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گزارش روز

گفت وگو

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

بــه  را  او  دوبــاره  مبــادا  کــه  ایــن  از  هــراس  و  تــرس 

ــود.  ــان ب ــی منای ــه خوب شــوهرش بســپارند، در چهــره اش ب

چشــانش مضطــرب و نگاهــش بی رمــق بــود. التــاس 

می کــرد کــه منی خواهــد دوبــاره بــه خانــه ی شــوهرش 

بــرود و جانــش در خطــر اســت. 

نگاه هــای مضطربــش حیــرت و وسوســه را در ذهــن هــر 

ــه  ــرد ک ــاد می ک ــد، ایج ــال می دی ــه او را در آن ح ــی ک آدم

آخــر  چــه چیــزی می توانــد یــک زن را از زندگــی مشــرکش 

ســال ها  از  بعــد  کنــد.  گریــزان  و  هراســان  گونــه  ایــن 

زندگــی مشــرک چــه چیــزی کاســه ی صــرش را ایــن گونــه 

لریــز کــرده اســت.

ــا  ســهیال ماننــد خیلــی از دخــران دیگــر افغانســتانی ب

می شــود.  عــروس  خردســالی  در  خانــواده اش  خواســت 

بعــد از ازدواجــش او را خانــواده ی شــوهرش بــه یکــی از 

ــن و  ــم س ــر ک ــهیال دخ ــد. س ــایه می برن ــورهای همس کش

ســال و بی تجربــه ای اســت ...

هر ســال با رســیدن فصل زمســتان، مشــکل مــرگ آوری 

بــه نــام »آلودگــی محیط زیســتی« در کابــل خلــق می شــود 

ــون و  ــراض گوناگ ــه ام ــهروندان را ب ــادی از ش ــار زی و ش

محصــول  مشــکل،  ایــن  می کنــد.  مبتــال  خطرنــاک 

کار شــهروندانی اســت کــه بــا اســتفاده ســوخت های 

را گــرم  ایــن ســوخت  فــروش  بــازار  غیرمعیــاری، هــم  

را.  ســاختان های  شــان  و  خانه هــا  هــم   و  می کننــد 

ــی  ــاری، آلودگ ــوخت های غیرمعی ــتفاده از س ــه ی اس ادام

را  پایتخت نشــینان  و  داده  افزایــش  را  زیســت  محیــط 

بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرده اســت. عــالوه بــر 

چالش هــای متعددی کــه بــه مســأله ی محیطــی کابــل 

ــادی  ــال های زی ــوا از س ــی ه ــون آلودگ ــاط دارد، اکن ارتب

ــت.  ــده اس ــزوده ش ــه آن اف ــه ب ــود ک می ش

کارشناســان  و  صحــی  نهادهــای  دیگــر،  بیــان  بــه 

محیط زیســتی، آلودگــی هــوا را کشــنده تر از حمــالت 

مــرگ  هــان  را،  آلودگــی  و  می خواننــد  تروریســتی 

مــرگ  بــه  منجــر  کــه همه ســاله  خاموشــی می داننــد 

هــزاران انســان در کابــل می شــود. ایــن تهدیــد در کابــل 

ــا گذشــت هــر ســال جــدی تــر می شــود و از ســویی هم  ب

دولــت اقدامــات مؤثــری را بــرای رفــع ایــن مشــکل نــدارد. 

هرچنــد کــه مبــارزه بــا ایــن تهدیــد دشــوار اســت؛ امــا نیــاز 

ــادی دارد. ــکار بنی ــک راه ــه ی ــی ب اساس

انداخــن بی رویــه ی کثافــات  در جاده هــای کابــل، 

وارد کــردن بی رویــه  ی زغــال ســنگ ...

اســت،  اســتخر  در  ســعیدی  فاطمــه  کــه  زمانــی 

منی توانــد صدای هــای بلنــد اطرافــش را بشــنود. بــه 

ــان هــم فکــر  مبب گذاری هــای انتحــاری و حمــالت طالب

ــزش  ــد، مترک ــت می کن ــه در آب حرک ــی ک ــد. زمان منی کن

روی  پیــش  دســت  یــک  اســت.  کشــیدن  نفــس  روی 

ــه  ــرای فاطم ــد. ب ــرون می ه ــش را بی ــر. نفس ــتی دیگ دس

ســعیدی 26ســاله، ایــن اســتخر یــک پنــاه گاه اســت. آن 

آب تــازه، دیوارهــا و زنانــی کــه در اطرافــش اســتند و همــه 

از مــردان آن اطــراف دورنــد، فرصــت اســراحت کوتاهــی 

ــد.  ــه او می ده ــتان ب ــت افغانس ــل، پایتخ ــه کاب ــت ک اس

کــه  دهــه ای  دو  بــه  نزدیــک  در  ایــن شــهر  گرچــه 

حکومــت مردم ســاالری در آن حاکــم بــوده، بــه طــور قابــل  

ــوز  ــل هن ــا کاب ــرده؛ ام ــد ک ــت رش ــه ای در سیاس مالحظ

ــه ی افغانــی اســت کــه  هــم درگیــر فرهنــگ محافظه کاران

ــه  ــد ک ــت پایینی می ده ــای دس ــان نقش ه ــه زن ــب ب اغل

در آن مخفــی شــده انــد یــا مطیــع مــردان انــد. ســعیدی 

پــس از ایــن کــه شــنایش را متــام کــرد، گفــت: »در کابــل، 

ــد؛  ــد برون ــه می خواهن ــا ک ــر کج ــه ه ــد ب ــان منی توانن زن

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 1996 تــا 2001، زمانــی کــه طالبان در افغانســتان 

حاکــم بودنــد. ایــن گــروه تنــدرو  ...

تایر کهنه
 بدیل خطرناک تر برای زغال سنگ

برای زنان در کابل 
فقط آب است و من

32

ــی  ــال مال ــی س ــه ی مل ــرح بودج ــه، ط وزارت مالی

1۳99 را بــرای تصویــب، بــه مجلــس مناینــدگان 

ــرد. ــه ک ارائ

دســته ی  رهــر  حکمت یــار،  گلب الدیــن 

نتیجــه ی  اســالمی،  عدالــت  و  صلــح  انتخاباتــی 

ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را »غیرقابــل 

می خوانــد. مضحــک«  و  تصــور 

افغانســتان  عادالنــه ی  و  آزاد  انتخابــات  بنیــاد 

)فیفــا(، از کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، خواســته اســت تــا عدالــت انتخاباتــی را 

ــد. ــن کن ــت تأمی ــا قاطعی ب

وزیر فرهنگ حوصله ی 5 دقیقه 
بحث منطقی را ندارد

طرح بودجه ی ملی سال مالی 1399
 به مجلس ارائه شد

حکمت یار: 
توان برگزاری تظاهرات و دفاع 

از حق خود را داریم

فیفا:
 کمیسیون شکایات عدالت 

انتخاباتی را تأمین کند

 در نتیجه ی ابتدایی نقایص
 و تخلفاتی وجود دارد

ممنون مقصودی

 )هرنمند، کارگردان، استاد دانشگاه و بازی گر 

تیاتر و سینام(

6

تهدید به مرگ عروس خردسال از سوی شوهرش زندگی به رنگ زن

7

5

7

7

7

7

کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

)یــک جــدی( دو  روز یک شــنبه 

مــاه و 24 روز پــس از برگــزاری 

انتخابــات، نتیجــه ی ابتدایــی را 

اعــالم کــرد کــه بــر اســاس آن، 

برنــده ی  غنــی،  محمــدارشف 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات اســت. 

انتخابــات،  کمیســیون  گفته هــای  اســاس  بــر 

محمــدارشف غنــی ۵0٫64 درصــد آرا را بــه دســت 

ــه  ــا ب ــه ب ــه عبدالل ــب، عبدالل ــن ترتی ــه همی آورده و ب

دســت آوردن ۳9٫۵2 رأی در رده ی دوم قــرار دارد. 

اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات بــا اســتقبال تکــت 

انتخاباتــی دولت ســاز و مخالفــت شــورای نامــزدان 

و دســته ی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه 

ــد.  ــه ش ــه مواج عبدالل

آیا 4هزار شکایت نتیجه ی 
نهایی انتخابات را تغییر 

خواهد داد؟

2

عبدالرازق اختیاربیگ
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زمانــی کــه فاطمــه ســعیدی در اســتخر اســت، منی توانــد 

صدای هــای بلنــد اطرافــش را بشــنود. بــه مبب گذاری هــای 

انتحــاری و حمــالت طالبــان هــم فکــر منی کنــد. زمانــی 

ــد، مترکــزش روی نفــس کشــیدن  کــه در آب حرکــت می کن

اســت. یــک دســت پیــش روی دســتی دیگــر. نفســش را 

ایــن  بــرای فاطمــه ســعیدی 26ســاله،  بیــرون می هــد. 

ــی  ــا و زنان ــازه، دیواره ــت. آن آب ت ــاه گاه اس ــک پن ــتخر ی اس

کــه در اطرافــش اســتند و همــه از مــردان آن اطــراف دورنــد، 

فرصــت اســراحت کوتاهــی اســت کــه کابــل، پایتخــت 

افغانســتان بــه او می دهــد. 

