــود .دلیــل
دیگــر کــم بــودن زنــان اســت و ایــن یعنــی هزین ـهی مالــی
تبدیــل آب بایــد توســط اعضــای کنونــی آن پرداخــت شــود.
محمدرحیــم میگویــد مدیریــت آمــو تــاش میکنــد تــا
هزینههــا را پایینتــر بیــاورد .محمــد رحیــم تعــداد دقیــق
زنانــی کــه هــر روز مراجعــه کردنــد را منیدانــد .هــر روز
فــرق میکنــد -بیــن  15تــا  70نفــر – و ایــن مجموعــهی
آبــی دیتابیســی بــرای ردگیــری حضــور و غیــاب افــراد نــدارد.
زنــان از ســاعت هفــت صبــح تــا پنــج عــر شــنا
میکننــد ،مــردان نیــز در همیــن ســاعات شــنا میکننــد؛
امــا اســتخر بــرای مــردان در طــول شــب هــم بــاز اســت.
محمــد رحیــم میگویــد اقتصــادی کــه بــه ســختی در
حرکــت اســت و امنیــت رو بــه کاهــش پایتخــت ،بیتردیــد
بــر ایــن کس ـبوکار ،چــه در بخــش مــردان و چــه در بخــش
زنــان تأثیــر گذاشــته اســت .او گفــت« :زمانــی کــه در اوایــل
ایــن جــا را افتتــاح کردیــم و بــه زنــان اجــازهی شــنا دادیــم،
تهدیدهــای زیــادی را دریافــت کردیــم ».آرزو حســنزاده
کــه  28ســال دارد ،مربــی شــنا در آمــو اســت .چهــار ســال
پیــش ،زمانــی کــه ایــن اســتخر تــازه افتتــاح شــد ،بــه دنبــال
کار بــه عنــوان مســؤول پذیــرش در آمــو آمــده بود .حسـنزاده
میگویــد« :از کودکــی دوســت داشــتم شــنا کــردن را یــاد
بگیــرم؛ امــا جایــی بــرای یادگیــری آن وجــود نداشــت ».پــس
از متاشــای زنانــی کــه بــه ایــن اســتخر میآمدنــد ،خیلــی
زود تصمیــم گرفــت در کنــار آنهــا وارد آب شــود .اکنــون،
گاهــی وقتهــا در کنــار اســتخر مینشــیند و بــه زنانــی کــه
بــرای اولیــن بــار بــه آن جــا میآینــد ،پیــش از وارد شــدن بــه
آب ،کمــک میکنــد تــا جلیقههــای نجــات زرد و قهــوهای
رنــگ بپوشــند.
خــارج از شــنا و خندیدنهــا در محــدودهی آمــو ،ایــن
احتــال بــر آنهــا ســایه افکنــده کــه ممکــن اســت طالبــان،
چــه از طریــق توافقنام ـهی صلــح بــا ایــاالت متحــده و چــه
از راههــای دیگــر ،دوبــاره برگردنــد و در ایــن صــورت ،تقریبــا
بایــد مطمــن بــود کــه طالبــان ،بــه ایــن رشــتهی رو بــه رشــد،
پایــان خواهنــد داد .حســنزاده گفــت« :بــا خــودم فکــر
میکــردم شــاید مشــریهای مــان دوبــاره نیاینــد؛ امــا روز
بعــد برمیگشــتند».

برنامه چیست؟
ت محیــط
فرماندهــی پولیــس کابــل ،شــهرداری و ریاســ 
زیســت ،برنام ـهای را روی دســت گرفتــه انــد تــا ذخایــر مــواد
ســوختی غیرمعیــاری را در شــهر شناســایی و آن را خــارج
ســازند .کاظــم هامیــون ،رییــس ادارهی محیــط زیســت کابــل،
بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد ،مــواد محروقاتــی در
قانــون محیــط زیســت و ســایر قوانیــن دیگــر تعریــف شــده
اســت کــه در ایــن قوانیــن ،ســوخت «رابــر» و «پالســتیک»
از جملــهی مــواد محروقاتــی تعریــف نشــده و اســتفادهی آن
خــاف قانــون و جــرم پنداشــته میشــود.
رییــس ادارهی محیــط زیســت کابــل میگویــد کــه ایــن
اداره بــا ه ـمکاری ســایر نهادهــا  ،ذخیــرهگاه تایرهــای کهنــه
را در چندیــن منطقـهی کابــل از جملــه ،ســاحهی تانــک تیــل
لوگــر شناســایی کــرده کــه حجــم آن بــه  500تُــن میرســد.
کاظــم هامیــون افــزود ،بعــد از بررس ـیها مشــخص شــد کــه
ایــن تایرهــا در کراچیهــای خــرد وارد شــهر کابــل شــده و بــه
شــکل عمــده و پرچــون بــه فــروش میرســد کــه قیمــت یــک
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برای زنان در کابل ،فقط آب است و من

ســیر تایرکهنــه «بیســت» افغانــی اســت .در حال ـی کــه یــک
ســیرزغال ســنگ بیــن  70تــا 90افغانــی بــه فــروش میرســد.
هرچنــد در فصـل زمســتان بــه شــکل همـهروزه دیــده میشــود
کــه مشــری زغــال ســنگ خانوادههــا اســت؛ امــا عمدهتریــن
ایــن مــواد در فابریکههــای خش ـتپزی و ســایر فابریکههــای
دیگــر بــه طــور دوامدار مــرف میشــود.
زغــال ســنگ از جملــهی ســوخت محروقاتــی تعریــف
شــده؛ امــا رابــر و پالســتیک کــه از مــواد غیرمحروقاتــی بــه
حســاب میآیــد و ســوخت آن خــاف قانــون اســت؛ بنابرایــن،
هــر دو ســوخت در نفــس خــود ،زیــانآور و رسطــانزا اســت.
مــواد ســوخت ،مــوادی اســت کــه بــه ســامت محیــط زیســت
و صحــت انســانها تأثیــر ســو داشــته باشــد کــه بــر اســاس
تعریــف ادارهی محیــط زیســت ،زغــال ســنگ خطرناکتریــن
ســوخت فوســیلی اســت و در عیــن حــال ،تایرهــای موتــر و
پالســتیک از جملــهی ســوختهای محروقاتــی نیســت و
خطرناکتریــن ســوخت اســت کــه میتوانــد رسطــانزا
باشــد؛ بــه همیــن خاطــر ریاســت محیــط زیســت میگویــد
کــه بــا توجــه بــه قانــون محیــط زیســت ،ذخایــر ســوخت مــواد
غیرمحروقاتــی شناســایی و از چرخ ـهی مــرف بیــرون شــده
اســت.
پرســش ایــن اســت کــه آیــا بدیــل ســوخت زغــال ســنگ
وجــود دارد؟ ادارهی محیــط زیســت کابــل پاســخ روشــنی
منیدهــد و ایــن امــر را مربــوط بــه سیاســتهای کالن
اقتصــادی میدانــد؛ امــا در عیــن حــال تأکیــد میکنــد،
تــا کنــون نشس ـتهای زیــادی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه
اســت کــه ریاســت محیــط زیســت کابــل بــه دولــت پیشــنهاد
داده تــا مالیــات بــر مــواد آلــودهزا افزایــش و بــر نیــروی کار
کاهــش داده شــود.
از ســویی هــم ،فرماندهــی پولیــس کابــل تأکیــد دارد کــه
تــا هنــوز هیچگونــه موتــر حامــل زغــال ســنگ در دروازههــای
کابــل توقــف داده نشــده؛ امــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه
در آیندههــا روی وارد کــردن زغــال ســنگ تدابیــر ســنجیده
شــود .فــردوس فرامــرز ،ســخنگوی فرماندهــی پولیــس کابــل،

بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد ،بــه تازگــی ،ریاســت
محیــط زیســت ،شــهرداری ،فرماندهــی پولیــس و والیــت
کابــل ،روی میکانیــزم مبــارزه بــا آلودگــی هــوای کابــل کار
میکننــد کــه پولیــس نقــش اجرائیــوی را در ایــن برنامــه دارد.
ســخنگوی فرماندهــی پولیــس کابــل همچنــان ،میگویــد
کــه در چارچــوب ایــن برنامــه ،تــاش میشــود تــا محالتــی
کــه مــواد غیرمعیــاری از جملــه پالســتیک ،چــرم ،تایرهــای
وســایط و کفشهــای کهنــه را بــه فــروش میرســانند،
شناســایی و مســدود کنــد.
تایرهــای فرســوده ،کفشهــای کهنــه و مــواد پالســتیکی
اکــرا در داشهــای خشــتپزی و حاممهــای داخــل شــهر
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــرای جلوگیــری از ایــن
چالــش ،فرماندهــی پولیــس بــه هــمکاری ســه نهــاد دیگــر
(شــهرداری ،والیــت کابــل و محیــط زیســت) تــا کنــون نزدیــک
بــه  80محــل و ذخیرهگاههــای ایــن مــواد را شناســایی و
مســدود کــرده اســت .پولیــس کابــل ،همچنــان میگویــد
کــه ذخیرهگاههــای مــواد ســوخت غیرمعیــاری در مربوطــات
حــوزهی دوم و حــوزهی هشــتم پولیــس شــهر کابــل شناســایی
شــده اســت .بــر اســاس آمــار فرماندهــی پولیــس کابــل ،تــا
کنــون  400تــن مــواد ســوخت غیرمعیــاری (دودزا) از شــهر
کابــل جمــعآوری و از داخــل شــهر بــه بیــرون انتقــال داده
شــده اســت.
بــا ایــن همــه ،مرگومیــر ناشــی از آلودگــی هــوا در ســطح
جهــان رو بــه افزایــش اســت .آمارهــای رســمی نشــان میدهــد
کــه  91درصــد از جمعیــت جهــان بــه طــور روزانــه در تهدیــد
آلودگــی هــوا قــرار دارنــد .ســازمان جهانــی صحــت ،آمــار داده
اســت کــه طــی چهــار ســال اخیــر ،ســاالنه  7میلیــون نفــر در
جهــان بــه دلیــل آلودگــی هــوا ،جانهــایشــان را از دســت
میدهنــد؛ هــر چنــد در افغانســتان ،تــا هنــوز آمــار رســمی از
تلفــات ناشــی از آلودگــی هــوا وجــود نــدارد ،ولــی شــاری از
گروههــای تحقیقاتــی «وضعیــت هــوای جهــان» گــزارش داده
انــد کــه در ســال  2017میــادی 26 ،هــزار نفــر بــه دالیــل
مربــوط بــه آلودگــی هــوا جــان دادهانــد.

تجربهی شخصی من و هر معتاد
دیگر بیخوابیهای بعد از ترک
اعتیاد است که شایعترین مشکالت
معتادان بعد از کنار گذاشنت مواد
حسن ابراهیمی مخدر است .این مشکل ،یکی از
عوامل جدی و مهمی است که در
بسیاری از مواقع سبب میشود معتاد در حال بهبودی
را عصبی کند و او به مرصف مجدد مواد مخدر متایل
پیدا کند.
اما نباید نگران باشیم .درمان بیخوابی بعد از
ترک اعتیاد با استفاده از روشها و داروهای گوناگون
ممکن است .هر چند که پس از ترک اعتیاد ،عالوه
بر بیخوابی ،افراد با چالشهای دیگری نیز روبهرو
خواهند شد.
حدودا ً بین  97درصد معتادان در حال بهبودی
این مشکل دیده میشود .خواب کافی یکی از
مهمترین مسائلی است که در دوران بهبودی وجود
دارد و بر تداوم جدیت ارادهی معتاد در حال بهبودی
اثر میگذارد.
خواب کافی سبب آرامش و کاهش اسرتس
میشود ،سیستم ایمنی بدن را تقویت و مغز را فعالتر
میکند و میتواند در بهبود رسیعتر و رهایی از اعتیاد
مواد مخدر نیز بسیار کمککننده باشد؛ اما در مقابل،
کمبود خواب موجب تحریکپذیری ،عصبانیت،
اضطراب و افرسدگی میشود و قدرت تصمیمگیری و
مترکز فرد را کاهش میدهد.
مشکالت خواب میتوانند تا حدی غیر قابل تحمل
شوند که فکر فرد را به سمتی بکشانند که تنها راه
خوب خوابیدن را مرصف مجدد مواد مخدر بدانند و
این یعنی خطر بازگشت اعتیاد افزایش مییابد.
بسیاری از معتادان بعد از ترک اعتیاد به مواد
مخدر ،دچار مشکالت خواب میشوند؛ اما در بعضی
معتادان این مشکل بعد از چند روز از بین میرود و
خواب آنها ،به حالت عادی برمیگردد.
دستهی دیگر از معتادان ممکن است این مشکالت
خواب را به سه شکل جداگانه که در زیر آمده است،
تجربه کنند و برای شان ادامه پیدا کند.
کمخوابی :این معتادان شبها منیتوانند به
راحتی به خواب بروند؛ دچار بیخوابی میشوند و این
مشکل بسیار آنها را آزار میدهد.
به خواب عمیق نرفنت :معتادانی هم خواهند بود
که از کیفیت خواب خود شکایت داشته باشند و
مدعی شوند که خواب آنها ،خستگی شان را از بین
منیبرد و روز بعد به قدری خسته اند که انگار شب
گذشته اصال نخوابیده باشند.
خواب بریده بریده :اگر چه این دسته از معتادان
بیشرت از گروههای قبلی معتادان میخوابند؛ اما
خوابهای آنها چرتگونه و لحظهای است و بدن
منیتواند به سطح مطلوب اسرتاحت خود برسد.
هامن طور که ذکر کردم ،مشکل بیخوابی
میتواند خطر مرصف مجدد اعتیاد را افزایش دهد.
برای جلوگیری از این اتفاق ،باید به درمان بیخوابی
معتاد در حال بهبود توجه کرد و برای درمان بیخوابی
روشهای مختلفی را امتحان کرد .اصلیترین کار
برای درمان این مشکل ،پیدا کردن ریشهی اصلی
بیخوابی است .گاهی ریشهی بیخوابی در اسرتس
و اضطراب فرد معتاد است .یادمان باشد ،بیخوابی
یکی از بارزترین عالئم افرسدگی است.
مرسوم است که شیوههای مختلفی برای درمان
بیخوابی استفاده شود ،بعضی از آنها:
آرامش قبل از خواب :در این شیوه فرد معتاد باید
بداند چه رفتارهایی را انجام دهد یا ندهد تا بتواند
خواب مناسبتری داشته باشد؛ مانند عدم استفاده از
قهوه ،سیگار (کافئین – نیکوتین) و تلفون همراه قبل
از خواب ،انجام ورزش به طور منظم و...
آرامش قبل از خواب :در شیوهی آرامسازی
میتوان از ذهنآگاهی و مترین تنفس عمیق ،به آرام
کردن عضالت و ذهن خود بپردازیم تا اضطراب را
کمی دور کنیم و با آرامش بیشرتی به خواب برویم و
خواب بهرتی را تجربه کنیم.
تحمل بیدارخوابی :در این شیوه با وجود فراهم
بودن رشایط خواب ،باید تالش شود تا بیدار ماند؛
در این صورت فکر «اگر تا صبح نشد که بخوابم ،چه
اتفاقی برایم میافتد؟» و اسرتس ناشی از این فکر در
ذهن مان از بین میرود.
و دیگر این که دارو درمانی ،یکی از روشهای
پرکاربرد برای درمان بیخوابی است و در متام
دواخانهها قرصهایی است که در درمان بیخوابی
استفاده میشود؛ اما باید از مرصف خودرسانهی این
داروها خودداری کنیم و برای گرفنت نسخهی مناسب
به پیش داکرت برویم.
سعی شود مکانی ثابت برای خواب مان مشخص
کنیم و هر شب در یک جای متفاوت نخوابیم .اتاق
خود را ،از هر نور و یا صدای شدید دور نگه داشته و از
بالشت و تشک مناسب استفاده کنیم تا در طول شب
بدن مان در حالت آرامش قرار بگیرد.
داشنت یک برنامهی خوابی ثابت و منظم بسیار
کمک میکند و سعی شود هر شب در یک زمان
مشخص به خواب رفته تا ساعت خواب بدن شام
تنظیم شود.
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ثبت بیش از 4هزار شکایت از سوی ثبات و همگرایی
در نخســتین روز پــس از اعــام نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری ،تکــت انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی حــدود
چهارهــزار و  63شــکایت را بــه کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی تحویــل داده اســت و ممکــن اســت رقــم
شــکایتها در دو روز باقیمانــده افزایــش پیــدا کنــد.
نورالرحــان اخالقــی ،عضــو ارشــد دســتهی انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه
اعضــای ایــن تکــت بــا چهارهــزار و  63شــکایت بــه کمیســیون
شــکایات رفتــه انــد و مســتند شــکایتها را بــه ایــن کمیســیون
تســلیم داده انــد.

تایرهــای فرســوده ،کفشهــای کهنــه و مــواد پالســتیکی اکــرا در داشهــای خشـتپزی و حاممهــای
داخــل شــهر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــرای جلوگیــری از ایــن چالــش ،فرماندهــی پولیــس بــه
هـمکاری ســه نهــاد دیگــر (شــهرداری ،والیــت کابــل و محیــط زیســت) تــا کنــون نزدیــک بــه  80محــل
و ذخیرهگاههــای ایــن مــواد را شناســایی و مســدود کــرده اســت .پولیــس کابــل ،همچنــان میگویــد
کــه ذخیرهگاههــای مــواد ســوخت غیرمعیــاری در مربوطــات حــوزهی دوم و حــوزهی هشــتم پولیــس
شــهر کابــل شناســایی شــده اســت .بــر اســاس آمــار فرماندهــی پولیــس کابــل ،تــا کنــون  400تــن
مــواد ســوخت غیرمعیــاری (دودزا) از شــهر کابــل جم ـعآوری و از داخــل شــهر بــه بیــرون انتقــال داده
شــده اســت.

بی خوابی چالشی برای
معتادان در حال بهبودی

 24دسامرب 2019

وضعیــت سیاســی کنونــی افغانســتان ایــن روزهــا
وارد مرحلــهی تــازهای شــده اســت .کمیســیون
مســتقل انتخابــات بــا اعــام نتایــج ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری  98و پیــروزی آقــای ارشفغنــی
در مرحلــهی ابتدایــی ،تــوپ را در میــدان کمیســیون
شــکایات انتخاباتــی انداختــه اســت تــا از فرصــت بــه
دســت آمــده ،بتوانــد بــار فشــارهایی را کــه تــا امــروز بــر
دوش خــود احســاس میکــرد کــم کنــد.
اکنــون تیمهــای انتخاباتــی دولتســاز بــه رهــری
محمــدارشف غنــی ،ثبــات و همگرایــی بــه رهــری
عبداللــه عبداللــه و دیگــر نامزدهــای انتخاباتــی ،نبایــد
بــا واکنشهــای عجوالنــه و مغرضانــه جــ ِو سیاســی
حاکــم بــر انتخابــات را مســموم کننــد .نیــاز اســت
کــه بــا خویشــنداری سیاســی ایــن فرصــت را در
اختیــار کمیســیونهای انتخاباتــی بگذارنــد تــا رونــد
ملتســازی و دموکراســی بــرای مــردم افغانســتان
کــه در تاریــخ شــش میــزان ســال جــاری از پــای
صندوقهــای رأی انتخابــات آغــاز شــده اســت ،در
مســیر درســت خــود حرکــت کنــد و در پایــان ،مــردم
افغانســتان دارای یــک نظــام سیاســی مــروع و
حاکمیــت سیاســی همهپذیــر باشــند.
هــر چنــد در هــان روز اول بعــد از اعــام نتایــج
ابتدایــی توســط کمیســیون انتخابــات ،واکنــش دیگــر
نامزدهــای سیاســی چنــان باهیاهــو و بــدون درایــت
سیاســی صــورت گرفــت کــه از هــم اکنــون بایــد
منتظــر تأخیــر چنــد ماهـهی دیگــر از ســوی کمیســیون
شــکایات انتخاباتــی بــود؛ زیــرا آن گونــه کــه پیشبینــی
میشــود ،کمیســیون شــکایات انتخاباتــی نیــز زیــر
فشــارهای سیاســی تیمهــای انتخاباتــی معــرض قــرار
خواهــد گرفــت و ایــن فشــارها ســبب خواهــد شــد تــا
بــار دیگــر اعــام نتایــج نهایــی بــا تأخیــر روبـهرو شــود.
بــه ایــن زودیهــا منیتــوان امیــدوار بــود کــه مــردم
افغانســتان دارای رییسجمهــور تأییدشــده از یــک
رونــد قانونــی باشــند.
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــرای پایــان دادن
بحــران انتخاباتــی کنونــی ،بایــد رسنــخ را در جریــان
پیشــرد مذاکــرات صلــح امریــکا بــا طالبــان نیــز
جســتوجو کــرد .درســت یــک روز بعــد از آن کــه
نتایــج ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری اعــام
شــد ،خربهایــی از درون جلســههای رهــری طالبــان
بــه کابــل مخابــره شــد؛ ایــن خربهــا حاکــی از آن
اســت کــه اعضــای ارشــد طالبــان پــس از ســفر بــه
پاکســتان و مشــوره بــا دیگــر رهــران طالبــان کــه در
کویتــه و پیشــاور مســتقر انــد ،توافــق کــرده انــد کــه
بعــد از امضــای توافقنامــهی صلــح بــا امریــکا ،ایــن
گــروه بــرای رشوع مذاکــرات بیناالفغانــی بــا حکومــت
افغانســتان ،حــارض اســت خشــونتها را کاهــش داده
و آتشبــس موقــت اعــام کنــد.
اعــام نتایــج ابتدایــی و نــر خــر آتشبــس
موقــت طالبــان بــا حکومــت افغانســتان بــرای آغــاز
مذاکــرات بیناالفغانــی صلــح بــا اختــاف یــک روز،
نشــاندهندهی ایــن اســت کــه هــم انتخابــات و هــم
صلــح بــه عنــوان دو جریــان مهــم سیاســی افغانســتان
در یــک مســیر مشــرک و شــانه بــه شــانهی همدیگــر
پیــش میرونــد .هــر چنــد ،پیــش از روز ششــم میــزان،
روابــط بــه گونــهای بــود کــه گویــی رونــد صلــح و
طالبــان توانســته اســت از انتخابــات و حکومــت
افغانســتان پیشــی بگیــرد؛ امــا بــا برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری در شــش میــزان ،ایــن حکومــت
افغانســتان بــود کــه توانســت تــا حــدی امتیازهــای
دلخــواه خــود را بــرای مرشوعیــت بخشــیدن بــه نظــام
جمهــوری در حکومــت آینــدهی افغانســتان بــه دســت
بیــاورد؛ بــا ایــن وجــود ،تأخیــر در رونــد اعــام نتایــج،
ســبب شــد تــا طالبــان و رونــد صلــح بعــد از توقــف چنــد
مــاه ،بــار دیگــر در کــورس رقابــت از حکومــت پیشــی
گرفتــه و رییسجمهــور ترامــپ و واشــنگنت را وادار بــه
ایــن کننــد کــه دوبــاره بــه میــز مذاکــره بازگشــته و بــه
خواســتههای سیاســی ایــن گــروه گــوش بســپارند.
بــا ایــن اوصــاف و اوضاعــی کــه ایــن روزهــا بــر ج ـ ِو
سیاســی افغانســتان حاکــم اســت ،نشــان از آن دارد که
انتخابــات و صلــح هــر دو ،شــانه بــه شــانهی همدیگــر
دوبــاره بــر رس یــک خــط قــرار گرفتــه انــد ،دو رویــدادی
کــه بــرای آینــدهی سیاســی و اجتامعــی ایــن کشــور
مهــم و تعییــن کننــده اســت.
بافراهــم شــدن چنیــن بســر سیاســی در
افغانســتان ،میتــوان اشــارهای قابــل تأمــل بــه مدیــران
سیاســی هــر دو رونــد کــرد کــه الزامــا آنــان هــر قــدر
هوشــیارانه و بــا دارایــت بتواننــد وضعیــت را بــه ســود
خــود مدیریــت کننــد ،بــه هــان میــزان مــورد پذیــرش
همگانــی قــرار خواهنــد گرفــت .در خوشبینانــه تریــن
حالــت میتــوان گفــت کــه بــه زودی دارای یــک نظــام
جمهــوری واحــد و اپوزیســیون مــروع سیاســی و
صحنــهی رقابــت سیاســی ســامل خواهیــم بــود.

کمیســیون مســتقل انتخابــات ،روز
یکشــنبه (یــک جــدی) دو مــاه و 24
روز پــس از برگــزاری انتخابــات ،نتیجـهی
ابتدایــی را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن،
عبدالرازقاختیاربیگ محمــدارشف غنــی ،برنــدهی نتیجــهی
ابتدایــی انتخابــات اســت.
بــر اســاس گفتههــای کمیســیون انتخابــات ،محمــدارشف
غنــی  ۵۰٫۶۴درصــد آرا را بــه دســت آورده و بــه همیــن ترتیــب،
عبداللــه عبداللــه بــا بــه دســت آوردن  39.52رأی در ردهی
دوم قــرار دارد .اعــام نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات بــا اســتقبال
تکــت انتخاباتــی دولتســاز و مخالفــت شــورای نامــزدان
و دســتهی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه عبداللــه
مواجــه شــد.
ســاعتی پــس از اعــام نتیجـهی ابتدایــی ،عبداللــه عبدالله،
رهــر تکــت ثبــات و همگرایــی ،در میــان هوادارانــش از کارکــرد
کمیســیون انتخابــات انتقــاد کــرد و گفــت کــه «بــر اســاس رأی
مــردم» تیــم او برنــدهی انتخابــات ریاســتجمهوری اســت.
آقــای عبداللــه ضمــن ایــن کــه از هوادارانــش خواســت صبورانــه
منتظــر متثیــل ارادهی شــان باشــند ،همچنــان هشــدار داد
کــه هــر گزینـهای را بــرای دفــاع از رأی مــردم مجــاز و دفــاع از
رأی مــردم را بــر خــود فــرض میدانــد.
او بــار دیگــر بــا اشــاره بــه  ۳۰۰هــزار رأی اختالفــی تأکیــد
کــرد کــه ایــن آرا بــدون بایومرتیــک و دارای اثــر انگشــت و
عکــس تکــراری ،وارد سیســتم شــده اســت.

آقــای اخالقــی ،بــا انتقــاد از کمیســیون انتخابــات ،نتیجـهی
ابتدایــی را پــر از تقلــب خوانــد و گفــت« :نتیجــهی تقلبــی
قابــل قبــول بــرای مــا نیســت .ایــن تقلــب از ســوی کمیســیون
انتخابــات در هامهنگــی بــا یــک تکــت انتخاباتــی صــورت
گرفتــه اســت».
ایــن عضــو دســتهی ثبــات و همگرایــی ابــراز امیــدواری کــرد
کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات مطابــق بــه قانــون جلــوی
تقلــب را بگیــرد و بــه شــکایات آنــان رســیدگی کنــد.
پروســس  1300شــکایت در کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی رونــد
ثبــت شــکایات و اعرتاضــات در پیونــد بــه نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری را بــه صــورت رســمی آغــاز کــرد.
بــا آن کــه دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی میگویــد،
بیــش از چهارهــزار شــکایت را بــه گونـهی رســمی در کمیســیون
شــکایات بــه ثبــت رســانده اســت؛ امــا مســؤوالن کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی میگوینــد کــه تــا حــال
 1300شــکایت پروســس شــده اســت.
محمــد قاســم الیاســی ،ســخنگوی کمیســیون شــکایات
انتخاباتــی ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه  37تــا
 39روز نیــاز اســت بــه ایــن شــکایتها رســیدگی و در مــورد آن
تصمیمگیــری صــورت گیــرد.
آقــای الیاســی گفــت 37« :تــا  39روز در بــر میگیــرد تــا بــه
ایــن شــکایتها رســیدگی شــود .ســه روز بــرای شــکایت نامــزدان
فرصــت اســت 15 ،روز دیگــر کمیســیون والیتــی بــه شــکایتها
رســیدگی میکنــد .ســه روز بــرای اســتینافطلبی اســت و 15
روز دیگــر هــم کمیســیون انتخابــات تصمیمگیــری میکنــد».
بــه گفتــهی او بــه متــام شــکایتها مطابــق بــه قانــون
رســیدگی صــورت میگیــرد و در هامهنگــی بــا کمیســیون
انتخابــات تصمیــم آنهــا اعــام خواهــد شــد .کمیســیون
شــکایات همچنــان گفتــه اســت کــه نتیجــهی اعالمشــده
از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات ،ابتدایــی اســت
و طرفهــای دخیــل در انتخابــات ،بایــد از پیــشداوری،
خــودداری کننــد.
در کنــار دســتهی انتخاباتــی ثبــات وهمگرایــی ،شــاری
دیگــر از نامــزدان ریاســتجمهوری نیــز نســبت بــه اعــام

نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات واکنــش نشــان داده انــد .دســتهی
انتخاباتــی امنیــت و عدالــت بــه رهــری رحمتاللــه نبیــل،
اعــام نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات ریاسـتجمهوری را ،کودتــا
علیــه دموکراســی خوانــده و گفتــه اســت کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،بــدون توجــه بــه اصــل بیطرفــی و چارچوبهــای
حقوقــی ،بهگونــهی جانبدارانــه آمــار و ارقامــی را منتــر
کــرده کــه بــا ایــن کار ،آخریــن میــخ را بــر پیکــر نیمجــان
دموکراســی کوبیــده اســت.
گلبالدیــن حکمتیــار ،رهــر دســتهی انتخاباتــی صلــح و
عدالــت اســامی نیــز در واکنــش بــه اعــام نتیجـهی ابتدایــی،
گفتــه اســت کــه نتیجـهی ابتدایــی انتخابــات «غیرقابــل تصــور و
مضحــک» اســت .آقــای حکمتیــار روز دوشــنبه ( دو جــدی) در
یــک نشســت خــری بــا انتقــاد از کمیســیون انتخابــات ،گفــت
کــه انتخابــات ریاســتجمهوری ،بــا تقلبــات گســرده برگــزار
شــد و آرای دســتهی انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســامی،
بهگونــهی «بیرشمانــه» بــه رسقــت رفتــه اســت.
او افــزود« :نتیجـهی انتخابــات بــرای هــر شــهروند هوشــیار،
مضحــک و غیرقابــل تصــور بــود .تقلــب و دروغ هــم حــد و مــرزی
دارد .هیــچ کــس گــان منیکــرد کــه کمیســیون انتخابــات تــا
ایــن پیامنــه پیــش بــرود .بیــش از  ۲۴۰۰محــل رأیدهــی بانــک
رأی مــا بــود؛ امــا بــا بیرشمــی متــام آرای مــا را رسقــت کردنــد.
حــزب اســامی بیــش از یــک میلیــون رأیدهنــدهی واجــد
رشایــط داشــت».
بــا ایــن همــ ه محمــد ارشف غنــی ،رهــر تکــت دولتســاز،
تأکیــد کــرده اســت کــه از رونــد کار کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی بــه گونـهی همهجانبــه نظــارت خواهــد کــرد.
بــا توجــه بــه حجــم شــکایتها در کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی ،حــاال تــوپ در میــدان ایــن کمیســیون
اســت و دیــده شــود کــه شــکایات دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی چقــدر میتوانــد در نتیجـهی نهایــی انتخابــات تأثیــر
بگــذارد .قــرار اســت نتیجــهی نهایــی پــس از بررســیهای
نهایــی کمیســیون شــکایات از ســوی کمیســیون انتخابــات
اعــام شــود .آنچــه کــه دســتهی ثبــات و همگرایــی تأکیــد
دارد ،ایــن اســت کــه اگــر بــه شــکایات انتخاباتــی درســت
رســیدگی شــود ،تیــم آنهــا برنــدهی انتخابــات خواهــد بــود نــه
تیــم دولتســاز.

تایر کهنه؛ بدیل خطرناکتر
برای زغال سنگ
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آیا 4هزار شکایت نتیجهی نهایی انتخابات
را تغییر خواهد داد؟