گرچــه ایــن شــهر در نزدیــک بــه دو دهــه ای کــه حکومــت 

مردم ســاالری در آن حاکــم بــوده، بــه طــور قابــل  مالحظــه ای 

در سیاســت رشــد کــرده؛ امــا کابــل هنــوز هــم درگیــر 

فرهنــگ محافظه کارانــه ی افغانــی اســت کــه اغلــب بــه زنــان 

ــده  ــی ش ــه در آن مخف ــد ک ــت پایینی می ده ــای دس نقش ه

انــد یــا مطیــع مــردان انــد. ســعیدی پــس از ایــن که شــنایش 

ــر  ــه ه ــد ب ــان منی توانن ــل، زن ــت: »در کاب ــرد، گف ــام ک را مت

کجــا کــه می خواهنــد برونــد؛ امــا نیــازی نیســت کــه چیــزی 

را پنهــان یــا وامنــود کنــم. مــن فقــط خودمــم.«

ــا  ــرده و ذات ــد ک ــان رش ــردان و زن ــان م ــن ورزش در می ای

ــت. از  ــب اس ــکی مناس ــه خش ــاط ب ــور مح ــن کش ــرای ای ب

ســال 1996 تــا 2001، زمانــی کــه طالبــان در افغانســتان 

ــای  ــیاری از فعالیت ه ــدرو  بس ــروه تن ــن گ ــد. ای ــم بودن حاک

تفریحــی را شــدیدا محــدود و زنــان را از ورزش، بســیاری 

از شــغل ها و حــق آمــوزش محــروم کــرد. تنهــا چندیــن 

ــه  ــه افغانســتان در پاســخ ب ــکا ب ــه ی امری ــاه پیــش از حمل م

اتفــاق 11 ســپتامر کــه منجــر بــه خلــع ایــن گــروه از قــدرت 

شــد، اولیــن اســتخر در دوره ی طالبــان در مــاه مــِی 2001 

ســاخته شــد. ایــن اســتخر کــه مختــص مــردان بــود در 

ــود.  ــده ب ــا ش ــال بن ــل انرکانتیننت ــه ی هوت محوط

احســان طاهــری، رییــس پیشــین فدراســیون شــنای 

افغانســتان می گویــد، از آن زمــان تــا کنــون، 2۳ اســتخر 

خصوصــی و دولتــی در کابــل؛ شــهری کــه پنــج میلیــون نفــر 

جمعیــت دارد؛ ســاخته شــده؛ امــا تنهــا دو اســتخر بــه زنــان 

اجــازه ی ورود می دهــد. 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 انــدازه ی اســتخرهای املپیــک دارد کــه یــک کانتیــن  در 

ــک ورودی دیگــر دارد و  ــان ی مجــاورت آن اســت. اســتخر زن

بــه زیرزمینــی منتهــی می شــود کــه کثیف تــر و بــه انــدازه ی 

یــک ســوم بزرگــی اســتخر مــردان اســت. 

زنــان بــرای ورود بایــد موبایــل  هــای شــان را در صنــدوق 

قفــل کننــد؛ زیــرا هــر گونــه عکس بــرداری در آن جــا شــدیدا 

تایمــز  نیویــورک  بــه  و شــناگران  مالــک  اســت.  ممنــوع 

عکــس  اســتخر  آن  درون  از  تــا  دادنــد  ویــژه ای  اجــازه ی 

بگیریــم. در اســتخر زنــان، خــری از غرفــه ی خوراکه فروشــی 

نیســت؛ تنهــا مجموعــه ای از چوکی هــا را می تــوان دیــد 

ــه  ــی ک ــد غذاهای ــا می توانن ــر آن ه ــن ب ــا نشس ــان ب ــه زن ک

ــردان  ــده و مجــزا از بخــش م ــه ی بســیار پیچی ــک تبادل در ی

زنــان هزینــه ی  بخورنــد. عضویــت  را  انــد  داده  ســفارش 

ــم  ــن وجــود خان ــا ای ــا مــردان دارد. ب بیشــری در مقایســه ب

ــز  ــر چی ــم، ه ــا می آی ــه این ج ــی ک ــد: »زمان ــعیدی می گوی س

دیگــر را فرامــوش می کنــم. فقــط آب اســت و مــن. ایــن جــا 

ــه ی  ــردن را در رودخان ــنا ک ــعیدی ش ــم س ــت.« خان ــن اس ام

»سنگ ماشــه«ی ولســوالی جاغــوری کــه از تپه هــای نزدیــک 

ــت.  ــاد گرف ــذرد، ی ــی اش می گ ــتایی کودک ــه ی روس ــه خان ب

ــته ی  ــگاه، رش ــا در دانش ــد ت ــل آم ــه کاب ــه ب ــن ک ــس از ای پ

پرتوشناســی )رادیولــوژی( بخوانــد، پیــدا کــردن وقــت بــرای 

شــنا، آخریــن اولویــت او بــود؛ امــا در چنــد مــاه اخیــر، خانــم 

ــر  ــت. گ ــرده اس ــدا ک ــمت آب پی ــه س ــش را ب ــعیدی راه س

چــه ایــن اســتخر در فاصلــه ی دو ســاعت رانندگــی بــا موتــر 

از خانــه اش موقعیــت دارد و خیلــی گــران اســت؛ امــا او 

ــت.« ــی اس ــای متفاوت ــر آب، دنی ــای زی ــد: »دنی می گوی

هلنــا صبــوری، مســؤول کمیتــه ی زنــان فدراســیون شــنای 

ــاز  ــه ب ــتخر زنان ــن دو اس ــی ای ــد از وقت ــتان، می گوی افغانس

ــت. از  ــه اس ــش یافت ــم افزای ــن ورزش ه ــه ای ــه  ب ــده، عالق ش

ســاخت آمــو، چهــار ســال می گــذرد. اســتخر زنانــه ی دیگــری 

کــه کوچــک و خصوصــی اســت، پارســال در مرکــز شــهر 

ــی از  ــرزی، یک ــا ط ــش را از ثری ــتخر نام ــد. آن اس ــاح ش افتت

ملکه هــای افغانســتان گرفتــه کــه در ســال های 1920 بــرای 

حقــوق زنــان تــالش می کــرده اســت. خانــم صبــوری گفــت: 

ــد  ــان می توانن ــل زن ــن دلی ــه همی ــرده و ب ــر ک ــه تغیی »جامع

ــان،  ــرای زن ــو ب ــت در آم ــد.« عضوی ــر شــنا کنن کمــی آزادانه ت

ماهانــه 7۵ دالــر هزینــه دارد کــه بیســت دالــر بیشــر از 

ــد عضــو  ــا پول دارهــا می توانن ــی تنه ــن یعن مــردان اســت. ای

ــی  ــه مهارت ــادی ک ــر ع ــک کارگ ــه ی ــی ک ــوند؛ در حال آن ش

ــد. ــر در روز کار می کن ــار دال ــه ســختی چه نداشــته باشــد ب

زمانــی کــه پرســیدیم چــرا عضویــت زنــان گران تــر اســت، 

ــه داری از  ــه نگ ــت ک ــو گف ــران آم ــی از مدی ــم، یک محمدرحی

اســتخر و رخت کــن  زنــان هزینــه ی بیشــری برمــی دارد؛ 

چــون زنــان شــناگر گاهــی اوقــات از مــواد آرایشــی اســتفاده 

می کننــد کــه باعــث کثیــف شــدن آب می شــود. دلیــل 

ــن یعنــی هزینــه ی مالــی  ــان اســت و ای ــودن زن دیگــر کــم ب

تبدیــل آب بایــد توســط اعضــای کنونــی آن پرداخــت شــود. 

محمد رحیــم می گویــد مدیریــت آمــو تــالش می کنــد تــا 

ــق  ــداد دقی ــم تع ــد رحی ــاورد. محم ــر بی ــا را پایین ت هزینه ه

زنانــی کــه هــر روز مراجعــه کردنــد را منی دانــد. هــر روز 

فــرق می کنــد -بیــن 1۵ تــا 70 نفــر – و ایــن مجموعــه ی 

آبــی دیتابیســی بــرای ردگیــری حضــور و غیــاب افــراد نــدارد.