هــر ســال بــا رســیدن فصــل زمســتان،
مشــکل مــرگآوری بــه نــام «آلودگــی
محیطزیســتی» در کابــل خلــق میشــود
و شــار زیادی از شــهروندان را به امراض
سیدمهدی حسینی گوناگــون و خطرنــاک مبتــا میکنــد.
ایــن مشــکل ،محصــول کار شــهروندانی
اســت کــه بــا اســتفاده ســوختهای غیرمعیــاری ،ه ـم بــازار
فــروش ایــن ســوخت را گــرم میکننــد و هــ م خانههــا و
ســاختامنهایشــان را .ادامــهی اســتفاده از ســوختهای
غیرمعیــاری ،آلودگــی محیــط زیســت را افزایــش داده و
پایتختنشــینان را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرده اســت.
عــاوه بــر چالشهــای متعددیکــه بــه مســألهی محیطــی
کابــل ارتبــاط دارد ،اکنــون آلودگــی هــوا از ســالهای زیــادی
میشــود کــه بــه آن افــزوده شــده اســت.
بــه بیــان دیگــر ،نهادهــای صحــی و کارشناســان
محیطزیســتی ،آلودگــی هــوا را کشــندهتر از حمــات
تروریســتی میخواننــد و آلودگــی را ،هــان مــرگ خاموشــی
میداننــد کــه همهســاله منجــر بــه مــرگ هــزاران انســان در
کابــل میشــود .ایــن تهدیــد در کابــل بــا گذشــت هــر ســال
جــدی تــر میشــود و از ســوییهم دولــت اقدامــات مؤثــری
را بــرای رفــع ایــن مشــکل نــدارد .هرچنــد کــه مبــارزه بــا ایــن
تهدیــد دشــوار اســت؛ امــا نیــاز اساســی بــه یــک راهــکار
بنیــادی دارد.
ت در جادههــای کابــل،
انداخــن بیرویــهی کثافــا 
وارد کــردن بیرویــهی زغــال ســنگ و ســوختاندن مــواد
غیرمعیــاری از قبیــل پالســتیک ،تایرهــای فرســودهی موترهــا،
کفشهــای کهنــه ،عواملــی اســت کــه ســبب آلودگــی محیــط
زیســت شــده اســت .درحالــی کــه در فصلهــای دیگــر
معمــوال کثافــات و آشــغالهای کنــار جــاده مشــکلآفرین
میشــود ،بــا رســیدن فصــل زمســتان ،ســوخت بیرویــهی
زغــال ســنگ و دیگــر ســوختهای غیــر معیــاری ،زندگــی
کابلیهــا را بــا مشــکل زیــادی رو بــهرو میکنــد.
افــزون بــر اســتفاده از ســوختهای غیــر معیــاری ،چیــز
دیگــری کــه بــه آلودگــی هــوا میافزایــد ،تراکــم بیــش از
حــد وســایط نقلیــه اســت .در شــهری کــه تراکــم جمعیــت آن
نزدیــک بــه هفــت میلیــون نفــر اســت؛ امــا وســایط نقلی ـهی
آن بــه بیــش از یکونیــم میلیــون میرســد .میتــوان گفــت
کــه تعــدد ایــن وســایل میتوانــد آلودگــی هــوا را شــدید
کنــد .ادارهی محیــط زیســت کابــل ،همــواره اعــام کــرده کــه
بزرگتریــن آالیندههــای آلودگــی هــوا ،وســایط نقلیــهای
اســت کــه تیــل بیکیفیــت مــرف میکننــد.
از ســوییهم وارد کــردن بیرویــهی زغــال ســنگ از
والیتهــای مختلــف بــه کابــل و اســتفاده از آن در خانههــا
وحاممهــا ســبب افزایــش آلودگــی هــوا شــده اســت .هرچنــد
آمارهــای رســمی از وارد کــردن ایــن مــواد ســوختی وجــود
نــدارد؛ امــا روزانــه صدهــا موتــر مملــو از ذغــال ســنگ از
دروازههــای مختلــف کابــل وارد شــهر میشــوند؛ زیــرا در
هــوای رسد زمســتان ،شــهروندان نیــاز بــه ســوخت دارنــد.
ادامــهی ایــن بحــران و میــزان اعرتاضهــای شــهروندان
بــا گذشــت هــر ســال بــاال رفتــه و ایــن اعرتاضــات ســبب
شــده تــا حکومــت مرکــزی و مســؤوالن مربــوط دســت بــه
کار شــوند .بــه تازگــی ،ریاســت محیــطزیســت ،شــهرداری و
فرماندهــی پولیــس کابــل بــه گونـهی مشــرک روی برنامـهای
کار میکننــد تــا آلودگــی هــوای ایــن شــهر را کاهــش و یــا
هــم جلوگیــری کننــد.
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صبــح کابــل :ایــن شــبیه حــرف «چارلــی چاپلیــن» اســت
کــه هــر چــه ســعی کــردم مــردم بفهمنــد؛ امــا فقــط خندیدنــد.
ســؤالی کــه دارم ایــن اســت؛ چطــور میشــود ،چالشهــای
موجــود فرهنگــی ،اجتامعــی و فکــری جامعــه را در قالــب هــر
بیــان کنیــم؟ بــرای ایــن کار ،بــا توجــه بــه وضعیــت کشــور مــان
کــدام یکــی از ژانرهــای ســینامیی مؤثرتــر اســت؟ اگــر روزی
یــک ســینامی ملــی داشــته باشــیم؟
مقصــودی :جــواب ایــن ســؤال ســخت اســت .مــا بایــد اول
تکلیــف خــود را بــا هــر و ســینام مشــخص کنیــم ،بعــد بگوییــم
کــه کــدام ژانــر خــوب اســت .اگــر ســینام داشــته باشــیم ،هــر
دو ژانــر بــرای بیــان دردهــای جامعــه خــوب اســت؛ امــا ژانــر
کمــدی تأثیــر زیــادی شــاید نداشــته باشــد؛ چــون زود فرامــوش
میشــود .تــراژدی تأثیــر جــدی و ژرف دارد .درســت اســت کــه
ممکــن اســت یــک اثــر کمــدی کســی را بــرای لحظههایــی شــاد
کنــد؛ امــا فرامــوش نکنیــد کــه تراژدیهــا ،زندگــی را سمتوســو
میدهــد .تــراژدی بــه آن دلیــل مؤثــر اســت کــه بــا زندگــی مــا و
شــا نزدیکــی بیشــری دارد .شــا بهــر میتوانیــد بــا داســتان
یــک نوعــروس کــه شــوهرش را بــرده انــد و او تکــه تکــه شــده
اســت ،ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا یــک اثــر کمــدی .شــا میدانیــد
کــه آثــار شکســپیر ،بیشــر شــان تــراژدی و تأثیرگذارتریــن آثــار
دنیــا در چهارصــد ســال گذشــته اســت.
صبــح کابــل :کشــورهای دیگــر ،مبــدأ تاریــخ ســینامی
خــود را حضــور اولیــن تصویــر قــرار داده انــد؛ اگــر چنیــن
باشــد ،شــاید مــا نیــز نزدیــک بــه صــد ســال در ســینام تاریــخ
داشــته باشــیم؛ اگــر ورود نخســتین کمــره و تصویربــرداری را
حســاب کنیــم ،بیــش از هفتــاد و چنــد ســال و باالتــر از عمــر
پاکســتان میشــود .ســینامی افغانســتان در ســطح منطقــه
روزگاری خــوب بــود؛ چــرا تــا ایــن انــدازه افــت کردیــم ،عاملــش
جنــگ و نابســامانی بــود ،یــا عواملــی دیگــری نیــز دخیــل
بودنــد؟
مقصــودی :یقیــن دارم کــه جنــگ عامــل بدبختــی اســت؛
امــا دلیــل وجــود جنــگ ،نفهمیهــا اســت .وقتــی کــه منطــق
در یــک جامعــه نباشــد ،کشــمکش بــه میــان میآیــد .مــا
نبایــد خــود را تربئــه کنیــم و همــه چیــز را بــه گــردن جنــگ و
بیگانههــا بیندازیــم .اگــر نفهمیهــای خــود مــان منیبــود؛
بــه رسنوشــت امــروز دچــار منیشــدیم؛ ایــن نتیجــهی کار
خــود مــا اســت .تفنــگ خودبهخــود فیــر منیکنــد تــا یــک
انگشــت ماشـهاش را فشــار ندهــد ،انگشــت هــم تــا یــک عصــب
و شــعور آلــوده بــه آن دســتور ندهــد ،خودبهخــود ماشــهی
تفنــگ را منیکَشَ ــد .پــس وقتــی فکــر و شــعور آدمهــا آلــوده
شــد ،تفنگهــا فیــر میکنــد ،مرمیهــا بــه رس و ســینهی مــن
و تــو میخــورد؛ آن وقــت انســان و انســانیت از بیــن م ـیرود.
مــا نبایــد جنــگ را مالمــت کنیــم؛ بایــد عامــل و عوامــل جنــگ
را مذمــت کنیــم .مــن بــه عنــوان یــک افغــان پیــش مردمــم
رشمنــده اســتم ،وظیف ـهای را کــه بــه عنــوان یــک شــهروند بــه
دوش مــن بــود ،درســت انجــام نــداده ام؛ فیلمهایــی را کــه
مردمــم انتظــار داشــتند ،موفــق بــه ســاخنت آنهــا نشــدهام.
مــا فیلمهــای بســیار خوبــی مثــل «کیفــر»« ،مــردا را قــول
اس»« ،گنــاه»« ،حامســهی عشــق» و شــبیه آن ،دههــا فیلــم
دیگــر داشــته ایــم .در ســابق یــک گــروه یــا فیلــری بــود کــه
از افــراد حرفـهای بخــش ســینام شــکل گرفتــه بــود .هــر کســی
کــه فیلــم میســاخت ،اول بایــد از فیلــر آنهــا رد میشــد.
آنهــا ،میدیدنــد ،نقــد میکردنــد و مشــورههای بســیار
مؤثــری بــه کارگــردان و فیلمنامهنویــس میداننــد .بــرای
بهــر شــدن اثــر ،چیــزی را کــم و چیــزی را اضافــه میکردنــد.
در آن زمــان عشــق بــود ،هرنمنــدان واقعــا کار میکردنــد.
بیشــر شــهروندان افغانســتان بــه دلیــل ترســی کــه از هــر
دارنــد و یــا هــر دلیــل دیگــر ،آن را رد میکننــد؛ در حالــیکــه
در جایمنــاز شــان در تزئیــن مســاجد شــان و در لبــاس تــن
شــان ،هــر جــاری اســت .اینهــا از هــر میترســند؛ چــون
اگــر هــر رشــد کنــد ،چهــرهی بســیاری رو میشــود.
صبــح کابــل :برخــی معتقدنــد ،چیــزی کــه از هــر مــا گــم

شــده ،عشــق اســت .عشــق به هــر ،ســینام ،تیاتر ،نویســندگی
و ...بــا تأســف ،بیشــر هرنجویــان نیــز بــا جربکانکــور و بــدون
عشــق ،وارد مراکــز آموزشــی هــر میشــوند ،تــا بگوییــم
هرنمنــدان ســابق عاشــق بودنــد و هرنمنــدان امــروز کاســب
انــد؛ ایــن را قبــول داریــد؟
مقصــودی :بســیار دقیــق گفتیــد .بیــش از دو یــا ســه دهــه
میشــود کــه دانشــکدهی هرنهــای زیبــای دانشــگاه کابــل،
مشــغول تربیــه و تعلیــم هرنمنــد اســت؛ امــا حقیقــت ایــن
اســت کــه شــاری از ایــن افــراد کســانیانــد کــه کمتریــن
امتیــاز را در کانکــور گرفتـ ه و بــرای نــاکام منانــدن ،ایــن رشــته
را انتخــاب کــرده انــد .کســانی کــه هیــچ عالقــهای بــه آن
ندارنــد .هرنجویــان صنفهــای اول را بارهــا دیــدهام کــه در
روزهــای نخســت رسگــردان انــد ،مــدام میپرســند ،منیشــود
خــودم را بــه جــای دیگــری تبدیــل کنــم؟ از یکــی پرســیدم
چــرا؟ گفــت کــه مــردم میگوینــد کــه در هــر ســبکرسی،
بیفرهنگــی و فحشــا اســت .گفتــم شــا حــق داریــد؛ چــون
شــاید دیــده باشــید؛ امــا صــر کــن ،یــک سمســر بخــوان،
اگــر عاشــقش نشــدی ،بــاز مــن تــو را تبدیــل میکنــم .گفتــم
شــا هــر و اصالــت هــر را منیشناســید ،شــا از دنیــا،
کتــاب ،موســیقی فاخــر و آثــار ســازنده و بــزرگ دنیــا بیخــر
اســتید .تــاش مــا در دانشــکدهی هرنهــای زیبــا ایــن بــود کــه
شــیرینیهای ســینام و هــر را بــه رخ آنهــا بکشــیم و هــان
اســت کــه در سمســر دوم ،همــهی دانشجویــان عاشــق
ســینام میشــوند.
تلویزیونهــای مــا از رسیالهــای بیگانــه پــر اســت؛
رسیالهایــی کــه مراعــات فرهنــگ مــا را ندارنــد؛ چیــزی
کــه تأثیــر مخربــی روی روح و روان کــودکان مــا دارد .یکــی
از رسیالهــای خارجــی کــه توســط یکــی از تلویزینهــای
خصوصــی بــه نــر میرســد ،چنــد شــب پیــش ،مســتقیام عمل
ســقط جنیــن را بــه منایــش گذاشــت؛ فکــر کنیــد کــه فامیــل و
کــودکان مــن از آن ،چــه بیاموزنــد؟ بایــد ایــن مرحلـهی گــذار را
ســپری کنیــم ،بگــذار مــا را بدنــام بگوینــد ،بــرای آن که ســینام و
هــر مــا را بدنــام کردنــد .وقتــی مــن در حضــور خانــوادهام چنان
رسیالهــای خارجــی را میبینــم ،ایــن بدنامــی و دوزخ بزرگــی
بــرای هــر و هرنمنــدان مــا اســت .دخــرک کوچکــم آمــده و بــا
تقلیــد از ایــن رسیالهــای خارجــی چیــزی را زیــر پیراهــن خــود
گذاشــته و نقــش یــک خانــم حاملــه را بــازی میکنــد .دخرتکــم
منیدانــد کــه چــه کار میکنــد ،او منیدانــد مــن چقــدر زجــر
میکشــم .بــاورم ایــن اســت کــه ســینامی افغانســتان جــور
خواهــد شــد .تالشهــای ســینامگران جــوان مــا ،برگــزاری
جشــنوارههای ســینام ،مثــل جشــنوارهی مهــرگان؛ اینهــا
همــه امیدوارکننــده اســت.
صبــح کابــل :بــه تازگــی از برخــی هرنمنــدان در
جشــنوارهی مهــرگان نیکوداشــت شــد ،ایــن کارهــا چــه
تأثیــری روی ســینامی افغانســتان خواهــد داشــت؟
مقصــودی :ای کاش اثرهــای تــراژدیای کــه مــا تولیــد
میکنیــم ،سیاســتگذاران مــا نیــز آن را ببیننــد؛ کســانی
کــه امــروز کنــرل اعصــاب مــا بــه دســت شــان اســت .رضور
نیســت کــه حتــا بــه کــدام فاتحــه برونــد ،میتواننــد از درون
فیلمهــا آن را حــس کننــد ،کافــی اســت کــه حــس کننــد .ایــن
نیکوداشــتها و قدردانیهــا ،میتوانــد هرنمنــدان را بیشــر
از پیــش بــه کارهــای جــدی تشــویق کنــد .مــن بــه خــودم بــاور
دارم مثلــی کــه در جش ـنواره ویلیــام شکســپیر لنــدن بــودم،
اگــر حــاال هــم زمینــه مســاعد شــود کــه در هالیــوود کار کنــم،
موفــق میشــوم .ایــن تــوان را مــن ،همفکــران و هموطنانــم
داریــم .مــا واقعــا محتــاج حــل مشــکلی اســتیم کــه حــاال مــا را
شــکنجه میدهــد؛ بــرای حــل آن اگــر مــن و شــا از طریــق
هــر نتوانیــم ،لــذت صلــح را بــرای مــردم نشــان دهیــم ،مــردم
قــدر صلــح را از کجــا بداننــد؟ مــن بــه آینــدهی ســینامی
افغانســتان امیــدوار اســتم .جوانــان درس میخواننــد ،بگــذار
کــه اصــا زمینــهی جــذب و کار بــرای شــان نباشــد ،مهــم
نیســت ،مهــم آن اســت کــه در آینــده جوانــانِ تحصیــل کــرده

و هرنمنــد داریــم .راههــای بســیاری در پیــش اســت کــه بایــد
پیمــوده شــود.
صبــح کابــل :برخــی از ســینامگران مــا مثــل انجنیــر
لطیــف ،شــهاب اســامی و ســایر هرنمندانــی کــه حداقــل
مــن بــا آنهــا صحبتــی داشــتهام ،بــه صــورت واضــح گفتــهانــد
کــه دولــت و بــه ویــژه خارجیهــا در مقابــل رشــد ســینام در
افغانســتان ایســتاده انــد .حتــا شــهاب اســامی دلیــل تنــگ
شــدن زمینــه بــرای صدیــق برمــک ،ســاخنت فیلــم «جنــگ
تریــاک» را گفتنــد کــه خیلــی بــه خارجیهــا برخــورده اســت.
شــا چنیــن بــاوری داریــد؟
مقصــودی :اگــر حکومــت و یــا سیاس ـتمداران ایــن درک
را از هرنمنــدان داشــته باشــند کــه ایــن قــر علیــه مصالــح
مــا اســت ،چنیــن دیدگاهــی ریشــه در نفهمــی آنهــا دارد؛
در حالــی کــه سیاســتمداران و بــزرگان مــا بایــد از فهــم
باالیــی برخــوردار باشــند .بــه عنــوان مثــال ،وزیــر اطالعــات
و فرهنــگ مــا بــا تأســف ،حوصلــه یــا تحمــل پنــج دقیقــه
بحــث منطقــیِ هــری را نــدارد .نــه آرشــیف را میشناســد ،نــه
گالــری ،نــه فیســتیوال ،نــه موســیقی و نــه از مطبوعــات خــر
اســت .ســینام ،تیاتــر ،جوایــز و ایــن چیزهــا را کــه بــه جایــش
بگذاریــد .مــن از وزیــر صاحــب هیــچ گالی ـهای نــدارم؛ چــون
او فکــر میکنــد ،تنهــا وظیف ـهاش ایــن اســت کــه مناینــدهی
حکومــت باشــد .اینهــا دشــمن مــا نیســتند؛ نفهمــی شــان
بزرگتریــن دشــمن مــا و مــردم مــا اســت .دمل بــه «صحــرا
کریمــی» میســوزد کــه هــر روز جگــرش بــرای هــر ایــن
رسزمیــن خــون اســت و هــر روز بــا کســانی رس و کار دارد کــه
هیــچ چیــزی از هــر و فرهنــگ منیداننــد.
صبــح کابــل :شــا در هفــت فیلــم ســینامیی نقــش
داشــته ایــد ،بــا کــدام نقــش ،همذاتپنــداری بهــر داشــتید
و نزدیکتــر بودیــد؟
مقصــودی :نقــش شــادگل در رسیــال «دکونــدی زوی» ،از
نقشهایــی بــود کــه در درونــش حــل شــده بــودم .ایکاش
ادامــه مییافــت .پیامهــای بســیار قشــنگی داشــت و آنچــه
کــه دارد ،در افغانســتان میگــذرد .کاش میتوانســتم
حقیقتهــای تلــخ جامعــهی خــود را در قالــب ژانــر کمــدی
بــه پــرده م ـیآوردم .بــا نقــش شــادگل و اقعــا همذاتپنــداریِ
زیــادی داشــتم؛ چــون مــن زندگــی مــردم و مصیبتهــای
شــان را میشناســم .همیــن حــاال نیــز رسزمیــن مــا پــر
از محرومیتهــا ،شــادگلها و بدبختیهــا اســت .روزی
بــه جایــی در ننگرهــار رفتیــم ،مــردم هنــوز خمیردنــدان را
منیشــناختند .در ایــن محرومیــت ،پــدران مــا مقــر نیســتند؛
چــون محرومیــت میراثــی اســت کــه بــه انســان ایــن رسزمیــن
بــه ارث رســیده اســت.
صبــح کابــل :بــا وجــودی کــه در گذشــته مــا «فــرخ افنــدی،
ســیدمقدس نــگاه ،جلیا ،رفیــق صادق ،بیســد و  »...را داشــتیم؛
امــا تیاتــر افغانســتان نیــز جایگاهــی کــه بایــد میداشــت ،امــروز
نــدارد .در واقــع زمین ـهی بــه وجــود آمــدن یــک تیاتــر مکتبــی،
جــدی و علمــی در افغانســتان مهیــا نشــد .چــرا تیاتــر بــا
پیشــنهی خوبــی کــه در افغانســتان داشــت ،رشــد نکــرد؟
مقصــودی :پیشــنیهی تیاتــر در تناســب بــا ســینام در
افغانســتان بســیار خــوب اســت .تیاتــر وقتــی آغــاز شــد کــه
ســفرهای شــاه آن وقــت بــه آســیا و اروپــا بیشــر شــد .در ایــن
ســفرها ،نهتنهــا کــه شــاه ســابق بــا خــود وســائل جنگــی آورد،
بــرای مطبوعــات نیــز زمینــه را مســاعد و دروازههــای مکاتــب را
بــاز کــرد؛ در کنــار آن ،نقشــه و فکــر خوبــی بــرای ســینام نیــز
داشــت؛ حــرف حــدود صــد ســال پیــش را بــرای تــان میگویــم.
تیاتــر وقتــی کــه تــازه بــه افغانســتان آمــد ،یــک مقــدار قالــب و
ســاختارش نیــز آمــد و ایــن حــرف خوبــی بــود .در آن وقــت،
داســتانها و منایشنامههــای بــزرگ و خــوب دنیــا ،بــه
فارســی ترجمــه شــد .نخســت همیــن ترجمههــا بــود؛ آثــاری
از «ویلیــام شکســپیر ،مولیــر ،آنتــوان چخــوف ،آرتــور میلــر،
ماکســیم گورکــی و»...؛ امــا پیشــنهاد شــد کــه داســتانهای
افغانــی نیــز وارد تیاتــر شــود .شــاه گفــت کــه هــدف اصلــی
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صبح کابل :سالم ،کمی در بارهی خودتان بگویید.
مقصــودی :مــن ممنــون اســتم ،تخلصــم مقصــودی اســت
و در ســال  1345در واصلآبــاد چهاردهــی کابــل تولــد
شــدهام .مکتــب را تــا صنــف هشــتم در مکتــب «عمــرا خــان»
خوانــدهام .هــان وقــت بــرادر ،خواهــر کالن و یــک خواهــر
دیگــرم در رادیــوی افغانســتان کار میکردنــد ،زمانــی کــه
تلویزیــون نبــود؛ امــا تیاتــر بــود و رادیــو .چــون یــک رادیــو بــود،
شــنونده زیــاد داشــت ،بعــد از صنــف هشــتم ،تــا صنــف دوازده،
در لیســهی «ابــن ســینا» خوانــدم .بــا فراغــت از مکتــب ،بــه
عســکری رفتــم؛ ســه ســال و ده مــاه در والیتهــای مختلــف
رسبــاز بــودم و در کنــار آن بــه برخــی از فعالیتهــای هــری
نیــز دســت زدم.
صبح کابل :پس از دوران رسبازی چه کار کردید؟
مقصــودی :وارد دانشــکدهی هرنهای زیبا شــدم؛ نخســتین
کار هــری و شــاید بــه یــاد ماندنیترینــش از رسیــال «دکوندی
زوی» بــود .پیــش از آن در رادیــو ،تیاتــر و برخــی فیلمهــا نقــش
داشــتم کــه مطــرح نبودنــد .وقتــی رسیــال دکونــدی زوی از
طریــق تنهــا تلویزیــون کشــور منایــش داده شــد ،همــه آن را
دیــده و بســیار پســندیدند.
صبــح کابــل :گویــا حتــا بــه ریاســتجمهوری دعــوت
شــدید و جایــزه گرفتیــد؟
مقصــودی :بلــی ،داکــر صاحــب «نجیــب اللــه» رسیــال
را دیــده بــود .وقتــی گفتنــد دعــوت رییسجمهــور اســتی،
برایــم جالــب بــود کــه چطــور یــک آدم بیچــاره از ســوی
رییسجمهــور کشــور دعــوت شــده اســت .وقتــی بــه
ریاســتجمهوری رفتــم ،دوران ســفیر «چکســلواکیا» متــام
شــده و او داشــت بــا رییسجمهــور خداحافظــی میکــرد
کــه بــه کشــورش برگــردد .معمــول بــود کــه در ایــن زمــان،
رییسجمهــور بــه رســم ادب و یــادگار ،تولیــد خــاص کشــورش
را مثــل «قالینچــه ،پوســت ،قرهقــل و  »...بــه مهــان هدیــه
دهــد؛ امــا ایــن بــار بــر خــاف معمــول ،یــک کســت کالن «وی
اچ اس» رسیــال دکونــدی زوی بــود .رییسجمهــور بــه ســفیر
گفــت ،مــا ایــن بــار یــک تولیــد تــازه داریــم و مــن دوســت دارم
تولیــد هــری و فرهنگــی کشــورم را بــه شــا هدیــه کنــم .ایــن
بــرای مــن بســیار ارزش داشــت؛ بــه خــودم گفتــم ،اگــر فقیــر
و نــادار اســتم ،خیــر اســت ،عاشــق کــه اســتم؛ آنهــم عاشــق
هــر و کشــورم .مــا بــا ایــن چیزهــا زندگــی کــردهایــم ،دل
مــان بــه رشــد و تعالــی مــردم ،بــه ایــن کــه آنهــا چیــزی از مــا
بیاموزنــد ،خــوش بــود.
صبــح کابــل :تکلیــف ادام ـهی رسیــال دکونــدی زوی چــه
شــد؟
مقصــودی :ســه قســمتش ســاخته و نــر شــد ،ســه
قســمت دیگــرش نوشــته و در رشف ســاخت بــود کــه آمدنــد
و زدنــد ،کشــتند ،ســوختاندند و دفــن کردنــد .هیــچ کلم ـهای
منیتوانــد تصویــر بیچارگــی و منهــدم شــدن افغانســتان ،بــه
خصــوص کابــل را در آن زمــان ،بیــان کنــد؛ بلــی ،جنگهــای
داخلــی کابــل مــا را ویــران کــرد ،هــر روز همســایهها و
همصنفیهــای خــود را دفــن میکردیــم؛ امــا رسانجــام
مجبــور بــه فــرار شــدیم؛ چــون کابــل بــه یــک دوزخ واقعــی
تبدیــل شــده بــود کــه در هــر قــدم مــرگ در کمیــن آدمهــا
نشســته بــود؛ بایــد فــرار میکردیــم و پنهــان میشــدیم .ایــن
دوزخ تــا کنــون ادامــه دارد؛ درســت اســت کــه آتــش واقعــی
در خیابانهــای کابــل بــه آن انــدازه نیســت؛ امــا شــعلههایی
کــه در ســینهها و افــکار انســانهای پلیــد اســت ،ســوزندهتر
از آن آتــش اســت .فرقــش در ایــن اســت کــه آن آتشهــا مــا
را ناگهــان از بیــن میبُــرد؛ امــا آتــش فعلــی مــا را بــه تدریــج
میکشــد.
صبــح کابــل :در زندگــی شــا پــس از آمــدن طالبــان بــه
افغانســتان چــه تغییراتــی آمــد؟
مقصــودی :بــا آمــدن طالبــان ،مــن بــه پاکســتان مهاجــر
شــدم؛ آنجــا مــزدورکاری ،چاهکنــی ،خشــتزنی ،قاچــاق
چــای و چندیــن کار شــاقهی دیگــر کــردم؛ امــا هیــچ کدامــش
نتیجــه نــداد .باالخــره در یــک کمــپ مهاجــران ،برایــم
پیشــنهاد اســتادی آمــد کــه معــاش اندکــی داشــت .یــک
چاردیــواری گِلــی بــود کــه بــر رس آن یــک بــرج بــود ،آن را
بــرای بــود و باشــم پیشــنهاد کردنــد؛ وقتــی بــاران میآمــد،
از ســقفش مثــل زنبیــل آب میچکیــد .یــک فــرش ،بالشــت و
دوشــک برایــم دادنــد ،چنــد تــا کتــاب خــودم خریــدم و آنجــا
معلــم شــدم .دیــدم کــه آرام آرام همــه مــرا شــناختند ،بــرای
آنهــا آموزشــگاه نیــز بــاز کــردم؛ آموزشــگاه «آرت دراماتیــک»،
بــرای شــان کار بــا کمــره ،فیلمبــرداری ،نقــش بــازی کــردن،
عکاســی ،شــعر ،مقالهنویســی و داستاننویســی آموختــم.
کتــاب آوردم و کتابخانــه ســاختم؛ آنجــا خیلــی محبــوب
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بــه تازگــی گزارشــی از رســانههای
داخلــی ایــران بــه نــر رســیده اســت
کــه منصــور حاجــی ،مدیــر کل اتبــاع و
مهاجــران خارجــی اســتانداری تهــران
بــه حضــور برخــی شــهروندان افغانســتان
مجیب ارژنگ
در اعرتاضــات اخیــر ایــران اشــاره کــرده
و خواســتار جلوگیــری از «کارفرمــا و آشــپز شــدن» اتبــاع
افغانســتانی شــده اســت.
بــه نظــر میرســد حکومــت ایــران ایــن روزهــا شــدیدا تــرس
از کارفرمــا شــدن مهاجــران افغانســتانی در دل دارد و برخــی
از مســؤوالن شــان گفتــه« :بســیاری از اتبــاع افغانســتانی و یــا
دیگــر اتبــاع خارجــی از حالــت کارگــری خــارج شــدند و در
حــال تبدیــل بــه کارفرمــا اســتند».
در ایــن شــکی نیســت کــه مهاجــرت اتبــاع کشــورهای
خارجــی بــه ویــژه افغانســتان ،پاکســتان و عــراق بــه ایــران
طــی ســالهای اخیــر ،مشــکالتی را بــه وجــود آورده؛ امــا ایــن
مشــکالت برمیگــردد بــه بیتدبیــری مســؤوالن و ضعــف
قوانیــن مهاجرتــی ایــران.
امــا مهاجــران در ایــران بــه ازای دریافــت کمتریــن
حقــوق و دســتمزد و بــدون بهرهمنــدی از مزایــای بیمــه
حــارض بــه انجــام کار میشــوند؛ بــه گونـهای کــه ایــن مســأله
امــروز بــه عاملــی بــرای تشــویق کارفرمایــان بــه اســتفاده از
مهاجــران خارجــی بــه عنــوان نیــروی کار ارزان قیمــت مبــدل
شــده اســت .پــس نبایــد مســؤوالن حکومتــی ایــران از یــاد
بربنــد کــه بــه دلیــل فســاد پنهانــی کــه در ادارات دولتــی و
نهادهــای مربــوط بــه دولــت بــه شــکل سیســتامتیکی کــه
وجــود دارد ،ســبب شــده اســت کــه ارگانهــای دولتــی مثــل
شــهرداریها در قالــب قراردادهــای موقــت و یــا پیــانکاری
از مهاجــران بــه عنــوان نیــروی کار اســتفاده کننــد کــه اگــر
نگاهــی بــه بازدهــی کار مهاجــران افغانســتان در ایــران چــه
بــه صــورت کارگــر یــا کارفرمــا بیندازیــم ،پــی میبریــم کــه
رضایتمنــدی بیشــری وجــود دارد.
هــر چنــد کــه بارهــا حکومــت ایــران دالیلــی هامننــد
نابســامانیهای خانوادگــی ،بزهــکاری و ناهنجاریهــای
اجتامعــی ،مشــکالت بهداشــتی ،ازدواجهــای غیرقانونــی و
ثبــت نشــده و تولــد کــودکان فاقــد شــناسنامه را از جملــه
پیامدهــای اجتامعــی حضــور مهاجــران برشــمرده؛ امــا
آمارهــای جامعهشــناختی ســاالنهی حکومــت ایــران چیــزی
بــه غیــر از ایــن را نشــان میدهــد.
از آن گذشــته وجــود مهاجــران آن هــم در ایــن حجــم ،مولد
پتانســیل اقتصــادی بزرگــی اســت کــه متامــی دولتهــای
مهاجرپذیــر توانســته انــد از حضــور مهاجــران بــه ســود
اقتصــاد ملــی شــان ســود بجوینــد؛ جــای تعجــب اســت کــه
چطــور حکومــت ایــران تاکنــون نتوانســته اســت در این راســتا
منفعتــی را کســب کنــد و یــا اگــر هــم منفعتــی به دســت آورده
باشــد ،حــارض بــه بیــان آن نیســت.
حضــور مهاجــران بــه ایــن وصعــت در ایــران تاثیراتــی
در ابعــاد بــازار اشــتغال ،فضــای کســبوکار ،رشــد نــرخ
ارز و نقدینگــی کشــور خواهــد داشــت کــه میتــوان بــا
مدیریــت منابــع مالــی و انســانی از ایــن فرصــت اســتفاده
کــرد؛ امــا همــواره دیــده شــده اســت کــه حکومــت ایــران بــر
خــاف آن چــه در قوانیــن مهاجرتــی خــود آورده اســت ،بــا
مهاجــران پنــاه آورده بــه آنجــا رفتــار مغرضانــه دارد و همــواره
مســؤوالن حکومتــی ایــران آموختــه انــد کــه گنــاه ک ـمکاری
و بیکفایتــی شــان را بــر گــردن حضــور مهاجــران در ایــران
بیندازنــد و هــر چنــد وقــت یــک بــار مصوبــه یــا بخشنامـهای
را بــه منظــور محــدود کــردن فعالیــت اقتصــادی و اجتامعــی
مهاجــران صــادرکننــد کــه ایــن گونــه اقدامــات حکومــت
ایــران بیشــر بــه فضــای دوســتی بیــن مــردم ایــران و
مهاجــران صدمــه وارد میکنــد.
اگــر مســألهی گــردش پــول در چرخ ـهی اقتصــاد مطــرح
اســت ،چــه بســا مهاجــران افغانســتانی بــا وجــود فعالیــت
و اشــتغال در ایــران ،پولــی کــه از کارفرمــا میگیرنــد یــا
خــود بــه دســت میآورنــد ،در داخــل کشــور ایــران مــرف
میکننــد و حچــم پولــی کــه مهاجــران افغانســتانی در ایــران
بــه گــردش انداختــه انــد در برابــر پولــی کــه از ایــن کشــور بــه
دســت مهاجــران افغانســتانی خــارج میشــود ،بســیار ناچیــز
اســت.
امــا اکنــون کارفرمایــان ایرانــی موظــف انــد در صــورت نیاز
بــه اســتفاده از نیروهــای خارجــی از نیروهــای مجــاز و دارای
کارت اشــتغال اســتفاده کننــد کــه هــم اکنــون نیــز بخشــی
از نیروهــای کار افغانســتانی حــارض در ایــران بــا دریافــت
کارت موقــت کار و اقامــت ،وضعیــت خــود را قانونمنــد کــرده
انــد و بــه فعالیتهــای اجتامعــی و اقتصــادی شــان ادامــه
میدهنــد.
پــس اگــر بــه ایــن تعــداد از مهاجــران افغانســتانی خــود
حکومــت ایــران اقامــت قانونــی داده اســت ،پــس چــرا
نگــران فعالیــت اقتصــادی ایــن دســته از مهاجــران قانونــی
اســت؟ حکومــت ایــران میتوانــد بــه جــای کارشــکنی در
فعالیتهــای اقتصــادی مهاجــران قانونــی افغانســتانی در
داخــل ،مکانیزمــی را بــرای بازدهــی بیشــر اقتصــادی از
فعالیــت ایــن مهاجــران ایجــاد کنــد تــا وضعیــت را بــه ســود
خــود مدیریــت کنــد؛ نــه ایــن کــه هــر لحظــه و هــر جلســه
نگــران فعالیــت اقتصــادی مهاجــران افغانســتانی در داخــل
ایــران باشــد.