شــنا  عــر  پنــج  تــا  صبــح  هفــت  ســاعت  از  زنــان 

ــد؛  ــنا می کنن ــاعات ش ــن س ــز در همی ــردان نی ــد، م می کنن

ــت.  ــاز اس ــم ب ــب ه ــول ش ــردان در ط ــرای م ــتخر ب ــا اس ام

در  ســختی  بــه  کــه  اقتصــادی  می گویــد  رحیــم  محمــد 

ــد  ــت، بی تردی ــش پایتخ ــه کاه ــت رو ب ــت و امنی ــت اس حرک

بــر ایــن کســب وکار، 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 اجــازه ی شــنا دادیــم، 

تهدیدهــای زیــادی را دریافــت کردیــم.« آرزو حســن زاده 

کــه 28 ســال 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. حســن زاده 

ــاد  ــردن را ی ــنا ک ــتم ش ــت داش ــی دوس ــد: »از کودک می گوی

بگیــرم؛ امــا جایــی بــرای یادگیــری آن وجــود نداشــت.« پــس 

ــی  ــد، خیل ــتخر می آمدن ــن اس ــه ای ــه ب ــی ک ــای زنان از متاش

ــون،  ــود. اکن ــا وارد آب ش ــار آن ه ــت در کن ــم گرف زود تصمی

گاهــی وقت هــا در کنــار اســتخر می نشــیند و بــه زنانــی کــه 

بــرای اولیــن بــار بــه آن  جــا می آینــد، پیــش از وارد شــدن بــه 

ــوه ای  ــات زرد و قه ــای نج ــا جلیقه ه ــد ت ــک می کن آب، کم

ــگ بپوشــند. رن

خــارج از شــنا و خندیدن هــا در محــدوده ی آمــو، ایــن 

احتــال بــر آن هــا ســایه افکنــده کــه ممکــن اســت طالبــان، 

ــاالت متحــده و چــه  ــا ای ــح ب چــه از طریــق توافق نامــه ی صل

از راه هــای دیگــر، دوبــاره برگردنــد و در ایــن صــورت، تقریبــا 

بایــد مطمــن بــود کــه طالبــان، بــه ایــن رشــته ی رو بــه رشــد، 

پایــان خواهنــد داد. حســن زاده گفــت: »بــا خــودم فکــر 

ــا روز  ــد؛ ام ــاره نیاین ــان دوب می کــردم شــاید مشــری های م

بعــد برمی گشــتند.«

هــر ســال بــا رســیدن فصــل زمســتان، 

»آلودگــی  نــام  بــه  مــرگ آوری  مشــکل 

محیط زیســتی« در کابــل خلــق می شــود 

و شــار زیادی از شــهروندان را به امراض 

گوناگــون و خطرنــاک مبتــال می کنــد. 

ــهروندانی  ــول کار ش ــکل، محص ــن مش ای

ــازار  ــم  ب ــاری، ه ــوخت های غیرمعی ــتفاده س ــا اس ــه ب ــت ک اس

و  و هــم  خانه هــا  گــرم می کننــد  را  ایــن ســوخت  فــروش 

ســاختان های  شــان را. ادامــه ی اســتفاده از ســوخت های 

و  داده  افزایــش  را  زیســت  محیــط  آلودگــی  غیرمعیــاری، 

پایتخت نشــینان را بــا مشــکالت زیــادی مواجــه کــرده اســت. 

ــی  ــأله ی محیط ــه مس ــه ب ــای متعددی ک ــر چالش ه ــالوه ب ع

کابــل ارتبــاط دارد، اکنــون آلودگــی هــوا از ســال های زیــادی 

ــت.  ــده اس ــزوده ش ــه آن اف ــه ب ــود ک می ش

کارشناســان  و  صحــی  نهادهــای  دیگــر،  بیــان  بــه 

حمــالت  از  کشــنده تر  را  هــوا  آلودگــی  محیط زیســتی، 

تروریســتی می خواننــد و آلودگــی را، هــان مــرگ خاموشــی 

ــه مــرگ هــزاران انســان در  می داننــد کــه همه ســاله منجــر ب

کابــل می شــود. ایــن تهدیــد در کابــل بــا گذشــت هــر ســال 

ــری  ــات مؤث ــت اقدام ــویی هم دول ــود و از س ــر می ش ــدی ت ج

را بــرای رفــع ایــن مشــکل نــدارد. هرچنــد کــه مبــارزه بــا ایــن 

تهدیــد دشــوار اســت؛ امــا نیــاز اساســی بــه یــک راهــکار 

بنیــادی دارد.

کابــل،  جاده هــای  در  کثافــات   بی رویــه ی  انداخــن 

مــواد  ســوختاندن  و  ســنگ  زغــال  بی رویــه  ی  کــردن  وارد 

غیرمعیــاری از قبیــل پالســتیک، تایرهــای فرســوده ی موترهــا، 

کفش هــای کهنــه، عواملــی اســت کــه ســبب آلودگــی محیــط 

زیســت شــده اســت.  درحالــی کــه در فصل هــای دیگــر 

معمــوال کثافــات و آشــغال های کنــار جــاده مشــکل آفرین 

می شــود، بــا رســیدن فصــل زمســتان، ســوخت بی رویــه ی 

زغــال ســنگ و دیگــر ســوخت های غیــر معیــاری، زندگــی 

کابلی هــا را بــا مشــکل زیــادی رو بــه رو می کنــد.

ــز  ــاری، چی ــر معی ــوخت های غی ــتفاده از س ــر اس ــزون ب اف

دیگــری کــه بــه آلودگــی هــوا می افزایــد، تراکــم بیــش از 

حــد وســایط نقلیــه اســت. در شــهری کــه تراکــم جمعیــت آن 

ــه ی  ــا وســایط نقلی ــر اســت؛ ام ــون نف ــه هفــت میلی ــک ب نزدی

ــت  ــوان گف ــد. می ت ــون می رس ــم میلی ــش از یک ونی ــه بی آن ب

کــه تعــدد ایــن وســایل می توانــد آلودگــی هــوا را شــدید 

کنــد. اداره ی محیــط زیســت کابــل، همــواره اعــالم کــرده کــه 

نقلیــه ا ی  هــوا، وســایط  آلودگــی  آالینده هــای  بزرگ تریــن 

اســت کــه تیــل بی کیفیــت مــرف می کننــد. 

از  ســنگ  زغــال  بی رویــه ی  کــردن  وارد  ســویی هم  از 

ــا  ــتفاده از آن در خانه ه ــل و اس ــه کاب ــف ب ــای مختل والیت ه

وحام هــا ســبب افزایــش آلودگــی هــوا شــده اســت. هرچنــد 

ــود  ــوختی وج ــواد س ــن م ــردن ای ــمی از وارد ک ــای رس آماره

نــدارد؛ امــا روزانــه صدهــا موتــر مملــو از ذغــال ســنگ از 

دروازه هــای مختلــف کابــل وارد شــهر می شــوند؛ زیــرا در 

ــد.  ــوخت دارن ــه س ــاز ب ــهروندان نی ــتان، ش ــوای رسد زمس ه

ــهروندان  ــای ش ــزان اعراض ه ــران و می ــن بح ــه ی ای ادام

ــبب  ــات س ــن اعراض ــه و ای ــاال رفت ــال ب ــر س ــت ه ــا گذش ب

شــده تــا حکومــت مرکــزی و مســؤوالن مربــوط دســت بــه 

کار شــوند. بــه تازگــی، ریاســت محیــط  زیســت، شــهرداری و 

فرماندهــی پولیــس کابــل بــه گونــه ی مشــرک روی برنامــه ای 

ــا  ــش و ی ــهر را کاه ــن ش ــوای ای ــی ه ــا آلودگ ــد ت کار می کنن

ــد. ــری کنن ــم جلوگی ه

برنامه چیست؟

فرماندهــی پولیــس کابــل، شــهرداری و ریاســت  محیــط 

ــواد  ــر م ــا ذخای ــد ت ــه ان ــت گرفت ــه ای را روی دس ــت، برنام زیس

ســوختی غیرمعیــاری را در شــهر شناســایی و آن را خــارج 

ســازند. کاظــم هایــون، رییــس اداره ی محیــط زیســت کابــل، 

بــه روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد، مــواد محروقاتــی در 

ــده  ــف ش ــر تعری ــن دیگ ــایر قوانی ــت و س ــط زیس ــون محی قان

اســت کــه در ایــن قوانیــن، ســوخت »رابــر« و »پالســتیک« 

ــتفاده ی آن  ــده و اس ــف نش ــی تعری ــواد محروقات ــه ی م از جمل

خــالف قانــون و جــرم پنداشــته می شــود.

ــن  ــه ای ــد ک ــل می گوی ــت کاب ــط زیس ــس اداره ی محی ریی

اداره بــا هــم کاری ســایر نهادهــا ، ذخیــره گاه تایرهــای کهنــه 

را در چندیــن منطقــه ی کابــل از جملــه، ســاحه ی تانــک تیــل 

ــه ۵00 تُــن می رســد.  لوگــر شناســایی کــرده کــه حجــم آن ب

ــون افــزود، بعــد از بررســی ها مشــخص شــد کــه  کاظــم های

ایــن تایرهــا در کراچی هــای خــرد وارد شــهر کابــل شــده و بــه 

شــکل عمــده و پرچــون بــه فــروش می رســد کــه قیمــت یــک 

ــک  ــی  کــه ی ــی اســت. در حال ــه »بیســت« افغان ســیر تایرکهن

ســیرزغال ســنگ بیــن 70 تــا90 افغانــی بــه فــروش می رســد. 