شــدم ،طــوری کــه دو معــاش میگرفتــم .از هــر کــدام 700
کلــدار میگرفتــم کــه در مجمــوع  1400کلــدار میشــد .ایـن
کــه چقــدر زجــر میکشــیدم ،بحــث جــدا اســت؛ امــا ایــن کــه
اوالد وطنــم را یــک چیــزی یــاد مــیدادم ،برایــم دلخوشــی
بزرگــی بــود .یکــی از روزهــا در ایــن تلفونهــای ســیار «ثریــا»
برایــم زنــگ آمــد ،شــخصی در پشــت تلفــون گفــت کــه قــرار
اســت در بــی بــی ســی یــک منایشنامــه رشوع شــود؛ از
شــا میخواهیــم کــه در آن نقــش داشــته باشــید .خیلــی
خوشحــال شــدم؛ چــون بارهــا دل و قلبــم میخواســت کــه
کابــل بیایــم؛ امــا بــه ناتوانــی مالــی منیتوانســتم بیایــم .رفتــم
پیشــاور و آدرســی کــه داده بودنــد ،پیــدا کــردم .پیشــاور شــهر
پاکــی بــود؛ وقتــی بــه لبــاس و وضعیتــم نــگاه کــردم ،خــودم
را در آن شــهر بیگانــه یافتــم .بــه خــودم گفتــم ،نــرو .لبــاس،
چپلــک و ظاهــرم بســیار خــراب بــود؛ بــه هــر حــال ،داخــل
رفتــم و پــس از امتحــان ،کامیــاب شــدم .ایــن درامــه ســه بــار
در هفتــه ،بــرای دو دقیقــه ثبــت میشــد کــه هربــار بــرای مــا
 600کلــدار میدادنــد .خوبــیاش آن بــود کــه هــر کســی
بهــر بــازی میکــرد ،نقشــش را بیشــر میکردنــد ،ایــن شــغل
در شــش مــاه ،وضعــم را تغییــر داد .در کنــار بــازی در ایــن
درامــه ،بــه تدریــس در آموزشــگاه نیــز ادامــه دادم کــه درآمــد
ماهان ـهام ســه و نیــم تــا چهــار هــزار کلــدار میشــد .یکــی از
روزهــا ،هـمکاران بــی بــی ســی ،کیکــی آوردنــد و مــژده دادنــد
کــه شــا از یــک بازیگــر عــادی بــه بازیگــر اصلــی و مهــم ارتقــاء
کــردهایــد .معاشــم نیــز بــه  900کلــدار رســید؛ کــم کــم بــه
بازیگــر مهــم بــدل شــدم و غیــر از آن کــه  1200کلــدار بــرای
هــر درامــه میدادنــد 5000 ،هــزار کلــدار دیگــر نیــز اضافــه
میدادنــد کــه دچــار کمبــود نشــوم؛ چــون کوشــش کــردن در
فطــرت مــن بــود.
صبح کابل :دیگر چه کارهایی انجام دادید؟
مقصــودی :در کنــار مشــغلههایی کــه داشــتم ،انگلیســی
و کمپیوتــر آموختــم و زندگــیام رونــق گرفــت .روزی یکــی از
هــمکاران گفــت کــه بــه یــک کارگــردان نیــاز اســت ،چهــار
نفــر ثبــت نــام کــرده انــد ،شــا نیــز ثبــت نــام میکنیــد؟
گفتــم چــرا کــه نــه ،امتحــان دادم و کامیــاب شــدم؛ چنیــن
شــد کــه پــس از حــدود  15ســال کار در درامــهی «خانــهی
نــو زندگــی نــو» در بــی بــی ســی ،بــه کابــل برگشــتم .پــس
از آن در درامههــای مختلــف بــا آملانهــا ،انگلســتانیها،
اســکاتلندیها ،تاجیکســتانیها و کشــورهای دیگــر کار
کــردم .امــروز یــک انســان عــادی در برابــر شــا قــرار دارم؛
امــا افتخــار میکنــم کــه در لنــدن یکــی از منایشنامههــای
ویلیــام شکســپیر را بــازی کــردم.
صبــح کابــل :بــه منایشنامــهی «کمــدی اشــتباهات» در
ادامــه خواهیــم پرداخــت .ســؤامل ایــن اســت کــه شــا زمانــی
گفتــه بودیــد ،تــراژدی بخشــی از زندگ ـیام اســت؛ در حالــی
کــه مــردم بیشــر شــا را در ژانــر کمــدی میشناســند؟
مقصــودی :اتفــاق خــوب ایــن بــود کــه در کابــل زاده شــدم
و گرنــه بایــد در مرشقــی زاده میشــدم .در کابــل ،رس و کارم
بــا رادیــو ،تلویزیــون ،مکتــب و دانشــگاه شــد؛ محیــط زندگــی
در رسنوشــت آدمهــا نقــش مهمــی دارد .رسزمیــن پــدریام را
دوســت دارم؛ امــا رسوکار آنهــا بــا تفنــگ و جنــگ اســت؛ پــس
اگــر در رشق بــودم ،حــاال شــاید در دســت مــن نیــز بیــل بــود و
بــر شــانهام تفنــگ .آنجــا را دوســت دارم؛ امــا وقتــی م ـیروم،
شــبم منیگــذرد؛ چــرا کــه همــه تفنــگ دارنــد ،همــه یکدیگــر
را کشــتهانــد و همــه در انتظــار ایــن اســتند کــه چــه وقــت رس
شــان فیــر میشــود .مــن مناینــدهی آن مــردم اســتم؛ مردمــی
کــه بیســواد انــد ،مردمــی کــه از کاروان متــدن و پیرشفــت
محــروم مانــده شــده انــد ،بــاز هــم تأکیــد میکنــم کــه محــروم
مانــده شــده انــد .اگــر جوانــی کــه در کمــپ پاکســتان بــود
بــا یــک جوانــی کــه در کابــل اســت ،بــه مــن بدهنــد تــا در
یــک صنــف ،درس بخواننــد ،شــاید آن جــوان محــروم بهــر
بدرخشــد .نبایــد بگوییــم کــه آنهــا ظرفیــت ندارنــد ،دارنــد؛
امــا میراثــی کــه بــرای شــان مانــده اســت ،چیــز دیگــری اســت؛
جنــگ اســت و توحــش .مــن بــا ایــن مــردم نشســتهام ،درک
شــان میکنــم .از محرومیتهــای شــان ،از بیوههــای شــان و
از آرزوهــای شــان خــر دارم.
اتفاقــا در فیلمهایــم بــه ویــژه در رسیــال «دکونــدی زوی»،
بیشــر درد مــردم را فریــاد زدهام .مــن هیچــگاه بــه عنــوان یــک
کمدیــن در فیلمهــا ظاهــر نشــدهام ،حتــا اگــر مــردم چنیــن
برداشــتی داشــته باشــند .در آن رسیــال مــن بــه عنــوان کســی
کــه بــدون پــدر ،بــرادر و خواهــر بــزرگ شــدهام و جــز مــادر ،یگ
گاو و یــک نامــزد کــه بســیار دوســتش دارم ،کســی دیگــری را
نــدارم .تنهــا دلیــل آمدنــم بــه کابــل ،پیــدا کــردن پــول بــود.
مــن در آن رسیــال مناینــدهی مــردم بیچــارهای اســتم کــه
در قــرن  ،21از هیــچ چیــز در دنیــا خــر ندارنــد .مــادرم کــه
رشیعــت برایــش اجــازهی شــوهر کــردن داده ،تنهــا بــه خاطــر
مــن شــوهر نکــرده اســت؛ کجــای چنیــن زندگ ـیای کمــدی
اســت؟ مــن در متــام صحنههــای رسیــال ،حــس میکــردم
کــه صحنههایــی از زندگــی واقعــی خــودم را کار میکنــم؛
چــون زجــر و شــکنجههایی کــه در موتــر ،در برخــورد بــا
پولیــس ،بــا مــردم ،حــام ،ســینام و هــر جایــی کــه مــن کار
کــردهام را ،هرگــز فرامــوش منیکنــم .بلــی ،رسیــال «دکونــدی
زوی» ممکــن اســت در ظاهــر کمــدی باشــد؛ امــا دردی کــه در
دل آن پــر وجــود دارد را ،شــاید کمــر کســی درک کنــد .ایــن
رسیــال فریــاد یــک درد عمیــق اســت ،نــه کمــدی؛ حتــا اگــر
مــردم دائــم بــه آن بخندنــد .وقتــی در ســینام کســی بــا میــخ
بــه بــدن دیگــری فــرو میکنــد ،مــن واقعــا فریــاد میزنــم ،یــا
وقتــی بــا چپلــک کســی را میزنــم و آن بــه دیگــری میخــورد،
مــردم قــاه قــاه میخندنــد؛ چــون از درد نقشــی کــه مــن بــازی
کــردم ،خــر ندارنــد .مــن اگــر در درون نقــش «شــادگل» حــل
منیشــدم ،منیتوانســتم آن را بــازی کنــم .بــرای مــن هــر
چقــدر مــردم بــه شــادگل بخندنــد ،زجــر میکشــم؛ چــون
معنــای اصلــی داســتان را درک نکــردهانــد.

مــا همیــن اســت .آن وقــت حکومــت از هــر و تیاتــر حامیــت
میکــرد؛ جایــی بــه نــام «کابلتیاتــر» یــا «کابــل ننــداری»
ســاخته شــد کــه جــای بســیار بــزرگ و مناســب بــرای کارهــای
هــری بــود .دولــت حامیــت میکــرد ،امکانــات مــیداد،
تشــویق بــود و جالــب آن کــه اســتیج کابلتیاتــر «گــردان» و
دارای ســه بُعــد بــود .شــا همزمــان میتوانســتید ســه دکــور
داشــته باشــید کــه پــس از هــر پــرده ،از دکــور جدیــد اســتفاده
کنیــد .در آن وقــت ،چنیــن زمینــهای بــرای خلــق آثــار پدیــد
آمــده بــود .یکــی پارچههــای متثیلــیِ زودگــذر اســت و یکــی
منایشنامــه .بــا افتخــار میگویــم کــه آن وقــت منایشنامــه
داشــتیم؛ امــا حــاال نداریــم.
وقتــی ظاهرشــاه ،خــر شــد کــه در کابلتیاتــر ،یــک مــاه
اســت کــه یــک تیاتــر معــروف جریــان دارد؛ عالقهمنــد شــد کــه
تیاتــر را ببینــد .شــاه بــه کابلتیاتــر آمــد و بــه متاشــای درامـهای
بــه نــام قهرمانــان نشســت .یکــی از بازیگــران ایــن درامــه
خواهــر بزرگــم «صامئــه جــان» بــود .نقــش او آن بــود کــه مثــل
یــک مــادر بــه کســانی کــه در دفــاع از وطــن تــاش میکننــد،
خدمــت کنــد .وقتــی کــه تیاتــر متــام شــد ،همــه بــه شــمول
شــاه ســابق ایســتادند و دســت زدنــد؛ طوالنیتــر از هــر زمــان
دیگــری .شــاه ،پــس از دســت زدن طوالنــی ،روی اســتیج رفــت
و بــه کارگــردان گفــت کــه بــه ایــن دخرتخانــم ،از طــرف مــن
 100هــزار افغانــی هدیــه بدهیــد؛ در آن وقــت ایــن مقــدار ،پــول
هنگفتــی بــود؛ امــا وقتــی مجاهــدان آمدنــد ،همیــن خواهــرم را
بــه جــرم بازیگــری در هــر ،بــا گلولــه بــه رسش زدنــد.
در آن زمــان هرنمنــدان بــزرگ و منایشنامههــای
بزرگــی داشــتیم ،منایشنامــهی مثــل«اوه پــدرم نیســت،
ســیاه و ســفید ،اتللــو ،تاجــر ونیــزی ،رومئــو و ژولیــت ،شــب
دوازدهــم و »...و هرنمنــدان بزرگــی هامننــد« :اســتاد جلیــا،
رفیــق صــادق ،نگهــت ،قــادر فــرخ ،تــاجزی ،ف .فضلــی،
جانمحمــد پــار پکتــا و  »...و نویســندگان بســیار خــوب
مثــل ،مهــدی دعاگــوی کــه بــرای مــن حیثیــت شکســپیر دارد،
منــان ملگــری کــه نویســندهی رسیــال دکونــدی زوی اســت،
جهانبیــن ،نجیــب ســاکت و  ...را داشــتیم کــه در آثــار شــان
واقعــا زندگــی جریــان داشــت؛ امــا حــاال چنــد نفــر مســخره در
یکــی از تلویزیونهــای پربیننــده آمــده انــد و مناینــدهی هــر
بازیگــری مــا شــده انــد؛ کســانی کــه بــرای مــن مســخرههای
بیــش نیســتند.
صبــح کابــل :چطــور در نویســندگی ،داســتان ،رمــان،
منایشنامــه ،فیلمنامــه ،کارگردانــی و بازیگــری ،بــا
معیارهایــی کــه شــا اشــاره کردیــد ،برســیم؟
مقصــودی :چنــد چیــز شــاید شــدنی نباشــد؛ امــا بــرای
یــک حکومــت نبایــد ســخت باشــد ایــن کــه هرنمنــدان مــا
صاحــب ســواد هــری شــوند ،ایــن کــه هرنمنــدان مــا مثــل
مــوش کتابهــا را بخورنــد .تحصیــات آکادمیــک ،مطالعــات
شــخصی ،ایجــاد جشــنوارهها و رقابتهــا یکــی از ایــن
راههــا اســت .شــخصا بــرای خــودم رشکــت در جش ـنوارههای
خارجــی بســیار آموزنــده بــوده اســت؛ آنجــا میبینیــم کــه
مــردم چقــدر زحمــت میکشــند و چقــدر تــاش میکننــد.
حضــور در جش ـنوارهها و دیــدن دنیــا ســبب شــده اســت کــه
بیشــر کتــاب بخوانــم و مطالعــه کنــم.
صبــح کابــل :یکــی از انتقادهــا در بــارهی دانشــکدهی
هرنهــای زیبــا ایــن اســت کــه مــواد و متــد درســی نــو نیســت؛
اگــر نــو هــم اســت ،بــه شــیوهی درســت ارائــه منیشــود .نظــر
شــا چیســت؟
مقصــودی :شــاید یــک آدم در چهــار یــا پنــج و شــش ســال
داکــر شــود ،شــاید یــک آدم در طــول چهــار ســال انجنیــر
شــود؛ امــا هرنمنــد شــدن در پنــج و شــش ســال ،ممکــن
نیســت .ایــن اواخــر ،مــا در تیاتــر صاحــب ســه ماســر شــده ایم
و دو نفــر دوکتــورای ســینام گرفتــه انــد کــه در حــال حــارض،
یکــی از آنهــا ریاســت «افغــان فیلــم» را بــه عهــده دارد .اینهــا
بارقههــای امیــد انــد کــه مــا از هیــچ ،در بخــش ســینام حــاال
حداقــل بــه ایــن انــدازه افــراد باســواد داریــم؛ امــا صادقانــه
بایــد بگویــم کــه خــودم و شــاید برخــی از همقطارانــم ،دانــش
الزم را نداریــم .ایجــاد شــوق پژوهــش و مطالعــه و برگــزاری
جشــنوارهها ،میتوانــد تأثیــر ژرفــی در رشــد ســینام داشــته
باشــد .در کنــار آن ،نیــاز اســت کــه حکومــت ،بــه ویــژه وزارت
اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان هرکســی را کــه بیشــر تــاش و
کارهــای مؤثــر میکنــد ،تشــویق کنــد ،ایــن کار هزینــه نــدارد؛
امــا خیلــی مؤثــر اســت.
صبــح کابــل :در بــارهی کارهایــی کــه در ایــن اواخــر انجــام
دادیــد ،هــمکاریای کــه بــا خانــم رؤیــا ســادات داشــتید و
همچنــان کاری کــه در انگلســتان انجــام دادیــد ،کمــی بگوییــد؟
مقصــودی :روزی برایــم زنــگ آمــد کــه یکبــار میتوانیــد
بــه یکــی از دفرتهــای ســفارت انگلســتان در کابــل بیاییــد؟
او خــود را خانــم کوغیــن ،یــک خانــم فرانســوی معرفــی کــرد.
وقتــی آن خانــم را دیــدم ،بــه مــن گفــت کــه در مــوردم خیلــی
چیزهــا شــنیده .برایــش بــه شــوخی گفتــم کــه امیــدوارم راســت
شــنیده باشــد .برایــم نقشــی در یکــی از منایشنامههــای
ویلیــام شکســپیر پیشــنهاد کــرد .ایــن منایشنامــه بــه نــام
کمــدی اشــتباهات ( ،)the comedy of the errorsبــود کــه
مــن بایــد نقــش یــک بــازرگان را بــازی میکــردم .خیلــی از
بازیگــران دیگــر نیــز در ایــن نقــش امتحــان داده بودنــد؛
امــا از دیــد آنهــا مناســب ایــن نقــش نبودنــد .بــه محضــی
کــه از مــن امتحــان گرفتنــد ،در ایــن نقــش قبــول شــدم .مــا
بــا  50روز متریــن در هندوســتان ،بــر متــام نقــش و زوایــای
منایــش مســلط شــدیم .هفــت بــار ایــن منایشنامــه را در
اســتیجهای بــزرگ هندوســتان بــه منایــش گذاشــتیم.
رسانجــام از هندوســتان بــه لنــدن رفتیــم .در لنــدن چهــار روز
متریــن کردیــم .پیــش از منایــش تــرس داشــتم؛ یکــی از آن
ترسهــای مقــدس و دوستداشــتنی .راســتش از شکســت
مقصــودی منیترســیدم؛ ترســم از شکســت افغانســتان بــود.
متــام تکتهــا بــه فــروش رفتــه بــود1600 .نفــر در ســالُن