هرچنــد در فصــل  زمســتان بــه شــکل همــه روزه دیــده می شــود 

کــه مشــری زغــال ســنگ خانواده هــا اســت؛ امــا عمده تریــن 

ــن مــواد در فابریکه هــای خشــت پزی و ســایر فابریکه هــای  ای

ــه طــور دوام دار مــرف می شــود.  دیگــر ب

تعریــف  از جملــه ی ســوخت محروقاتــی  زغــال ســنگ 

ــه  ــی ب ــواد غیرمحروقات ــه از م ــتیک ک ــر و پالس ــا راب ــده ؛ ام ش

حســاب می آیــد و ســوخت آن خــالف قانــون اســت؛ بنابرایــن، 

ــان آور و رسطــان زا اســت.  هــر دو ســوخت در نفــس خــود، زی

مــواد ســوخت، مــوادی اســت کــه بــه ســالمت محیــط زیســت 

ــر اســاس  ــر ســو داشــته باشــد کــه ب و صحــت انســان ها تأثی

تعریــف اداره ی محیــط زیســت، زغــال ســنگ خطرناک تریــن 

ــر و  ــای موت ــال، تایره ــن ح ــت و در عی ــیلی اس ــوخت فوس س

و  نیســت  محروقاتــی  ســوخت های  جملــه ی  از  پالســتیک 

رسطــان زا  می توانــد  کــه  اســت  ســوخت  خطرناک تریــن 

ــد  ــت می گوی ــط زیس ــت محی ــر ریاس ــن خاط ــه همی ــد؛ ب باش

کــه بــا توجــه بــه قانــون محیــط زیســت، ذخایــر ســوخت مــواد 

غیرمحروقاتــی شناســایی و از چرخــه ی مــرف بیــرون شــده 

اســت.

ــل ســوخت زغــال ســنگ  ــا بدی ــن اســت کــه آی پرســش ای

وجــود دارد؟ اداره ی محیــط زیســت کابــل پاســخ روشــنی 

کالن  سیاســت های  بــه  مربــوط  را  امــر  ایــن  و  منی دهــد 

اقتصــادی می دانــد؛ امــا در عیــن حــال تأکیــد می کنــد، 

تــا کنــون نشســت های زیــادی در ایــن راســتا صــورت گرفتــه 

اســت کــه ریاســت محیــط زیســت کابــل بــه دولــت پیشــنهاد 

ــروی کار  ــر نی ــش و ب ــوده زا افزای ــواد آل ــر م ــات ب ــا مالی داده ت

ــود. ــش داده ش کاه

از ســویی هــم، فرماندهــی پولیــس کابــل تأکیــد دارد کــه 

تــا هنــوز هیچ گونــه موتــر حامــل زغــال ســنگ در دروازه هــای 

ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــا ای ــده؛ ام ــف داده نش ــل توق کاب

ــنجیده  ــر س ــنگ تدابی ــال س ــردن زغ ــا روی وارد ک در آینده ه

شــود. فــردوس فرامــرز، ســخنگوی فرماندهــی پولیــس کابــل، 

ــت  ــی، ریاس ــه تازگ ــد، ب ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب

محیــط زیســت، شــهرداری، فرماندهــی پولیــس و والیــت 

ــل کار  ــوای کاب ــی ه ــا آلودگ ــارزه ب ــزم مب ــل، روی میکانی کاب

می کننــد کــه پولیــس نقــش اجرائیــوی را در ایــن برنامــه دارد.

ســخنگوی فرماندهــی پولیــس کابــل همچنــان، می گویــد 

ــی  ــا محالت ــود ت ــالش می ش ــه، ت ــن برنام ــوب ای ــه در چارچ ک

ــای  ــرم، تایره ــتیک، چ ــه پالس ــاری از جمل ــواد غیرمعی ــه م  ک

می رســانند،  فــروش  بــه  را  کهنــه  کفش هــای  و  وســایط 

ــد. ــدود کن ــایی و مس شناس

ــتیکی  ــواد پالس ــه و م ــای کهن ــوده، کفش ه ــای فرس تایره

ــهر  ــل ش ــای داخ ــت پزی و حام ه ــای خش ــرا در داش ه اک

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــرای جلوگیــری از ایــن 

ــر  ــاد دیگ ــه نه ــم کاری س ــه ه ــس ب ــی پولی ــش، فرمانده چال

)شــهرداری، والیــت کابــل و محیــط زیســت( تــا کنــون نزدیــک 

بــه 80 محــل و ذخیره گاه هــای ایــن مــواد را شناســایی و 

مســدود کــرده  اســت. پولیــس کابــل، هم چنــان می گویــد 

ــات  ــاری در مربوط ــوخت غیرمعی ــواد س ــای م ــه ذخیره گاه ه ک

حــوزه ی دوم و حــوزه ی هشــتم پولیــس شــهر کابــل شناســایی 

ــا  ــل، ت ــار فرماندهــی پولیــس کاب ــر اســاس آم شــده  اســت. ب

ــهر  ــاری )دودزا( از ش ــوخت غیرمعی ــواد س ــن م ــون 400 ت کن

ــال داده  ــرون انتق ــه بی ــهر ب ــل ش ــع آوری و از داخ ــل جم کاب

شــده اســت.

بــا ایــن همــه، مرگ ومیــر ناشــی از آلودگــی هــوا در ســطح 

جهــان رو بــه افزایــش اســت. آمارهــای رســمی نشــان می دهــد 

کــه 91 درصــد از جمعیــت جهــان بــه طــور روزانــه در تهدیــد 

آلودگــی هــوا قــرار دارنــد. ســازمان جهانــی صحــت، آمــار داده 

اســت کــه طــی چهــار ســال اخیــر، ســاالنه 7 میلیــون نفــر در 

ــه دلیــل آلودگــی هــوا، جان هــای  شــان را از دســت  جهــان ب

می دهنــد؛ هــر چنــد در افغانســتان، تــا هنــوز آمــار رســمی از 

تلفــات ناشــی از آلودگــی هــوا وجــود نــدارد، ولــی شــاری از 

گروه هــای تحقیقاتــی »وضعیــت هــوای جهــان« گــزارش داده  

ــل  ــه دالی ــد کــه در ســال 2017 میــالدی، 26 هــزار نفــر ب ان

مربــوط بــه آلودگــی هــوا جــان داده  انــد.

روز  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

یک شــنبه )یــک جــدی( دو مــاه و 24 

روز پــس از برگــزاری انتخابــات، نتیجــه ی 

ابتدایــی را اعــالم کــرد کــه بــر اســاس آن، 

محمــدارشف غنــی، برنــده ی نتیجــه ی 

ــت.  ــات اس ــی انتخاب ابتدای

ــدارشف  ــات، محم ــیون انتخاب ــای کمیس ــاس گفته ه ــر اس ب

غنــی ۵0٫64 درصــد آرا را بــه دســت آورده و بــه همیــن ترتیــب، 

عبداللــه عبداللــه بــا بــه دســت آوردن ۳9٫۵2 رأی در رده ی 

دوم قــرار دارد. اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات بــا اســتقبال 

نامــزدان  شــورای  مخالفــت  و  دولت ســاز  انتخاباتــی  تکــت 

و دســته ی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه عبداللــه 

مواجــه شــد. 

ســاعتی پــس از اعــالم نتیجــه ی 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 برنــده ی انتخابــات ریاســت جمهوری اســت. 

آقــای عبداللــه ضمــن ایــن کــه از هوادارانــش خواســت صبورانــه 

منتظــر متثیــل اراده ی شــان باشــند، هم  چنــان هشــدار داد 

کــه  هــر گزینــه ای را بــرای دفــاع از رأی مــردم مجــاز و دفــاع از 

ــد. ــر خــود فــرض می دان ــردم را ب رأی م

ــا اشــاره بــه ۳00 هــزار رأی اختالفــی تأکیــد  ــار دیگــر ب او ب

کــرد کــه ایــن آرا بــدون بایومریــک و دارای اثــر انگشــت و 

ــت. ــده اس ــتم ش ــراری، وارد سیس ــس تک عک

ثبت بیش از 4هزار شکایت از سوی ثبات و همگرایی 

در نخســتین روز پــس از اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

ــدود  ــی ح ــات و همگرای ــی ثب ــت انتخابات ــت جمهوری، تک ریاس

بــه  رســیدگی  کمیســیون  بــه  را  شــکایت   6۳ و  چهارهــزار 

ــم  ــت رق ــن اس ــت و ممک ــل داده اس ــی تحوی ــکایات انتخابات ش

شــکایت ها در دو روز باقی مانــده افزایــش پیــدا کنــد. 

نورالرحــان اخالقــی، عضــو ارشــد دســته ی انتخاباتــی 

ــه  ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب ــات و همگرای ثب

اعضــای ایــن تکــت بــا چهارهــزار و 6۳ شــکایت بــه کمیســیون 

شــکایات رفتــه انــد و مســتند شــکایت ها را بــه ایــن کمیســیون 

ــد.  ــلیم داده ان تس

آقــای اخالقــی، بــا انتقــاد از کمیســیون انتخابــات، نتیجــه ی 

ابتدایــی را پــر از تقلــب خوانــد و گفــت: »نتیجــه ی تقلبــی 

قابــل قبــول بــرای مــا نیســت. ایــن تقلــب از ســوی کمیســیون 

انتخابــات در هاهنگــی بــا یــک تکــت انتخاباتــی صــورت 

ــت.« ــه اس گرفت

ایــن عضــو دســته ی ثبــات و همگرایــی ابــراز امیــدواری کــرد 

کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات مطابــق بــه قانــون جلــوی 

تقلــب را بگیــرد و بــه شــکایات آنــان رســیدگی کنــد. 

ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــکایت در کمیس ــس 1300 ش پروس

ــی  ــکایات انتخابات ش

رونــد  انتخاباتــی  شــکایات  بــه  رســیدگی  کمیســیون   

ــی  ــه ی ابتدای ــه نتیج ــد ب ــات در پیون ــکایات و اعراض ــت ش ثب

ــرد.  ــاز ک ــمی آغ ــورت رس ــه ص ــت جمهوری را ب ــات ریاس انتخاب

ــد،  ــی می گوی ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــه دس ــا آن ک ب

بیــش از چهارهــزار شــکایت را بــه گونــه ی رســمی در کمیســیون 

ــیون  ــؤوالن کمیس ــا مس ــت؛ ام ــانده اس ــت رس ــه  ثب ــکایات ب ش

رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی می گوینــد کــه تــا حــال 

1۳00 شــکایت پروســس شــده اســت. 

محمــد قاســم الیاســی، ســخنگوی کمیســیون شــکایات 

ــا  ــه ۳7 ت ــد ک ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــی، ب انتخابات

۳9 روز نیــاز اســت بــه ایــن شــکایت ها رســیدگی و در مــورد آن 

تصمیم گیــری صــورت گیــرد.

آقــای الیاســی گفــت: »۳7 تــا ۳9 روز در بــر می گیــرد تــا بــه 

ایــن شــکایت ها رســیدگی شــود. ســه روز بــرای شــکایت نامــزدان 

فرصــت اســت، 1۵ روز دیگــر کمیســیون والیتــی بــه شــکایت ها 

ــرای اســتیناف طلبی اســت و 1۵  ــد. ســه روز ب رســیدگی می کن

روز دیگــر هــم کمیســیون انتخابــات تصمیم گیــری می کنــد.« 

بــه گفتــه ی او بــه متــام شــکایت ها مطابــق بــه قانــون 

رســیدگی صــورت می گیــرد و در هاهنگــی بــا کمیســیون 

شــد. کمیســیون  اعــالم خواهــد  آن هــا  تصمیــم  انتخابــات 

اعالم شــده  نتیجــه ی  کــه  اســت  شــکایات هم چنــان گفتــه 

اســت  ابتدایــی  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  ســوی  از 

پیــش داوری،  از  بایــد  انتخابــات،  در  دخیــل  طرف هــای  و 

کننــد. خــودداری 

ــاری  ــی، ش ــات وهمگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــار دس در کن

بــه اعــالم  نیــز نســبت  نامــزدان ریاســت جمهوری  از  دیگــر 

نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات واکنــش نشــان داده انــد. دســته ی 

انتخاباتــی امنیــت و عدالــت بــه رهــری رحمت اللــه نبیــل، 

اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را، کودتــا 

ــه اســت کمیســیون مســتقل  ــده  و گفت علیــه دموکراســی خوان

ــای  ــی و چارچوب ه ــل بی طرف ــه اص ــه ب ــدون توج ــات، ب انتخاب

ارقامــی را منتــر  آمــار و  حقوقــی، به گونــه ی جانب دارانــه 

کــرده کــه بــا ایــن کار، آخریــن میــخ را بــر پیکــر نیم جــان 

ــت. ــده اس ــی کوبی دموکراس

ــح و  ــی صل ــار، رهــر دســته ی انتخابات ــن حکمت ی گلب الدی

عدالــت اســالمی نیــز در واکنــش بــه اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی، 

گفتــه اســت کــه نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات »غیرقابــل تصــور و 

مضحــک« اســت. آقــای حکمت یــار روز دوشــنبه ) دو جــدی( در 

یــک نشســت خــری بــا انتقــاد از کمیســیون انتخابــات، گفــت 

ــزار  ــرده برگ ــات گس ــا تقلب ــت جمهوری، ب ــات ریاس ــه انتخاب ک

شــد و آرای دســته ی انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســالمی، 

ــت. ــه اس ــت رفت ــه رسق ــه« ب ــه ی »بی رشمان به گون

او افــزود: »نتیجــه ی انتخابــات بــرای هــر شــهروند هوشــیار، 

مضحــک و غیرقابــل تصــور بــود. تقلــب و دروغ هــم حــد و مــرزی 

دارد. هیــچ کــس گــان منی کــرد کــه کمیســیون انتخابــات تــا 

ایــن پیانــه پیــش بــرود. بیــش از 2400 محــل رأی دهــی بانــک 

رأی مــا بــود؛ امــا بــا بی رشمــی متــام آرای مــا را رسقــت کردنــد. 

حــزب اســالمی بیــش از یــک میلیــون رأی دهنــده ی واجــد 

رشایــط داشــت.«

ــاز،  ــت دولت س ــر تک ــی، ره ــد ارشف غن ــه  محم ــن هم ــا ای ب

تأکیــد کــرده اســت کــه از رونــد کار کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایات انتخاباتــی بــه گونــه ی همه جانبــه نظــارت خواهــد کــرد. 

بــا توجــه بــه حجــم شــکایت ها در کمیســیون رســیدگی بــه 

ــیون  ــن کمیس ــدان ای ــوپ در می ــاال ت ــی، ح ــکایات انتخابات ش

اســت و دیــده شــود کــه شــکایات دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی چقــدر می توانــد در نتیجــه ی نهایــی انتخابــات تأثیــر 

بگــذارد. قــرار اســت نتیجــه ی نهایــی پــس از بررســی های 

نهایــی کمیســیون شــکایات از ســوی کمیســیون انتخابــات 

ــد  ــی تأکی ــات و همگرای ــته ی ثب ــه دس ــه ک ــود. آن چ ــالم ش اع

دارد، ایــن اســت کــه اگــر بــه شــکایات انتخاباتــی درســت 

رســیدگی شــود، تیــم آن هــا برنــده ی انتخابــات خواهــد بــود نــه 

تیــم دولت ســاز. 
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ــا  ــن روزه ــتان ای ــی افغانس ــی کنون ــت سیاس  وضعی

کمیســیون  اســت.  شــده  تــازه ای  مرحلــه ی  وارد 

مســتقل انتخابــات بــا اعــالم نتایــج ابتدایــی انتخابــات 

ارشف غنــی  آقــای  پیــروزی  و   98 ریاســت جمهوری 

ــیون  ــدان کمیس ــوپ را در می ــی، ت ــه ی ابتدای در مرحل

ــه  ــت ب ــا از فرص ــت ت ــه اس ــی انداخت ــکایات انتخابات ش

دســت آمــده، بتوانــد بــار فشــارهایی را کــه تــا امــروز بــر 

دوش خــود احســاس می کــرد کــم کنــد. 

ــری  ــه ره ــاز ب ــی دولت س ــای انتخابات ــون تیم ه اکن

محمــدارشف غنــی، ثبــات و همگرایــی بــه رهــری 

عبداللــه عبداللــه و دیگــر نامزدهــای انتخاباتــی، نبایــد 

بــا واکنش هــای عجوالنــه و مغرضانــه  جــِو سیاســی 

حاکــم بــر انتخابــات را مســموم کننــد. نیــاز اســت 

را در  ایــن فرصــت  بــا خویشــن داری سیاســی  کــه 

ــد  ــا رون ــد ت ــی بگذارن ــیون های انتخابات ــار کمیس اختی

افغانســتان  مــردم  بــرای  دموکراســی  و  ملت ســازی 

پــای  از  جــاری  میــزان ســال  تاریــخ شــش  در  کــه 

در  اســت،  شــده  آغــاز  انتخابــات  رأی  صندوق هــای 

ــردم  ــان، م ــد و در پای ــت کن ــود حرک ــت خ ــیر درس مس

و  مــروع  سیاســی  نظــام  یــک  دارای  افغانســتان 

باشــند.  همه پذیــر  سیاســی  حاکمیــت 

هــر چنــد در هــان روز اول بعــد از اعــالم نتایــج 

ــات، واکنــش دیگــر  ابتدایــی توســط کمیســیون انتخاب

ــت  ــدون درای ــو و ب ــان باهیاه ــی چن ــای سیاس نامزده

بایــد  اکنــون  هــم  از  کــه  گرفــت  صــورت  سیاســی 

منتظــر تأخیــر چنــد ماهــه ی دیگــر از ســوی کمیســیون 

شــکایات انتخاباتــی بــود؛ زیــرا آن گونــه کــه پیش بینــی 

می شــود، کمیســیون شــکایات انتخاباتــی نیــز زیــر 

فشــارهای سیاســی تیم هــای انتخاباتــی معــرض قــرار 

ــا  ــن فشــارها ســبب خواهــد شــد ت ــت و ای خواهــد گرف

بــار دیگــر اعــالم نتایــج نهایــی بــا تأخیــر رو بــه رو شــود. 