منایــش و  400نفــر دیگــر در روی حویلــی ایســتاده بودنــد .بــا
خــود عهــد کــردم کــه نــه بــه خاطــر خــود ،کــه بــرای افغانســتان
نبایــد اشــتباه کنــم .منایــش را اجــرا کردیــم و بعــد از ختــم
آن ،یــک غریــو ،از صــدای کــف زدن در ســالُن پیچیــد؛ مــردم
ایســتادند ،ســفیر افغانســتان در انگلســتان ،یکــی از ایــن
افــراد بــود .در همیــن موقــع یکــی از دخرتهــای افغانیاالصــل
کــه در لنــدن بــزرگ شــده بــود ،رس اســتیج آمــد و بــر خــاف
فرهنــگ مــا افغانهــا و توقــع مــن ،مــرا محکــم در آغــوش
گرفــت و در حالــی کــه گریــه میکــرد ،گفــت کــه فارســی
یــا پشــتو زیــاد منیفهمــم؛ امــا شــا بــه عنــوان یــک افغــان
بــا اجــرای منایشنامــهی ویلیــام شکســپیر ،از افغانســتان
چهــرهی دیگــری را نشــان دادیــد؛ کشــوری کــه نامــش بــا
جنــگ و مــواد مخــدر گــره خــورده اســت .ایــن منایشنامــه،
چهــار بــار در لنــدن بــه منایــش گذاشــته شــد ،یــک بــار در
آملــان و همچنــان در افغانســتان .ایــن تیاتــر برایــم خیلــی
تأثیرگــذار بــود کــه نــام افغانســتان و مقصــودی بــا نــام ویلیــام
شکســپیر و تیاتــر گلــوب گــره خــورد.
کارهایــم بــا «رؤیــا ســادات» نیــز جالــب بــود .مــن در رسیــال
خــط ســوم ،نقــش یــک اســتاد دانشــگاه را بــازی کــردهام کــه
بــه شــکلی تفرقــه میــان جوانــان را دامــن میزنــم و صنفهــای
دخــر و پرسهــا را جــدا میکنــم .در صنــف یــک آمــوزگار
خوبــم؛ امــا در کنــارش یــک قاچاقبــر ســنگ هــم اســتم.
اســتادی کــه خوشلبــاس؛ امــا جنگانــداز و رشور اســت.
نقــش چندبعــدیای کــه بــازی کردنــش واقعــا دشــوار اســت.
چنــد بــار از خانــم ســادات معــذرت خواســتم؛ امــا گفتنــد کــه
ایــن نقــش را تنهــا مــن میتوانــم خــوب بــازی کنــم .ایــن
رسیــال واکنشهــای گســرده ،انتقادهــا و حامیتهــای را
در قبــال داشــته اســت .بــه رؤیــا و تیمــش تربیــک و آفریــن
میگویــم .کار بزرگــی میکننــد.
صبــح کابــل :مــا در افغانســتان چقــدر بازیگــر توانــا
داریــم کــه بتواننــد در تیاتــر و ســینام خــوب بــازی کننــد؟
مقصــودی :اگــر موضــوع صلــح داغتــر شــود ،مــن یقیــن
دارم اشــخاص توانــا؛ کســانی کــه افتخــار مــا بــوده انــد ،مثــل
ســعید اروکــزی ،مثــل همیــن کســی کــه نقــش مــادرم را در
رسیــال «دکونــدی زوی» بــازی کــرده بــود ،اینهــا میتواننــد
بــه کشــور شــان بــاز گردنــد .کســانی کــه جهــان را دیــده انــد
و دل شــان بــرای افغانســتان میتپــد؛ اینهــا اگــر برگردنــد،
بــا دردهایــی کــه در مهاجــرت دیــده انــد ،کیفیــت بازیگــری
مــا بــاال خواهــد رفــت.
صبــح کابــل :خیلیهــا میگوینــد کــه هــر بازیگــر تیاتــر
میتوانــد بازیگــر ســینام هــم باشــد ،ولــی هــر بازیگــر ســینام
منیتوانــد بازیگــر تیاتــر باشــد .دلیلــش چیســت؟
مقصــودی :مشــکل در شــناخت و ارائــهی کار اســت .مــا
آب را در گیــاس هــم نوشــیده میتوانیــم ،بــا جــک آب هــم
و بــا دســتان خــود هــم میتوانیــم بنوشــیم .از هــر طریقــی
مــا میتوانیــم تشــنگی خــود را رفــع کنیــم؛ امــا مهــم ایــن
اســت کــه کــدام روش نزدیــک بــه ادب یــک انســان اســت.
رادیــو کــه هم ـهاش کلمــه اســت؛ نــه تصویــر ،رنــگ و دیکــور،
باالخــره میبینیــم کــه در آن زندگــی اســت .تلویزیــون کــه بــا
کمرههــای متعــدد ثبــت میشــود .ســینام کــه بیشــر در یــک
شــات ثبــت میشــود .ســینام ایــن توانایــی را دارد کــه وارد
جزئیــات شــود ،ممکــن اســت زخــم روی بینــی بازیگــر کار
باشــد؛ امــا در تیاتــر همــه چیــز زنــده اســت .هرنپیشـهی تیاتــر
آمادهتــر از بازیگــران ســینام اســت؛ عوامــل زیــادی ســبب
میشــود کــه هرنپیشــهی تیاتــر بهــر باشــد.
صبــح کابــل :ســفر بــه انگلســتان و بــازی منایشنامــهی
شکســپیر چقــدر بــه شــا کمــک کــرد تــا شــناخت بیشــری از
آثــار بــزرگان حــوزهی ادبیــات دراماتیــک داشــته باشــید؟
مقصــودی :ویلیــام شکســپر از جملــه کســانی اســت کــه
چهارصــد ســال پــس از مرگــش ،هنــوز زنــده اســت .شکســپیر
در الی هــر منایشنام ـهاش ،تصاویــر و مفاهیمــی خلــق کــرده
اســت کــه نویســندگان امــروزی ،کمتــر بــه آن درجــه رســیده
انــد .شــاید هرنمنــدان کنونــی مــا رسمایـهدار و مشــهور باشــند؛
امــا شــناختی کــه شکســپیر از انســانیت و چگونگــی تولــد و
عــروج انســان داشــت ،شــاید دیگــر نویســندگان کمتــر داشــته
باشــند .شکســپیر روی مــن یــک اثــر بســیار مثبــت گذاشــته
اســت .قــرار اســت کــه ایــن منایــش بــار دیگــر در انگلســتان،
فرانســه و کانــادا روی صحنــه بــرود.
صبــح کابــل :از  23ســالُن ســینامی افغانســتان خــر
داریــد کــه چنــد تــای آن بــاز اســت؟
مقصــودی :شــاید چندتــای محــدود آن بــاز باشــد کــه در
آن هــم فیلمهــای خارجــی بــه منایــش گذاشــته میشــود؛ بــه
ویــژه فیلمهــای هنــدی و امریکایــی.
صبــح کابــل :حــرف دیگــری هســت کــه در دلتــان مانــده
باشــد؟
مقصــودی :مــن وقتــی کــه بــه لنــدن رفتم ،بســیار اســتقبال
شــدم .عــدهای در آنجــا برایــم گفتنــد کــه خــوب شــد آقــای
مقصــودی آمدیــد؛ مــردم بــا چهــل و پنجــاه هــزار پونــد ،اینجــا
میرســند ،شــا مفــت آمــده ایــد .گفتــم مفــت چطــور؛ گفتنــد
کــه همــهی مصــارف ســفرت را پرداخــت کــرده انــد .پاســخ
دادم کــه نــه ،همــهی مصــارف را خــودم پرداخــت کــردهام؛
امــا قبــا؛ تجربههایــم ،آموزههایــم و اعتــادی کــه ســاختهام،
اینهــا مفــت و بــدون زحمــت بــه دســت نیامــده اســت؛ امــا
وقتــی پــس بــه کابــل برگشــتم ،در میــدان هوایــی ،پیــش از آن
کــه پاســپورتم را بدهــم ،کســی بلنــد صــدا کــرد کــه «اوطــرف
ایســتاد شــو ،کــور اســتی منــی بینــی خــط ره» ،جــواب دادم
کــه ببخشــید .بــاز بــا لحــن بســیار تنــد و زننــده گفــت کــه «مــره
پاســپورتیته ،پــس کــو کالهیتــه ،نامــت چیســت؟» مــن برایــش
گفتــم کــه آنجــا نوشــته اســت ،گفــت کــه خوانــده منیشــود.
بــاز رسم صــدا زد کــه «بگــذار کِلکایتــه ،دیگــه شــی بــان ،چــرا
منیشــه .پــاک کــو کِلکایتــه ،».پــاک کــردم و دوبــاره گذاشــتم؛
همیــن بــود کــه وارد کشــورم شــدم.
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ترس ایران از کارفرما شدن
مهاجران افغانستانی

اشــاره :ممنــون مقصــودی ،هرنمنــد
بنــام ،پــرآوازه ،پیشکســوت و شــناخته
شــدهی افغانســتان اســت کــه بیــش از
چهــار دهــه ،درد انســان ایــن رسزمیــن
نعمت رحیمی
را متثیــل و فریــاد زده اســت؛ مقصــودی
کــه ذاتــا هرنمنــد اســت ،تئــوری هــر را
عاشــقانه در مراکــز آکادمیــک فــرا گرفتــه اســت .مصیبتهــای
جنــگ ،آوارگــی و دربــهدری ،بــه روح و روان او بیشــر از هــر
کســی ،آســیب زد؛ امــا تســلیم نشــد و بــه آمــوزش کــودکان
بیوطــن افغــان در پاکســتان پرداخــت ،وارد «بــی بــی ســی»
شــد و بــا تغییــر نظــام ،دوبــاره بــه وطنــش بازگشــت .مقصــودی
در فیلمهــای «عــزت ،پشــیامنی ،زهــر ،نیلوفــر در بــاران و»...
بــازی کــرد؛ امــا نقــش «شــادگل» در رسیــال «دکونــدی زوی»،
در خاطــر مــردم جاودانــه شــد؛ رسیالــی کــه بازگوکننــدهی
رنــج یــک نســل بــود .مقصــودی بــا منایــش تیاتــر «کمــدی
اشــتباهات» ویلیــام شکســپیر بــه کشــورهای مختلــف اروپایــی
ســفر و نقــش بــازی کــرد .پــای درد دلهــای ایــن هرنمنــد
عاشــق ،رمانتیــک و پــردرد نشســتیم.
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روایت مهاجران افغانستان

از تمجید تا نقد و اصالح
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تناسب قد و وزن کودک
ِ

تهدید به مرگ عروس خردسال از سوی شوهرش
افسانه یاس

حکمتیار :توان برگزاری تظاهرات
و دفاع از حق خود را داریم

گلبالدیــن حکمتیــار ،رهــر دســتهی انتخاباتــی
صلــح و عدالــت اســامی ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاس ـتجمهوری را «غیرقابــل تصــور و مضحــک» میخوانــد.
آقــای حکمتیــار ،پــس از چاشــت روز دوشــنبه (2
جــدی) در یــک نشســت خــری ،گفــت کــه انتخابــات
ریاســتجمهوری ،بــا تقلبــات گســرده برگــزار شــد و آرای
دســتهی انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســامی ،بهگونــهی
«بیرشمانــه» بــه رسقــت رفتــه اســت.
او افــزود« :نتیجـهی انتخابــات بــرای هــر شــهروند هوشــیار،
مضحــک و غیرقابــل تصــور بــود .تقلــب و دروغ هــم حــد و
مــرزی دارد .هیــچ کــس گــان منیکــرد کــه کمیســیون
انتخابــات تــا ایــن پیامنــه پیــش بــرود .بیــش از  2400محــل
رأیدهــی بانــک رأی مــا بــود؛ امــا بــا بیرشمــی متــام آرای
مــا را رسقــت کردنــد .حــزب اســامی بیــش از یــک میلیــون
رأیدهنــدهی واجــد رشایــط داشــت».
آقــای حکمتیــار ،ادامــه داد ،در صورتــی نتیجــهی
انتخابــات قابــل پذیــرش بــود کــه آرای متامــی محــات
رأیدهــی مــورد بازشــاری قــرار میگرفــت و در محالتــی کــه
دســتگاههای بایومرتیکــی آن دزدیــده شــده بــود ،انتخابــات

رهربی طالبان در مورد آتشبس کوتاهمدت
ق رسیده اند
به تواف 

مجــدد برگــزار میشــد.
او تأکیــد کــرد« :اگــر ایــن دو خواســتهی مــا بــرآورده
میشــد ،نتیجــهی انتخابــات را بیدرنــگ میپذیرفتیــم و
مخالفــت منیکردیــم؛ امــا کمیســیون انتخابــات ،نتیجــهی
مضحکــی را اعــام کــرد کــه بــرای هیــچ کســی پذیرفتنــی
نیســت .مــا بعــد از مشــورههای الزم در مــورد چگونگــی
عکسالعمــل در مــورد ایــن فاجعــه تصمیــم درســت خواهیــم
گرفــت».
آقــای حکمتیــار ،تأکیــد کــرد کــه حــزب اســامی ،تــوان
برگــزاری تظاهــرات بــزرگ و دفــاع از حــق خــود را دارد.
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری ،روز
یکشــنبه ( ۱جــدی) اعــام شــد و بــر اســاس آن ،گلبالدیــن
حکمتیــار ،بــا بــه دســت آوردن  ۷۰۲۴۳رأی ۳٫۸۵ ،درصــد
آرا را از آن خــود کــرده و در جایــگاه ســوم قــرار گرفــت.
بــا ایــن حــال ،مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،گفتــه انــد کــه نتیج ـهی اعالمشــده
از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات ،ابتدایــی اســت
و طرفهــای دخیــل در انتخابــات ،بایــد از پیــشداوری،
خــودداری کننــد.

گفتــه میشــود کــه در میــان رهــری گــروه طالبــان،
در مــورد کاهــش خشــونتها و آتشبــس کوتاهمــدت،
توافقهایــی صــورت گرفتــه اســت.
منابــع نزدیــک بــه گــروه طالبــان ،بــه تلویزیــون یــک،
گفتــه انــد کــه رهــری ایــن گــروه ،بــه توافــق رســیده انــد
کــه همزمــان بــا امضــای توافقنام ـهی صلــح بــا ایــاالت
متحــدهی امریــکا ،آتشبــس کوتاهمدتــی را اعــام
کننــد.
ایــن منابــع ،افــزوده انــد کــه ایــن توافــق ،احتــاال پــس
از ســفر هیــأت طالبــان بــه پاکســتان و چانهزنــی بــا رهــری
طالبــان در پیشــاور و کویتــه ،صــورت گرفته اســت.
پیــش از ایــن ،زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی ویــژهی
وزارت خارجــهی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان ،در
گفتوگوهــای صلــح بــا مناینــدگان طالبــان ،توقــف
ایجــاد کــرد و گفــت کــه ایــن وقفــه ،فرصــت کوتاهــی
اســت تــا رهــری طالبــان ،در مــورد آتشبــس و

انفجار ماین در لغامن
سه کشته به جا گذاشت
در نتیج ـهی انفجــار مایــن جاســازی شــده در
جریــان یــک مراســم جنــازه در والیــت لغــان،
ســه نفــر جــان باختــه انــد.
اســدالله دول ـتزی ،ســخنگوی والــی لغــان،
میگویــد کــه ایــن رویــداد ،حوالــی ســاعت
 09:30صبــح روز دوشــنبه ( 2جدی) در روســتای
خــاص ولســوالی دولتشــاه رخ داده اســت.
او میافزایــد کــه در نتیجــهی ایــن رویــداد،
هفــت نفــر دیگــر نیــز زخــم برداشــته انــد.
از ســویی هــم ،نــرت رحیمــی ،ســخنگوی

اشتراک در روزنـامـه

گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،بــا هــم مشــوره کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن ،ســهیل
شــاهین ،ســخنگوی دفــر سیاســی طالبــان در قطــر،
گفتــه بــود کــه آتشبــس بــا دولــت افغانســتان ،زمانــی
برقــرار میشــود گفتوگوهــای بیناالفغانــی برگــزار و
توافقــی نیــز بــه دســت آیــد .او افــزوده بــود کــه تــا آن
زمــان ،آتشبــس تنهــا بــا امریــکا برقــرار خواهــد شــد.
بــا ایــن حــال ،رییسجمهــور غنــی ،اخیــرا در دیــدار
بــا زملــی خلیـلزاد ،تأکیــد کــرده اســت کــه بــرای تأمیــن
صلــح در افغانســتان ،بایــد آتشبــس برقــرار شــود .آقــای
غنــی ،پیــش از ایــن ،بارهــا گفتوگوهــای بیناالفغانــی
را تنهــا راه پایــان جنــگ در افغانســتان خوانــده اســت.
از ســویی هــم ،گــروه طالبــان چنــد روز پیــش اعــام
کــرد کــه گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،پــس از امضــای
توافقنامــهی خــروج کامــل نیروهــای امریکایــی از
افغانســتان ،آغــاز خواهــد شــد.

طرح بودجهی ملی سال مالی 1399
به مجلس ارائه شد

وزارت داخلــه ،میگویــد کــه ایــن مایــن ،از
ســوی طالبــان جاســازی شــده بــود و در نتیجهی
انفجــار آن ،ســه غیرنظامــی جــان باختــه انــد و 9
نفــر دیگــر زخمــی شــده انــد.
گــروه طالبــان تــا کنــون در ایــن مــورد چیــزی
نگفتــه اســت.
والیــت لغــان در رشق افغانســتان،
از والیتهــای ناامــن اســت و طالبــان و
تفن ـگداران غیرمســؤول در آن حضــور گســرده
دارنــد.

سال اول

ماروین از واسالو هاول ،ریی 
س
جمهور اسبق چک ،سخن نغزی را
به یاد دارد :فقدان خشونت به معنای
وجود صلح نیست .فقدان نژادستیزی
به معنای عدالت اجتامعی و تساوی
عزیز رویش
حقوقی میان نژادها و اتنیهای
مختلف نیست .ماروین میگوید :نفرتهای نژادی را باید
ریشهکن کرد؛ اما این تالش نباید به معنای آن باشد که
واقعیتهای تاریخی را به سود یکی و به زیان دیگری نادیده
بگیریم .ماروین ریس میگوید که اکنون مشکل انگلستان
تنها در این نیست که در داخل خود تفاوت اتنیکی دارد یا
ندارد ،مشکل آن این است که باید به سیاهپوست انگلیسی
بگوید که نکبت و رنج و ادبار سیاه افریقایی از چه ناشی شده
است .اگر به این سؤال پاسخ داده نشود ،سیاه انگلیسی ،هر
چند از رفاه و آسودگی برخوردار باشد ،چگونه میتواند خود
را آرام و آسوده احساس کند؟
ماروین ریس از سیاست نیز نکتههای نغزی دارد .میگوید:
در سیاست هیچگاهی با انتخاب خوب و بد مواجه نیستیم .با
انتخاب بد و بدتر مواجه استیم .او سیاست را ناگزیری زندگی
اجتامعی عنوان کرد و گفت :منیتوان از سیاست فرار کرد.
کسی میآید و زمام امور سیاسی را در دست میگیرد .ما باید
ببینیم که وقتی آنجا رسیدند کدام یک بد است و کدام یک
بدتر .ما باید بد را بر بدتر ترجیح دهیم .این سخنان ماروین
ریس ،گوشهای از دیدگاههای علی امیری را بازگو میکرد که
در زمان انتخابات ریاستجمهوری ،حامیت از حامد کرزی
را «انتخابی میان بد و بدتر» عنوان کرده بود .ماروین تأکید
کرد که سیاستمداران به دلیل ماهیت کار خود منیتوانند
در قاعدهی «خوب» و «بد» قرار گیرند .آنها خوب ندارند و
مردم نباید با دید آیدیالی دنبال خوب باشند .باید بگویند که
از میان اینها آن یکی بدتر است و این یکی بد است و من
برای ناگزیری خود بد را بر بدتر ترجیح میدهم یا بهرت است
بگویم« :کمرت بد» را بر «بیشرت بد» ترجیح میدهم .ماروین
گفت :این سخن به معنای تخطئهی کار سیاستمداران
نیست ،به معنای دشواری کار آنها است .آنها باید کاری را
انجام دهند که هرگز به قناعت کامل مردم منیانجامد .آنها
عمل دشواری را در پیش دارند .باید گفت :مردم اگر آیدیالی
برخورد کنند ،بیشرت رسخورده میشوند و فکر میکنند که رس
شان کاله رفته و بازی خورده اند.
ماروین از این دیدگاه سیاسی خود برای حل مشکالت
نژادی در انگلستان نقبی زد و گفت :ما در تالش پیدا
کردن یک منجی نیستیم که همهی مشکالت را حل کند.
دنبال کسی استیم که بتواند در برونرفت از مشکالت گام