ــردم  ــه م ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــا منی ت ــن زودی ه ــه ای ب

یــک  از  تأییدشــده  رییس جمهــور  دارای  افغانســتان 

ــند. ــی باش ــد قانون رون

ــان دادن  ــرای پای ــه ب ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای البت

ــان  ــخ را در جری ــد رسن ــی، بای ــی کنون ــران انتخابات بح

نیــز  طالبــان  بــا  امریــکا  صلــح  مذاکــرات  پیشــرد 

کــه  آن  از  بعــد  روز  یــک  درســت  کــرد.  جســت وجو 

اعــالم  ریاســت جمهوری  انتخابــات  ابتدایــی  نتایــج 

ــان  ــری طالب ــه های ره ــی از درون جلس ــد، خرهای ش

از آن  ایــن خرهــا حاکــی  بــه کابــل مخابــره شــد؛ 

اســت کــه اعضــای ارشــد طالبــان پــس از ســفر بــه 

ــه در  ــان ک ــران طالب ــر ره ــا دیگ ــوره ب ــتان و مش پاکس

ــه  ــد ک ــرده ان ــق ک ــد، تواف ــتقر ان ــاور مس ــه و پیش کویت

ــن  ــکا، ای ــا امری ــح ب ــه ی صل ــای توافق نام ــد از امض بع

گــروه بــرای رشوع مذاکــرات بین االفغانــی بــا حکومــت 

ــش داده  ــونت ها را کاه ــت خش ــارض اس ــتان، ح افغانس

و آتش بــس موقــت اعــالم کنــد. 

آتش بــس  خــر  نــر  و  ابتدایــی  نتایــج  اعــالم 

موقــت طالبــان بــا حکومــت افغانســتان بــرای آغــاز 

مذاکــرات بین اال فغانــی صلــح بــا اختــالف یــک روز، 

ــم  ــات و ه ــم انتخاب ــه ه ــت ک ــن اس ــان دهنده ی ای نش

صلــح بــه عنــوان دو جریــان مهــم سیاســی افغانســتان 

ــر  ــانه ی هم دیگ ــه ش ــانه ب ــرک و ش ــیر مش ــک مس در ی

پیــش می رونــد. هــر چنــد، پیــش از روز ششــم میــزان، 

روابــط بــه گونــه ای بــود کــه گویــی رونــد صلــح و 

حکومــت  و  انتخابــات  از  اســت  توانســته  طالبــان 

ــات  ــا برگــزاری انتخاب ــا ب ــرد؛ ام افغانســتان پیشــی بگی

حکومــت  ایــن  میــزان،  شــش  در  ریاســت جمهوری 

افغانســتان بــود کــه توانســت تــا حــدی امتیازهــای 

دل خــواه خــود را بــرای مروعیــت بخشــیدن بــه نظــام 

ــه دســت  ــده ی افغانســتان ب جمهــوری در حکومــت آین

ــج،  ــد اعــالم نتای ــر در رون ــن وجــود، تأخی ــا ای ــاورد؛ ب بی

ســبب شــد تــا طالبــان و رونــد صلــح بعــد از توقــف چنــد 

ــار دیگــر در کــورس رقابــت از حکومــت  پیشــی  مــاه، ب

ــه  ــه و رییس جمهــور ترامــپ و واشــنگن را وادار ب گرفت

ایــن کننــد کــه دوبــاره بــه میــز مذاکــره بازگشــته و  بــه 

خواســته های سیاســی ایــن گــروه گــوش بســپارند. 

بــا ایــن اوصــاف و اوضاعــی کــه ایــن روزهــا بــر جــِو 

سیاســی افغانســتان حاکــم اســت، نشــان از آن دارد که 

ــه شــانه ی هم دیگــر  ــات و صلــح هــر دو، شــانه ب انتخاب

دوبــاره بــر رس یــک خــط قــرار گرفتــه انــد، دو رویــدادی 

ــور  ــن کش ــی ای ــی و اجتاع ــده ی سیاس ــرای آین ــه ب ک

مهــم و تعییــن کننــده اســت.

در  سیاســی  بســر  چنیــن  شــدن  بافراهــم 

افغانســتان، می تــوان اشــاره ای قابــل تأمــل بــه مدیــران 

ــدر  ــر ق ــان ه ــا آن ــه الزام ــرد ک ــد ک ــر دو رون ــی ه سیاس

ــود  ــه س ــت را ب ــد وضعی ــت بتوانن ــا دارای ــیارانه و ب هوش

خــود مدیریــت کننــد، بــه هــان میــزان مــورد پذیــرش 

همگانــی قــرار خواهنــد گرفــت. در خوش بینانــه تریــن 

حالــت می تــوان گفــت کــه بــه زودی دارای یــک نظــام 

و  سیاســی  مــروع  اپوزیســیون  و  واحــد  جمهــوری 

ــود.  ــم ب ــامل خواهی ــی س ــت سیاس ــه ی رقاب صحن

انتخابات و صلح شانه 
به شانه ی یکدیگر

آیا 4هزار شکایت نتیجه ی نهایی انتخابات
 را تغییر خواهد داد؟

یک سیر؛ بیست افغانی
تایر کهنه؛ بدیل خطرناک تر 

برای زغال سنگ 

برای زنان در کابل، فقط آب است و من

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

تجربه ی شخصی من و هر معتاد 

ترک  از  بعد  بی خوابی های  دیگر  

اعتیاد است که شایع ترین مشکالت 

معتادان بعد از کنار گذاشن مواد 

از  یکی  مشکل،  این  است.  مخدر 

عوامل جدی و مهمی است که در 

بسیاری از مواقع سبب می شود معتاد در حال بهبودی 

را عصبی کند و او به مرف مجدد مواد مخدر متایل 

پیدا کند.

از  بعد  بی خوابی  درمان  باشیم.  نگران  نباید  اما 

ترک اعتیاد با استفاده از روش ها و داروهای گوناگون 

اعتیاد، عالوه  ترک  از  که پس  هر چند  است.  ممکن 

روبه رو  نیز  دیگری  چالش های  با  افراد  بی خوابی،  بر 

شد. خواهند 

بهبودی  حال  در  معتادان  درصد   97 بین  حدوداً 

از  یکی  کافی  خواب  می شود.  دیده  مشکل  این 

وجود  بهبودی  دوران  در  که  است  مسائلی  مهم ترین 

دارد و بر  تداوم جدیت اراده ی معتاد در حال بهبودی 

می گذارد. اثر 

اسرس  کاهش  و  آرامش  سبب  کافی  خواب 

می شود، سیستم ایمنی بدن را تقویت و مغز را فعال تر 

می کند و می تواند در بهبود رسیع تر و رهایی از اعتیاد 

مواد مخدر نیز بسیار کمک کننده باشد؛ اما در مقابل، 

عصبانیت،  تحریک پذیری،  موجب  خواب  کمبود 

اضطراب و افرسدگی می شود و قدرت تصمیم گیری و 

می دهد. کاهش  را  فرد  مترکز 

مشکالت خواب می توانند تا حدی غیر قابل تحمل 

راه  تنها  که  بکشانند  سمتی  به  را  فرد  فکر  که  شوند 

و  بدانند  مواد مخدر  را مرف مجدد  خوب خوابیدن 

می یابد.  افزایش  اعتیاد  بازگشت  یعنی خطر  این 

مواد  به  اعتیاد  ترک  از  بعد  معتادان  از  بسیاری 

مخدر، دچار مشکالت خواب می شوند؛ اما در بعضی 

معتادان  این مشکل بعد از چند روز از بین می رود و 

برمی گردد.  عادی  حالت  به  آن ها،  خواب 

دسته ی 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.

به  منی توانند  شب ها  معتادان  این  کم خوابی: 

راحتی به خواب بروند؛ دچار بی خوابی می شوند و این 

می دهد. آزار  را  آن ها  بسیار  مشکل 

بود  نرفن: معتادانی هم خواهند  به خواب عمیق 

و  باشند  داشته  شکایت  خود  خواب  کیفیت  از  که 

مدعی شوند که خواب آن ها، خستگی شان را از بین 

انگار شب  که  اند  به قدری خسته  بعد  روز  و  منی برد 

باشند. نخوابیده  اصال  گذشته 

خواب بریده بریده: اگر چه این دسته از معتادان 

اما  می خوابند؛  معتادان  قبلی  گروه های  از  بیشر 

بدن  و  است  لحظه ای  و  چرت گونه  آن ها  خواب های 

برسد. خود  اسراحت  مطلوب  سطح  به  منی تواند 

بی  خوابی  مشکل  کردم،  ذکر  که  طور  هان   

دهد.  افزایش  را  اعتیاد  مجدد  مرف  خطر  می تواند 

برای جلوگیری از این اتفاق، باید به درمان بی خوابی 

معتاد در حال بهبود توجه کرد و برای درمان بی خوابی 

کار  اصلی ترین  کرد.  امتحان  را  مختلفی  روش های 

اصلی  ریشه ی  کردن  پیدا  مشکل،  این  درمان  برای 

بی خوابی است. گاهی ریشه ی بی خوابی در اسرس 

باشد، بی خوابی  یادمان  معتاد است.  فرد  و اضطراب 

است. افرسدگی  عالئم  بارزترین  از  یکی 

درمان  برای  مختلفی  شیوه های  که  است  مرسوم 

آن ها:  از  بعضی  استفاده  شود،  بی خوابی 

آرامش قبل از خواب:  در این شیوه فرد معتاد باید 

بتواند  تا  ندهد  یا  دهد  انجام  را  رفتارهایی  چه  بداند 

خواب مناسب تری داشته باشد؛ مانند عدم استفاده از 

قهوه، سیگار )کافئین – نیکوتین( و تلفون همراه قبل 

از خواب، انجام ورزش به طور منظم و...

آرام سازی  شیوه ی  در  خواب:  از  قبل  آرامش 

می توان از ذهن آگاهی و مترین تنفس عمیق، به آرام 

را  اضطراب  تا  بپردازیم  خود  ذهن  و  عضالت  کردن 

کمی دور کنیم و با آرامش بیشری به خواب برویم و 

کنیم. تجربه  را  بهری  خواب 

فراهم  با وجود  این شیوه  بیدارخوابی: در  تحمل 

ماند؛  بیدار  تا  شود  تالش  باید  خواب،  رشایط  بودن 

در این صورت فکر »اگر تا صبح نشد که بخوابم، چه 

اتفاقی برایم می افتد؟« و اسرس ناشی از این فکر در 

از بین می رود. ذهن  مان 

روش های  از  یکی  درمانی،  دارو  که  این  دیگر  و 

متام  در  و  است  بی خوابی  درمان  برای  پرکاربرد 

بی خوابی  درمان  در  که  است  قرص هایی  دواخانه ها 

استفاده می شود؛ اما باید از مرف خودرسانه ی این 

داروها خودداری کنیم و برای گرفن نسخه ی مناسب 

برویم. داکر  پیش  به 

برای خواب مان مشخص  ثابت  سعی شود مکانی 

اتاق  نخوابیم.  متفاوت  یک جای  در  هر شب  و  کنیم 

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.

بسیار  منظم  و  ثابت  خوابی  برنامه ی  یک  داشن 

زمان  یک  در  شب  هر  شود  سعی  و  می کند  کمک 

شا  بدن  خواب  ساعت  تا  رفته  خواب  به  مشخص 

شود. تنظیم 

بی خوابی چالشی برای 
معتادان در حال بهبودی

من یک معتادم

تایرهــای فرســوده، کفش هــای کهنــه و مــواد پالســتیکی اکــرا در داش هــای خشــت پزی و حامم هــای 

داخــل شــهر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــرای جلوگیــری از ایــن چالــش، فرماندهــی پولیــس بــه 

هــم کاری ســه نهــاد دیگــر )شــهرداری، والیــت کابــل و محیــط زیســت( تــا کنــون نزدیــک بــه 80 محــل 

ــد  ــان می گوی ــل، هم چن و ذخیره گاه هــای ایــن مــواد را شناســایی و مســدود کــرده  اســت. پولیــس کاب

ــاری در مربوطــات حــوزه ی دوم و حــوزه ی هشــتم پولیــس  ــواد ســوخت غیرمعی کــه ذخیره گاه هــای م

ــون 400 تــن  ــا کن ــل، ت ــر اســاس آمــار فرماندهــی پولیــس کاب ــل شناســایی شــده  اســت. ب شــهر کاب

مــواد ســوخت غیرمعیــاری )دودزا( از شــهر کابــل جمــع آوری و از داخــل شــهر بــه بیــرون انتقــال داده 

شــده اســت.

عبدالرازق اختیاربیگ

سیدمهدی حسینی

حسن ابراهیمی

فاطمه فیضی و توماس گیبونز-نف – نیویارک تایمز

مهدی غالمی
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45 افغانستان مهاجران  روایت 

از رســانه های  تازگــی گزارشــی  بــه 

داخلــی ایــران بــه نــر رســیده اســت 

ــاع و  ــر کل اتب ــی، مدی ــور حاج ــه منص ک

مهاجــران خارجــی اســتانداری تهــران 

بــه حضــور برخــی شــهروندان افغانســتان 

ــران اشــاره کــرده  ــر ای در اعراضــات اخی

و خواســتار جلوگیــری از »کارفرمــا و آشــپز شــدن« اتبــاع 

ــت. ــده اس ــتانی ش افغانس

بــه نظــر می رســد 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 

ــدند و در  ــارج ش ــری خ ــت کارگ ــی از حال ــاع خارج ــر اتب دیگ

حــال تبدیــل بــه کارفرمــا اســتند.«

در ایــن شــکی نیســت کــه مهاجــرت اتبــاع کشــورهای 

ــران  ــه ای ــراق ب ــتان و ع ــتان، پاکس ــژه افغانس ــه وی ــی ب خارج

طــی ســال های اخیــر، مشــکالتی را بــه وجــود آورده؛ امــا ایــن 

مشــکالت برمی گــردد بــه بی تدبیــری مســؤوالن و ضعــف 

ــران. ــی ای ــن مهاجرت قوانی

کم تریــن  دریافــت  ازای  بــه  ایــران  در  مهاجــران  امــا 

حقــوق و دســت مزد و بــدون بهره منــدی از مزایــای بیمــه 

حــارض بــه انجــام کار می شــوند؛ بــه گونــه ای کــه ایــن مســأله 

ــه اســتفاده از  ــان ب ــرای تشــویق کارفرمای ــی ب ــه عامل ــروز ب ام

مهاجــران خارجــی بــه عنــوان نیــروی کار ارزان قیمــت مبــدل 

ــاد  ــران از ی ــی ای ــؤوالن حکومت ــد مس ــس نبای ــت. پ ــده اس ش

ــی کــه در ادارات دولتــی و  ــه دلیــل فســاد پنهان ــد کــه ب برن

ــه  ــتاتیکی ک ــکل سیس ــه ش ــت ب ــه دول ــوط ب ــای مرب نهاده

وجــود دارد، ســبب شــده اســت کــه ارگان هــای دولتــی مثــل 

شــهرداری ها در قالــب قراردادهــای موقــت و یــا پیــان کاری 

ــد کــه اگــر  ــوان نیــروی کار اســتفاده کنن ــه عن از مهاجــران ب

نگاهــی بــه بازدهــی کار مهاجــران افغانســتان در ایــران چــه 

ــه  ــم ک ــی می بری ــم، پ ــا بیندازی ــا کارفرم ــر ی ــورت کارگ ــه ص ب

رضایت منــدی بیشــری وجــود دارد. 

هــر چنــد کــه بارهــا حکومــت ایــران دالیلــی هاننــد 

ناهنجاری هــای  و  بزهــکاری  خانوادگــی،  نابســامانی های 

ــی و  ــای غیرقانون ــتی، ازدواج ه ــکالت بهداش ــی، مش اجتاع

ــه  ــناس نامه را از جمل ــد ش ــودکان فاق ــد ک ــده و تول ــت نش ثب

امــا   برشــمرده؛  مهاجــران  حضــور  اجتاعــی  پیامدهــای 

ــزی  ــران چی ــت ای ــاالنه ی حکوم ــناختی س ــای جامعه ش آماره

بــه غیــر از ایــن را نشــان می دهــد.

از آن گذشــته وجــود مهاجــران آن هــم در ایــن حجــم، مولد 

ــای  ــی دولت ه ــه متام ــت ک ــی اس ــادی بزرگ ــیل اقتص پتانس

بــه ســود  از حضــور مهاجــران  انــد  توانســته  مهاجرپذیــر 

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 

ــه بیــان آن نیســت. باشــد، حــارض ب

حضــور مهاجــران بــه ایــن وصعــت در ایــران تاثیراتــی 

در ابعــاد بــازار اشــتغال، فضــای کســب وکار،  رشــد نــرخ 

بــا  ارز و نقدینگــی کشــور خواهــد داشــت کــه می تــوان 

ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــانی از ای ــی و انس ــع مال ــت مناب مدیری

کــرد؛ امــا همــواره دیــده شــده اســت کــه حکومــت ایــران بــر 

ــا  ــت، ب ــود آورده اس ــی خ ــن مهاجرت ــه در قوانی ــالف آن چ خ

مهاجــران پنــاه آورده بــه آن جــا رفتــار مغرضانــه دارد و همــواره 

ــاه کــم کاری  ــد کــه گن ــه ان ــران آموخت ــی ای مســؤوالن حکومت

ــران  ــر گــردن حضــور مهاجــران در ای ــی شــان را ب و بی کفایت

بیندازنــد و هــر چنــد وقــت یــک بــار مصوبــه یــا بخش نامــه ای 

را بــه منظــور محــدود کــردن فعالیــت اقتصــادی و اجتاعــی 

ــت  ــات حکوم ــه اقدام ــن گون ــه ای ــد ک ــادر  کنن ــران ص مهاج

و  ایــران  مــردم  بیــن  دوســتی  فضــای  بــه  بیشــر  ایــران 

مهاجــران صدمــه وارد می کنــد. 

ــول در چرخــه ی اقتصــاد مطــرح  اگــر مســأله ی گــردش پ

ــت  ــود فعالی ــا وج ــتانی ب ــران افغانس ــا مهاج ــه بس ــت، چ اس

و اشــتغال در ایــران، پولــی کــه از کارفرمــا می گیرنــد یــا 

ــرف  ــران م ــور ای ــل کش ــد، در داخ ــت می آورن ــه دس ــود ب خ

می کننــد و حچــم پولــی کــه مهاجــران افغانســتانی در ایــران 

بــه گــردش انداختــه انــد در برابــر پولــی کــه از ایــن کشــور بــه 

دســت مهاجــران افغانســتانی خــارج می شــود، بســیار ناچیــز 

اســت.  