مثبتتری بردارد .ماروین تأکید کرد :نباید از طرح این
سخنان نتیجه بگیریم که پس باید ثروت و امکانات از دست
داراهای کنونی گرفته شود که مشکل حل شود .این دیدگاه
رادیکال و چپ عملی نیست و حالل مشکل هم نیست .باید
گفت :آنهایی که دارند نباید تالش کنند که با پنهان کردنِ
عمدی گذشته ،درد و رنج کنونی را دامن بزنند و احساسات
کسانی را که وارث درد و رنج گذشته اند ،جریحهدار سازند.
ماروین گفت :اعتقادات ما نیازهای ما را متفاوت
منیسازد .منظورم نیازهایی است که ما در زندگی مادی خود
داریم .همهی ما با هر اعتقاد و باوری که داشته باشیم ،از
گرسنگی رنج میبریم و به اسرتاحت رضورت داریم و از خنده
و نشاط خوش مان میآید .ما باید میدان مشرتکی پیدا کنیم
که این نیازها به طور عادالنهتر پاسخ پیدا کنند .او گفت:
هر کسی مسؤولیت دارد که در پیدا کردن پاسخ به نیازهای
مشرتک سهم بگیرد .او گفت :کسانی که در رأس قدرت و
امتیازات جامعه قرار دارند ،انسانهای خوبی اند؛ اما برای
کارهای خوبی که به عموم مردم تعلق میگیرد ،نباید منتظر
آنها مبانیم .باید در قاعدهی جامعه کسانی را بیابیم که به
شکل وسیع و گسرتده برای نیازهای خود پاسخ پیدا کنند.
او گفت :قضاوتهای عاجل و شتابزده در مورد مسائل
اجتامعی نتایج زیانباری خواهد داشت .او گفت :مشکالت
هر چه فراخدامنتر و وسیعتر باشند ،به هامن اندازه به
مشارکتی فراختر و وسیعتر رضورت دارند .او گفت :همکاری
اسرتاتیژیک در مسائل اجتامعی این است که یک اصل
بنیادی احرتام شود :هیچ گروه یا فردی خاص منیتواند
مشکالت را حل کند .به طور مثال ،جرم یک پدیدهی
اجتامعی است و با مسائل گونهگونی ارتباط مییابد .چگونه
میتوانیم برای رفع جرم تعداد بیشرتی از مردم را بر روی
صحنه بیاوریم؟
او گفت :چالش عمدهی ما اکنون این است که راه مصالحه
و سازش اجتامعی را بر بنیادی استوار کنیم که هر کسی
بتواند با اعتامد روی آن حرکت کند .او از جداسازی نژادی
و جنسیتی به عنوان مثالهایی یاد کرد که شاید در رشایط
و زمینههای خاص یک رضورت تلقی شوند؛ اما برای داشنت
جامعهای سامل و درست باید برای رفع آن تالش شود و نباید
سیاست مبتنی بر جداسازی را با هر معیاری که باشد مورد
حامیت قرار دهیم .ماروین گفت :ویژگی زمان ما این است که
هویتهای اتنیکی به شدت در هم میریزند و سیاستهای
اتنیکی مجال موفقیت ندارند .او سیاستهای اتنیکی را
همچون گردابی توصیف کرد که همه چیز در دایرهای محدود
میچرخد و باالخره در نقطهی محور خود غرق میشود .اما
گفت :برونرفت از این سیاست نیز امری درازمدت است نه

کوتاهمدت .او گفت :طرحهای کوتاهمدت همچون هر کاالی
یکبارمرصف ارزان است؛ اما الزاما بادوام نیست .طرح رفع
فاصلههای اتنیکی و نژادی طرحی کوتاهمدت نیست ،طرحی
فوقالعاده درازمدت است و به همین علت هزینهی گزاف نیز
میخواهد .او تأکید کرد که برای برونرفت از سیاستهای
اتنیکی باید شکیبا و صبور بود و از جمله باید برای پرداخت
هزینههای زیاد آمادگی داشت.
ماروین ساختارهای سیاسی و اجتامعی را برای حفظ
نظم و ثبات در جامعه مفید میدانست؛ اما تأکید داشت که
ساختارها برای مردم اند نه مردم برای ساختارها؛ به همین
علت ،هر گاهی که رضورت بیفتد باید ساختارها تعویض
شوند و مؤثریت شان برای مردم بیشرت ضامنت شود .ماروین،
دیدگاههای قشنگ دیگری نیز داشت که سخت آموزنده و
زیبا بود .گفت :مصالحه و سازش همیشه گران است .مانند
این که چیزی را میسازید باید برای آن قیمت پرداخت کنید؛
اما جنگ ،خشونت و نفرت ارزان است و گران نیست .کافی
است چیزی را نخواهید و با هر وسیلهای که دم دست تان
بود به جانش بیفتید و خرابش کنید .او گفت :زمان ما دیگر
زمانی نیست که برای هر کاری حارض شویم هزینه پرداخت
کنیم .او گفت :از نفرت رنج برده ایم و نباید بر نفرت بیفزاییم؛
اما سخنان نهاییاش پارادوکس این نظریهاش را رفع
میکرد :آنانی که نفرتزایی کرده اند حق ندارند به بهانهی
جلوگیری از نفرت جلو هر سخنی را بگیرند .نفرت بزرگ این
است که حقایق تلخ پنهان شوند و جنایتکاران و بدکاران
چهرهی مصلحان را به خود بگیرند .او گفت :من حارضم بهای
صلح و آشتی را بپردازم .من به صلح و آشتی و نزدیکی اتنیکی
و نژادی بیشرت از هر کسی دیگر احتیاج دارم؛ اما این احتیاج
مرا نباید برای فشار آوردن بر من استفاده کنند.
***
پایان قصههای ماروین ،ریکاردی از قانونهایی بود که
بردگی و تجارت برده را گام به گام در انگلستان محدود
ساخته و باالخره در اگست  1838به لغو کامل آن در متام
نقاط امپراتوری بریتانیا انجامیده است .او گفت :همهی این
گامها و تالشها را باید مثبت دانست و تقدیر کرد؛ اما باید به
یاد داشت که آسایش و راحتی کسانی که تا سال  1838برده
بودند با آسایش و راحتی کسانی که تا این تاریخ حق داشته
اند از تجارت برده ثروت اندوزند ،یکی نیست .آن یکی باید
نجات از بردگی آغاز زندگیاش در آزادی باشد و از یک خس
تا یک قطره آب را خودش تأمین کند؛ اما این یکی ،دست
کشیدن از تجارت برده ،تغییر سادهی یک تجارت پرسود؛ اما
غیرانسانی به یک تجارت باز هم پُر سود اما انسانی و قانونی
است :تجارت کاکوئین.

بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــهی افغانســتان (فیفــا) ،از
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،خواســته
اســت تــا عدالــت انتخاباتــی را بــا قاطعیــت تأمیــن کنــد.
فیفــا ،روز دوشــنبه ( 2جــدی) بــا نــر اعالمیــهای گفتــه
اســت کــه نگرانیهــا و ســواالت موجــود در مــورد کار
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،توســط کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،قابــل پیگیــری اســت و روزن ـهی
امیــد بــرای رســیدن بــه همهپذیــر شــدن انتخابــات را بــاز نگــه
مــیدارد.
در اعالمیــه آمــده اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،وظیفــه دارد تــا بــا حفــظ بیطرفــی
کامــل ،عدالــت انتخاباتــی را در بررســیهای خــود بــا
قاطعیــت تأمیــن و در احیــای اعتبــار و حیثیــت انتخابــات،
نقــش خــود را بــه صــورت مســتقل و مؤثــر ایفــا کنــد.
فیفــا گفتــه اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه

شــکایتهای انتخاباتــی ،بایــد از حساســیت و اهمیــت کار
خــود آگاه باشــد و بــا تدبیــر و اطالعرســانی درســت ،کار خــود
را در زمــان قانونــی آن عملــی کنــد.
در اعالمیــه آمــده اســت« :هــمکاری هــر دو کمیســیون
در ایــن مرحلــه ،بــا متکیــن بــه قانــون ،زمینهســاز پایــان
خــوب بــرای انتخابــات خواهــد بــود و از طوالنــی شــدن
بیشــر فراقانونــی آن ،جلوگیــری خواهــد کــرد؛ در غیــر آن،
پیچیدگــی و طوالنیتــر شــدن پروســه ،بــه هیــچ عنــوان بــه
نفــع مرشوعیــت انتخابــات و جامعــه نیســت».
ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان روز نخســت رونــد ثبــت
شــکایات ،دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،بیــش از
چهــار هــزار شــکایت را بــه گونـهی مســتند ،ثبــت کــرده اســت.
از ســویی هــم ،مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه
شــکایتهای انتخاباتــی ،اطمینــان میدهنــد کــه کار خــود
را بهگونــهی مســتقالنه و بیطرفانــه انجــام خواهنــد داد.
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دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،روز دوشــنبه (۲
جــدی) بیــش از چهــار هــزار شــکایت را بهگونـهی مســتند،
در کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،بــه
ثبــت رســاند.
بشــیراحمد تهینــج ،عضو ارشــد دســتهی انتخاباتــی ثبات
و همگرایــی ،گفتــه اســت کــه بیــش از چهــار هــزار شــکایت،
بهگونـهی «مســتند و مــوردی» ثبــت شــده و شــاید چهــار هزار
شــکایت دیگــر نیــز تــا دو روز آینــده ،بــه ثبــت برســد.
او افــزوده اســت« :مــا بــه صــورت مــوازی در دو بخــش
کار را دنبــال میکنیــم ،تــا در هــر نقطــهای کــه امیــدی
بــه حــل مشــکل و جلوگیــری از آرای تقلبــی از طریــق
حقوقــی و تخنیکــی وجــود داشــته باشــد ،کار خــود را بــه
پیــش بربیــم .تــا آخریــن مرحلــه تالشمــان را از ایــن بعــد
کــه عمدتــا نــرمو بــدون تنــش اســت ،انجــام میدهیــم».
آقــای تهینــج ،تأکیــد کــرده اســت کــه اگــر هیــچ
مرجعــی بــه امــور حقوقــی و تخنیکــی دســتهی انتخاباتــی
ثبــات و همگرایــی رســیدگی نکنــد ،گزینههــای دیگــری
نیــز روی میــز قــرار دارد.
او ادامــه داده اســت« :بــه هیــچ صــورت فرصتــی بــرای
یــک متقلــب دغلــکار وجــود نــدارد کــه بــا تقلــبو تزویــر،
یــک بــار دیگــر ایــن جــا را جوالنــگاه جیــغ و فریــادش
بســازد».
از ســویی هــم ،دیــن محمــد عظیمــی ،معاون کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،میگویــد کــه رونــد

ثبــت شــکایتها ،تــا ســه روز ادامــه خواهــد داشــت.
او میافزایــد کــه متامــی شــکایتها ،بهصــورت دقیــق
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .آقــای عظیمــی ،گفــت
کــه شــکایتهای نامــزدان ،بایــد همــه مســتند باشــد و
شــکایاتی کــه مســتند نباشــد ،پذیرفتــه منیشــود.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،پیــش از چاشــت روز
یکشــنبه ( ۱جــدی) ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری را اعــام کــرد.
بــر اســاس ایــن نتیجــه ،محمــدارشف غنــی ،بــا بــه
دســت آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا در صــدر و عبداللــه
عبداللــه بــا کســب  ۳۹٫۵۲درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار
دارنــد .بــه همیــن ترتیــب ،گلبالدیــن حکمتیــار ،بــا بــه
دســت آوردن  ۳٫۸۵در جایــگاه ســوم و رحمتاللــه نبیــل بــا
گرفــن  ۱٫۸۶در صــد آرا ،در جایــگاه چهــارم قــرار دارنــد.
دســتهی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،تأکیــد میکنــد
کــه نتیجــهی اعالمشــده از ســوی کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،برخواســته از آرای تقلبــی اســت و هرگــز قابــل
قبــول نخواهــد بــود.
دســتهی انتخاباتــی امنیــت و عدالــت بــه رهــری
رحمتاللــه نبیــل ،اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری را ،کودتــا علیــه دموکراســی خوانــده و
ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،بــا بیطرفــی کامــل« ،آرای
ســفید را از ســیاه» جــدا کنــد.
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تــرس و هــراس از ایــن کــه مبــادا دوبــاره
او را بــه شــوهرش بســپارند ،در چهــرهاش بــه
خوبــی منایــان بــود .چشــانش مضطــرب و
نگاهــش بیرمــق بــود .التــاس میکــرد کــه
منیخواهــد دوبــاره بــه خانـهی شــوهرش بــرود
و جانــش در خطــر اســت.
نگاههــای مضطربــش حیــرت و وسوســه
را در ذهــن هــر آدمــی کــه او را در آن حــال
میدیــد ،ایجــاد میکــرد کــه آخــر چــه چیــزی
میتوانــد یــک زن را از زندگــی مشــرکش ایــن
گونــه هراســان و گریــزان کنــد .بعــد از ســالها
زندگــی مشــرک چــه چیــزی کاسـهی صــرش
را ایــن گونــه لربیــز کــرده اســت.
ســهیال ماننــد خیلــی از دخــران دیگــر
افغانســتانی بــا خواســت خانــوادهاش در
خردســالی عــروس میشــود .بعــد از ازدواجــش
او را خانــوادهی شــوهرش بــه یکی از کشــورهای
همســایه میبرنــد .ســهیال دخــر کــم ســن
و ســال و بیتجربــهای اســت کــه از زندگــی
مشــرک و اصــول و قواعــد خان ـهداری چیــزی
منیدانــد و روزگار هــم بخــت او را بــا تیرگــی
رقــم زده اســت .بعــد از زادواجــش ،خانــوادهی
شــوهرش بــه یکــی از کشــورهای همســایه
مهاجــرت میکننــد .ســهیال چنــد ســالی را در
مهاجــرت بــا شــوهر بداخــاق و روانپریشــانش
میگذرانــد .شــوهر او هــم ماننــد بســیاری
دلیلــی بــرای خشــونت بــا زنــش نــدارد و تنهــا
دلیــل خشــونتش ضعیــف شــمردن زنــش و
حفــظ ســلطهاش اســت کــه گویــا ســلطه و
اقتــدار او بــا مهربانــی از بیــن خواهــد رفــت.
ســهیال را بــدون دلیــل و مدرکــی ،بــه داشــن
رابطــهی نامــروع قبــل از ازدواج متهــم
میکنــد .چندیــن بــار بــا کوبیــدن پیالــه

بــه رسش ،او را مجــروح میکنــد و حتــا بــه
بیامرســتان هــم بــرای مــداوا او را منیبــرد.
بعــد از گذشــت چندیــن ســال دوبــاره از
مهاجــرت برمیگردنــد و در یکــی از والیتهــای
دورتــر از کابــل اقامــت میکننــد .خانــوادهی
ســهیال کــه در کابــل بــه رس میبرنــد ،بــا
آگاه شــدن برگشــن ســهیال بــه افغانســتان،
بــه والیــت او بــرای مالقــات بــا دخــر شــان
میرونــد؛ امــا غیــر منتظــره شــاهد لتوکــوب
دخــر شــان توســط شــوهرش میباشــند.
متاشــای ایــن صحنــه بــرای شــان غیــر قابــل
تحمــل و دشــوار اســت .بنــا بــا پایدرمیانــی
و وســاطت ،ســهیال را بــا خــود بــه کابــل
میآورنــد .خانــوادهی ســهیال از بــدن زخمــی
و کبــود ســهیال عکسبــرداری میکننــد .تنهــا
از زخمهــای صــورت و دســت و گردنــش؛ امــا او
زخمهــای زیــاد و وخیمتــر را در قســمتهای
جنســی بدنــش خــورده تــا نتوانــد بــه کســی
نشــان دهــد .شــیوهی لتوکــوب شــوهرش هــم
اکــرا همیــن گونــه بــوده کــه در قســمتهای
داخلــی رانهــا و قســمتهای خصوصــی
بدنــش میکوبــد تــا ســهیال حتــا نتوانــد آن را
بــرای کســی برمــا کنــد و زخمهــای روان ـیای
کــه نــه قابلیــت برمــا شــدن دارد و نــه هــم
قابلیــت گنجانیــدن در عکــس.
خانــوادهی ســهیال بعــد از گذشــت چنــد
مــاه بــرای خانــوادهی دامــاد شــان پیغــام
میفرســتند کــه دیگــر دخــر شــان را خان ـهی
آنهــا منیفرســتند و علیــه آنهــا دعــوای
تفریــق و مجــازات شــوهر ســهیال را در دادگاه
بــاز کــرده انــد .بــا شــنیدن ایــن حرفهــا
خشــم شــوهر ســهیال برانگیختــه میشــود
و همــراه بــا بــرادران و پــدرش راهــی خانــهی

پــدر ســهیال میشــوند .بــا رســیدن بــه خانـهی
پــدر ســهیال ،بــا شــلیک اســلحه بــه خانــهی
پــدر ســهیال حملــه میبرنــد و قصــد جــان
اعضــای خانــوادهی ســهیال را میکننــد؛ امــا
موفــق بــه از بیــن بــردن شــان منیشــوند و
از خانــه فــرار میکننــد .روز بعــد بــاز هــم بــه
خانــهی آنهــا بــا اســلحه داخــل میشــوند و
بــا گرفــن اســلحه بــر بــاالی رس ســهیال او را
تهدیــد میکننــد کــه در صــورت مراجعــه بــه
نهادهــای دولتــی و درخواســت جدایــی ،او و
خانــوادهاش را از بیــن خواهنــد بــرد و بعــد از
تهدیــد خانــه را تــرک میکننــد .خانــوادهی
ســهیال بــا دیــدن اســلحه شــوکه میشــوند و
بــه یکــی از ارگانهــای عدلــی قضایــی مراجعــه
و شــکایت شــان را ثبــت میکننــد.
از ایــن کــه شــوهر ســهیال در منطقــهی
تحــت ســلطهی طالبــان بــه رس میبــرد،
آن نهــاد موفــق بــه جلــب شــوهر ســهیال
منیشــوند و ســهیال را بــه یکــی از مراکــز
حامیــوی معرفــی میکننــد .پادرمیانــی مراکــز
حامیــوی نیــز مؤثــر واقــع منیشــود و شــوهر
زورمنــد ســهیال کارمنــدان آن مرکــز را نیــز
از پشــت تلفــون تهدیــد بــه مــرگ میکنــد
و میگویــد از ایــن کــه خامنــش بــه مرکــز
حامیــوی و نهادهــای قضایــی مراجعــه کــرده،
پــس مــرگ او و کســانی کــه بــه ســهیال یــاری
برســانند ،حتمــی اســت.
ســهیال چندیــن بــار بــر اثــر خشــونتهای
شــوهرش ،اســتخوانهای اعضــای بدنــش
شکســته اســت؛ آثــار زخمهایــی کــه ســهیال
از هــر بــار خشــونت شــوهرش برداشــته ،هــم
اکنــون نیــز بــر رس و صورتــش باقــی مانــده
اســت.

موالنامحمــد عبداللــه ،عضــو کمیســیون مســتقل
انتخابــات ،تأکیــد میکنــد کــه نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری ،دارای «خالهــا ،نقایــص و
تخلفــات قانونــی» اســت.
آقــای عبداللــه ،پــس از چاشــت روز دوشــنبه ( 2جــدی)،
در نامــهای ،از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،خواســته اســت تــا بــا حفــظ اســتقاللیت،
بیطرفــی و رعایــت قانــون انتخابــات ،اقــدام بــه جداســازی
آرای «پــاک از ناپــاک» کنــد.
او ،نقایــص و تخلفــات را چنیــن بیــان کــرده اســت:
«گنجانیــدن آمــار صدهــا فورم ـهی غیرقانونــی ،گنجانیــدن
آمــار خــارج زمــان ،گنجانیــدن آمــار محالتــی کــه بایــد
بازشــاری میشــد؛ امــا بازشــاری نشــد و گنجانیــدن
فورمههایــی کــه صندوقهایــش مفقــود اســت؛ در جمــع
آرای پــاک و قانونــی».
آقــای عبداللــه ،گفتــه اســت کــه نتیجــهی ابتدایــی و
نهایــی ،بایــد حاصــل ماهیــت حقوقــی و تخنیکــی ،مبتنــی
بــر اصــل امان ـتداری ،شــفافیت ،بیطرفــی و اســتقاللیت

کمیســیونهای انتخاباتــی باشــد؛ نــه فشــارهای سیاســی
داخلــی و خارجــی.
او ،از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،خواســته اســت تــا «در جایــگاه محکمــهی
نظــام انتخاباتــی» ،بــا حفــظ اســتقاللیت ،بیطرفــی و
رعایــت قانــون انتخابــات ،لوایــح و طرزالعملهــای نافــذ،
در جداســازی «آرای پــاک از ناپــاک» اجــراآت منصفانــه و
عادالنــه کنــد.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،پیــش از چاشــت روز
یکشــنبه ( ۱جــدی) ،نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری را اعــام کــرد کــه بــر اســاس آن،
محمــدارشف غنــی ،بــا بــه دســت آوردن  ۵۰٫۶۴درصــد آرا
در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب  ۳۹٫۵۲درصــد آرا در
جایــگاه دوم قــرار دارد.
از ســویی هــم ،کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،رونــد ثبــت شــکایات را آغــاز کــرده و تــا کنــون،
بیــش از چهــار هــزار شــکایت بــه گونــهی مســتند در ایــن
کمیســیون بــه ثبــت رســیده اســت.

 24دسامرب 2019

تناســب قــد و وزن کــودکان در
ِ
ماههــای مختلــف متفــاوت اســت.
در ادامــه بــه میانگیــن قــد و وزن
کــودکان از بــدو تولــد تــا شــش
ســالگی میپــردازم.
زهرا سیاس
بدو تولد
قــد و وزن نــوزادان در ابتــدای تولــد بــا یکدیگــر
تفــاوت دارد .بــه طــور میانگیــن قــد دخرتهــا در زمــان
تولــد  48تــا پنجــاه ســانتی مــر و وزن آنهــا بیــن دو تــا
ســه کیلــو و نیــم میباشــد .قــد پرسهــا در زمــان تولــد 48
تــا  51ســانتی مــر و وزن آنهــا بیــن ســه تــا ســه کیلــو و
هفتصــد گــرم میباشــد.
سهماهگی
وزن دخرتهــا در س ـهماهگی بــه پنــج تــا شــش کیلــو
میرســد و قــد آنهــا نیــز حــدودا  58تــا  61ســانتیمرت
میشــود .وزن پرسهــا در س ـهماهگی بــه پنــج تــا هفــت
کیلوگــرم میرســد و قــد آنهــا نیــز تقریبــا  59تــا 62
ســانتیمرت میشــود.
ششماهگی
وزن دخــران در شــشماهگی بــه شــش تــا هشــت
کیلــو میرســد و قــد آنهــا نیــز تقریبــا  64تــا 67
ســانتیمرت خواهــد بــود .وزن پرسهــا در شــشماهگی
بــه هفــت تــا نــه کیلــو میرســد و قــد آنهــا تقریبــا  66تــا
 69ســانتیمرت میشــود.
نُهماهگی
دخرتهــا در نهماهگــی بــه وزن هفــت تــا نــه کیلــو
میرســند و قــد آنهــا نیــز تقریبــا  68تــا  71ســانتیمرت
میشــود .پرسهــا نیــز بــه وزن هشــت تــا نــه کیلــو
میرســند و قــد آنهــا تقریبــا هفتــاد تــا  73ســانتیمرت
خواهــد بــود.
12ماهگی
وزن دخرتهــا در دوازدهماهگــی هشــت تــا نــه کیلــو
و 700گــرم و قــد آنهــا بــه حــدود  72تــا  75ســانتیمرت
میرســد .پرسهــا نیــز
 15ماهگی
وزن دخــران در پانزدهماهگــی بــه هشــت تــا ده کیلــو
و قــد آنهــا بــه  75تــا  79ســانتیمرت میرســد .پرسهــا
درپانزدهماهگــی بــه وزن نُــه تــا  11کیلــو میرســند و قــد
آنهــا در حــدود  77تــا هشــتاد ســانتیمرت خواهــد رســید.
18ماهگی
دخرتهــا در هژدهماهگــی بــه وزن  9تــا  11کیلــو
میرســند و قــد آنهــا  78تــا  82ســانتیمرت میشــود.
پرسهــا نیــز در ایــن ســن بــه وزن ده تــا  11کیلــو و
 800گــرم میرســند و قــدی حــدودا هشــتاد تــا 84
ســانتیمرت خواهنــد داشــت.
21ماهگی
وزن دخــران در ایــن ســن بــه ده تــا  12کیلــو و قــد
آنهــا بــه  81تــا  85ســانتیمرت میرســد .پرسهــا نیــز
بــه وزن ده تــا  12کیلــو و  500گــرم میرســند و قــدی در
حــدود  83تــا  87ســانتیمرت خواهنــد داشــت.
 24ماهگی
وزن دخــران در 24ماهگــی بــه  11تــا  12کیلــو و
 500گــرم میرســد و قــد آنهــا  84تــا  88ســانتیمرت
میشــود .پرسهــا نیــز بــه وزن  11تــا  13کیلــو و قــد 85
تــا  89ســانتیمرت میرســند.
 27ماهگی
دخــران در 27ماهگــی بــه وزن  12تــا  13کیلــو و
 600گــرم میرســند و قــد آنهــا  85تــا نــود ســانتیمرت
میشــود .وزن پرسهــا نیــز  12تــا  14کیلــو میشــود و
قــد آنهــا  86تــا  91ســانتی مــر خواهــد شــد.
سی ماهگی
دخرتهــا در  30ماهگــی بــه وزن  12تــا  14کیلــو
میرســند و قــد آنهــا در حــدود  87تــا  93ســانتیمرت
میباشــد .کــودکان پــر نیــز بــه وزن  12تــا  14کیلــو و
 600گــرم میرســند و قــد آنهــا  89تــا  94ســانتیمرت
میشــود.
 33ماهگی
دخــران در  33ماهگــی بــه  12تــا  14کیلــو و 700
گــرم و قــد آنهــا بــه نــود تــا  95ســانتیمرت میرســد.
وزن پرسهــا نیــز بــه  13تــا  15کیلــو و قــد آنهــا بــه 91
تــا  96ســانتیمرت میرســد.
 36ماهگی
دخرتهــا در36ماهگــی بــه  12تــا  15کیلــو میرســند
و قــد شــان  91تــا  96ســانتی مــر میشــود .پرسهــا نیــز
بــه وزن  13تــا  15کیلــو و  600گــرم میرســند و قــد
آنهــا حــدودا  92تــا  98ســانتیمرت خواهــد شــد.
چهارسالگی
وزن دخرتهــا در چهارســالگی بــه  14تــا  17کیلــو
میرســد و قــد  98تــا  104ســانتیمرت خواهنــد داشــت.
پرسهــا نیــز در ایــن ســن وزنــی در حــدود  15تــا  17کیلــو
دارنــد و قــد آنهــا بــه  99تــا  105ســانتی مــر خواهــد
رســید.
قد و وزن کودک در پنجسالگی
وزن دخــران در پنجســالگی  16تــا بیســت کیلــو
میشــود و قــد آنهــا نیــز بــه  105تــا  111ســانتیمرت
خواهــد رســید .وزن پــران نیــز بــه  17تــا بیســت
کیلــو میرســد و قــد آنهــا  106تــا  112ســانتیمرت
میشــود.
ششسالگی
دخــران ششســاله  18تــا  22کیلــو وزن دارنــد و قــد
آنهــا بــه  111تــا  118ســانتیمرت میرســد .پــران
نیــز در ششســالگی بــه وزن  19تــا  23کیلــو میرســند
و قــد آنهــا  11تــا  119ســانتیمرت میشــود.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

وزارت مالیــه ،طــرح بودجـهی ملــی ســال مالــی  ۱۳۹۹را
بــرای تصویــب ،بــه مجلــس مناینــدگان ارائــه کــرد.
محمدهامیــون قیومــی ،رسپرســت وزارت مالیــه،
روز دوشــنبه ( ۲جــدی) در نشســت عمومــی مجلــس
مناینــدگان ،گفــت کــه مجمــوع بودجـهی ملــی ســال مالــی
 ،۱۳۹۹مبلــغ  ۴۲۸میلیــارد افغانــی پیشبینــی شــده
اســت.
او افــزود کــه از ایــن میــان ۲۸۹ ،میلیــارد آن مصــارف
عــادی و  ۱۳۹میلیــارد دیگــر آن بخــش انکشــافی دولــت را
تأمیــن خواهــد کــرد.
بــه گفتـهی آقــای قیومــی ،ســقف عوایــد دولــت در ســال
آینــدهی مالــی  ۲۰۸٫۹میلیــارد افغانــی پیشبینــی شــده و
 ۴۸درصــد کل بودجـهی ملــی را تأمیــن خواهــد کــرد.
او ادامــه داد« :از مجمــوع بودجــهی انکشــافی۶۳ ،

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

میلیــارد افغانــی آن اختیــاری اســت و از عوایــد داخلــی
تأمیــن میشــود ۷۵ .میلیــارد دیگــر آن هــم غیــر اختیــاری
اســت و از ســوی متویــل کننــدگان خارجــی تأمیــن
میشــود».
رسپرســت وزارت مالیــه ،گفــت کــه در بودج ـهی عــادی
ســال مالــی  ۱۳۹۹بــه بخشهــای امنیــت ،مصؤونیــت،
نظمعامــه و معــارف اولویــت داده شــده اســت.
او ترصیــح کــرد کــه بخــش بزرگــی از بودجـهی انکشــافی
ســال مالــی  ۱۳۹۹نیــز بــه تهیــهی مســکن ،ترانســپورت،
مخابــرات ،انــرژی ،معــادن و خدمــات عامــه اختصــاص
یافتــه اســت.
گفتنــی اســت کــه طــرح بودجــهی ملــی ســال مالــی
 ۱۳۹۹پیــش از ایــن از ســوی مجلــس ســنا تأییــد شــده
اســت.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

www.subhekabul.com
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خانواده

ثبات و همگرایی بیش از  4هزار
شکایت انتخاباتی را ثبت کرد

موالنا عبدالله :در نتیجهی ابتدایی نقایص
و تخلفاتی وجود دارد

7

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

«دخرت رسای شاملی» یکی از هشتصد هزار
زن معتاد افغانستان
شب
ساعت هفت شب است .در این ِ
تاریک ،رسمای گزنده و آلودگی هوا؛
ل اند .بادهای
تنها فرمانروایانِ کاب 
ِ
مانند شالق به رس و
رسد زمستانی،
مصور شفق
ِ
صورت عابران میکوبد و ابرهای تیرهی
ِ
بارش برف و باران تهدید میکند.
آسامن ،زمین را به
در «رسای شاملی» یکی از پر ازدحامترین نقاط شهر
کابل ،منتظر موتر استم تا به خانه بروم .دخرتِ جوانی،
در گوشهای نشستهاست .احتامال  21یا  22سال داشته
باشد ،قدبلند و زیبا است.
در چهار سویش پولیس ،این پاسدارانِ شهر و کشور؛
حلقه زده اند و با متلکها و چرندیات شان ،تصمیمِ
سوءاستفادهی جنسی از او را دارند؛ دخرت اما بیتفاوت
به متام جهان ،ساکت و صبور نشسته و در برابر هیاهوی
دور و برش ،هیچ واکنشی نشان منیدهد.
برایش اعالن نتیجهی ابتدایی انتخابات ،خروج
امریکاییها یا پروسهی صلح؛ معنایی ندارد .حتا در براب ِر
بیتفاوتی رهگذران ،کمترین اعتنایی منیکند .این که
ِ
نصف اعضای پارملان
«رسایشاملی» راهی است که
حداقل یک بار از آن میگذرند؛ این که متام مردمانِ
ِ
اکرثیت عابرانِ این
این کشور ادعای دینداری دارند و
ِ
بهشت ابدی استند ...هیچکدام در
مسیر؛ خواستا ِر
حا ِ
ل او اثر ندارد .ناگهان چشمم به چشامنش میافتد،
مصائب جهان را در چشامنش ریخته
گویا متامِ درد و
ِ
باشند .حجمی از درد و بیچارگی که اگر بر آسامن
گذاشته شود ،بیگامن کمر فلک را خم میکند.
دخرتی که اگر در زمانی جز این زمانه و روزگار
خ
میزیست ،رودابهای میشد در م ِ
نت شهنامه یا شا ِ
نباتی میشد در شعر حافظ و اگر در آن سوی مرزهای
افغانستان زاده میشد ،شاید زنی میبود به سانِ سانا
مارین و آنگال مرکل؛ اما او اینجا است ،دخرتی معتاد
ِ
پایتخت کشوری
در دومین دههی قرن بیستویکم و در
به نام افغانستان .جوانی ،زیبایی و مهمتر از همه
جنسیتش بهعنوانِ یک زن؛ او را به طعمهای در چشم
حیوانصفتانِ این شهر ،مبدل کرده است .دخرتی که
نه نام و نشانش را میدانم و نه دلیل اعتیادش به مواد
مخدر را؛ فقط میدانم که یک انسان است و حاال به هر
دلیلی که بوده به این سمت کشیده شده و اگر نهادهای
مربوطه از او و امثالش حامیت نکنند؛ به وسیلهای برای
ارضاء جنسی افراد ُملکی و نظامی مبدل میشود.

این «دخرت رسای شاملی» منونهی کوچکی است از
زنان معتاد و بیخامنانی که در خیابانهای پایتخت
و والیات؛ مورد خشونت کالمی ،فیزیکی ،روحی و در
اغلب موارد ،مورد بهرهکشی جنسی قرار میگیرند.
آمارها نشان میدهد که باالتر از بیست درصد معتادان
در افغانستان را زنان تشکیل میدهند؛ زنانی که یا عضو
یا اعضای خانوادهی شان معتاد است ،یا به سوی اعتیاد
کشانده شده و در دامِ این بالی ویرانگر ،افتاده اند؛
هشتصد هزار زنِ معتاد! اعداد و ارقام ،به متامِ معنا
وحشتناک و رعبانگیز اند.
حال این پرسش مطرح میشود که :حداقل در این
دو دههی پسین ،چند نهاد و مؤسسهی غیرانتفاعی ،به
نام زنِ افغانستان ،کسب منفعت و تجارت کرده اند؟
وزارت امور زنان و دولت افغانستان ،چقدر برای زنانی
مانند این «دخرت رسای شاملی» کار کرده اند؟ چقدر
دولت افغانستان و جامعهی جهانی در امر مبارزه علیه
مواد مخدر ،موفق بوده اند؟ این پرسشها و امثال آن؛
رس
هیچکدام پاسخ قناعتبخشی ندارند و هیچکس ِ
بیدردش را به خاط ِر زنان معتاد افغانستان و دادخواهی
برای آنان؛ به درد منیآورد .در همین زمان ،چند موت ِر
شیشهسیاه از خیابان عبور میکند .چند پولیس دوان
دوان به آنسوی خیابان میروند تا به ترافیکها در گذر
دادنِ مطمنئ و بیخط ِر یک مقام بلندپایه از خیابان؛
یاری رسانند .با پراگنده شدن حلقهی محارصه،
دخرتک فرصتی مییابد برای گریز ،میرود بهسوی تپه؛
شاید برای مواد کشیدن؛ منیدانم .از پهلوی سگهای
ولگرد میگذرد ،گویا چیزی با خودش زمزمه میکند.
آخر او خیلی خوب میفهمد که سگان ولگر ِد کابل بر
آدممناهایش ،رشف دارند.
رانندهی موتر صدا میزند« :رسکوتل! اد هیمزار! باال
شو!» با حسی مبهم و بغضی گلوگیر ،سوار موتر میشوم و
دریغ میگویم به سعدی که روزگاری رسوده بود:
بنی آدم اعضای یکدیگر اند
که در آفرینش ِز یک گوهر اند
چو عضوی بهدرد آورد روزگار
دگر عضوها را مناند قرار
ِ
محنت دیگران بیغمی
تو کز
نشاید که نامت نهند آدمی
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