امــا اکنــون کارفرمایــان ایرانــی موظــف انــد در صــورت نیاز 

بــه اســتفاده از نیروهــای خارجــی از نیروهــای مجــاز و دارای 

ــز بخشــی  کارت اشــتغال اســتفاده کننــد کــه هــم اکنــون نی

از نیروهــای کار افغانســتانی حــارض در ایــران بــا دریافــت 

کارت موقــت کار و اقامــت، وضعیــت خــود را قانون منــد کــرده 

ــه  ــان ادام ــادی ش ــی و اقتص ــای اجتاع ــه فعالیت ه ــد و ب  ان

می دهنــد. 

ــه ایــن تعــداد از مهاجــران افغانســتانی خــود  پــس اگــر ب

چــرا  پــس  اســت،  داده  قانونــی  اقامــت  ایــران  حکومــت 

ــی  ــران قانون ــته از مهاج ــن دس ــادی ای ــت اقتص ــران فعالی نگ

اســت؟ حکومــت ایــران می توانــد بــه جــای کارشــکنی در 

فعالیت هــای اقتصــادی مهاجــران قانونــی افغانســتانی در 

داخــل، مکانیزمــی را بــرای بازدهــی بیشــر اقتصــادی از 

ــا وضعیــت را بــه ســود  فعالیــت ایــن مهاجــران ایجــاد کنــد ت

ــه  ــر جلس ــه و ه ــر لحظ ــه ه ــن ک ــه ای ــد؛ ن ــت کن ــود مدیری خ

نگــران فعالیــت اقتصــادی مهاجــران افغانســتانی در داخــل 

ــد.  ــران باش ای

فرزندان زمین

ترس ایران از کارفرما شدن 
مهاجران افغانستانی

 

اشــاره: ممنــون مقصــودی، هرنمنــد 

شــناخته  و  پیش کســوت  پــرآوازه،  بنــام، 

شــده ی افغانســتان اســت کــه بیــش از 

چهــار دهــه، درد انســان ایــن رسزمیــن 

را متثیــل و فریــاد زده اســت؛ مقصــودی 

ــرن را  ــوری ه ــت، تئ ــد اس ــا هرنمن ــه ذات ک

عاشــقانه در مراکــز آکادمیــک فــرا گرفتــه اســت. مصیبت هــای 

ــر  ــر از ه ــه روح و روان او بیش ــه دری، ب ــی و درب ــگ، آوارگ جن

ــودکان  ــوزش ک ــه آم ــد و ب ــلیم نش ــا تس ــیب زد؛ ام ــی، آس کس

ــی«  ــی س ــی ب ــت، وارد »ب ــتان پرداخ ــان در پاکس ــن افغ بی وط

شــد و بــا تغییــر نظــام، دوبــاره بــه وطنــش بازگشــت. مقصــودی 

ــاران و...«  ــر در ب در فیلم هــای »عــزت، پشــیانی، زهــر، نیلوف

بــازی کــرد؛  امــا نقــش »شــادگل« در رسیــال »دکونــدی زوی«، 

ــده ی  ــه بازگوکنن ــی ک ــد؛ رسیال ــه ش ــردم جاودان ــر م در خاط

ــدی  ــر »کم ــش تیات ــا منای ــودی ب ــود. مقص ــل ب ــک نس ــج ی رن

اشــتباهات« ویلیــام شکســپیر بــه کشــورهای مختلــف اروپایــی 

ــد  ــن هرنمن ــای ای ــای درد دل ه ــرد. پ ــازی ک ــش ب ــفر و نق س

ــتیم. ــردرد نشس ــک و پ ــق، رمانتی عاش

صبح کابل: سالم، کمی در باره ی خودتان بگویید.

مقصــودی: مــن ممنــون اســتم، تخلصــم مقصــودی اســت 

تولــد  کابــل  چهاردهــی  واصل آبــاد  در   1۳4۵ ســال  در  و 

ــا صنــف هشــتم در مکتــب »عمــرا خــان«  شــده ام. مکتــب را ت

ــر  ــک خواه ــر کالن و ی ــرادر، خواه ــت ب ــان وق ــده ام. ه خوان

دیگــرم در رادیــوی افغانســتان کار می کردنــد، زمانــی کــه 

تلویزیــون نبــود؛ امــا تیاتــر بــود و رادیــو. چــون یــک رادیــو بــود، 

شــنونده زیــاد داشــت، بعــد از صنــف هشــتم، تــا صنــف دوازده، 

ــه  ــب، ب ــت از مکت ــا فراغ ــدم. ب ــینا« خوان ــن س ــه ی »اب در لیس

ــف  ــای مختل ــاه در والیت ه ــال و ده م ــه س ــم؛ س ــکری رفت عس

ــرنی  ــای ه ــی از فعالیت ه ــه برخ ــار آن ب ــودم و در کن ــاز ب رسب

ــت زدم.  ــز دس نی

صبح کابل: پس از دوران رسبازی چه کار کردید؟

مقصــودی: وارد دانشــکده ی هرنهای زیبا شــدم؛ نخســتین 

کار هــرنی و شــاید بــه یــاد ماندنی ترینــش از رسیــال »دکوندی 

زوی« بــود. پیــش از آن در رادیــو، تیاتــر و برخــی فیلم هــا نقــش 

ــدی زوی از  ــال دکون ــی رسی ــد. وقت ــرح نبودن ــه مط ــتم ک داش

ــه آن را  ــد، هم ــش داده ش ــور منای ــون کش ــا تلویزی ــق تنه طری

دیــده و بســیار پســندیدند. 

ریاســت جمهوری دعــوت  بــه  صبــح کابــل: گویــا حتــا 

شــدید و جایــزه گرفتیــد؟

ــال  ــه« رسی ــب الل ــب »نجی ــر صاح ــی، داک ــودی: بل مقص

را دیــده بــود. وقتــی گفتنــد دعــوت رییس جمهــور اســتی، 

برایــم جالــب بــود کــه چطــور یــک آدم بی چــاره از ســوی 

بــه  وقتــی  اســت.  شــده  دعــوت  کشــور  رییس جمهــور 

ریاســت جمهوری رفتــم، دوران ســفیر »چک ســلواکیا« متــام 

بــا رییس جمهــور خداحافظــی می کــرد  او داشــت  و  شــده 

ــان،  ــن زم ــه در ای ــود ک ــول ب ــردد. معم ــورش برگ ــه کش ــه ب ک

رییس جمهــور بــه رســم ادب و یــادگار، تولیــد خــاص کشــورش 

ــه  ــان هدی ــه مه ــل و ...« ب ــت، قره ق ــه، پوس ــل »قالین چ را مث

دهــد؛ امــا ایــن بــار بــر خــالف معمــول، یــک کســت کالن »وی 

ــه ســفیر  ــود. رییس جمهــور ب ــدی زوی ب ــال دکون اچ اس« رسی

گفــت، مــا ایــن بــار یــک تولیــد تــازه داریــم و مــن دوســت دارم 

تولیــد هــرنی 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؛ آن هــم عاشــق 

ــم، دل   ــرده  ای ــی ک ــا زندگ ــن چیزه ــا ای ــا ب ــورم. م ــرن و کش ه

مــان بــه رشــد و تعالــی مــردم، بــه ایــن کــه آن هــا چیــزی از مــا 

ــود. ــوش ب ــد، خ بیاموزن

صبــح کابــل: تکلیــف ادامــه ی رسیــال دکونــدی زوی چــه 

شــد؟

ســه  شــد،  نــر  و  ســاخته  قســمتش  ســه  مقصــودی: 

ــد  ــه آمدن ــود ک ــاخت ب ــته و در رشف س ــرش نوش ــمت دیگ قس

و زدنــد، کشــتند، ســوختاندند و دفــن کردنــد. هیــچ کلمــه ای 

منی توانــد تصویــر بی چارگــی و منهــدم شــدن افغانســتان، بــه 

خصــوص کابــل را در آن زمــان، بیــان کنــد؛ بلــی، جنگ هــای 

و  همســایه ها  روز  هــر  کــرد،  ویــران  را  مــا  کابــل  داخلــی 

رسانجــام  امــا  می کردیــم؛  دفــن  را  خــود  همصنفی هــای 

ــی  ــک دوزخ واقع ــه ی ــل ب ــون کاب ــدیم؛ چ ــرار ش ــه ف ــور ب مجب

ــا  ــن آدم ه ــرگ در کمی ــدم م ــر ق ــه در ه ــود ک ــده ب ــل ش تبدی

ــن  ــم و پنهــان می شــدیم. ای ــد فــرار می کردی ــود؛ بای نشســته ب

ــی  ــش واقع ــه آت ــت ک ــت اس ــه دارد؛ درس ــون ادام ــا کن دوزخ ت

ــا شــعله هایی  ــت؛ ام ــدازه نیس ــه آن ان ــل ب در خیابان هــای کاب

ــوزنده تر  ــت، س ــد اس ــان های پلی ــکار انس ــینه ها و اف ــه در س ک

ــا  ــا م ــه آن آتش ه ــت ک ــن اس ــش در ای ــت. فرق ــش اس از آن آت

ــج  ــه تدری ــا را ب ــی م ــش فعل ــا آت ــرد؛ ام ــن می  بُ ــان از بی را ناگه

می کشــد. 

ــه  ــان ب ــس از آمــدن طالب ــل: در زندگــی شــا پ صبــح کاب

ــد؟ ــی آم ــه تغییرات ــتان چ افغانس

ــه پاکســتان مهاجــر  ــن ب ــان، م ــا آمــدن طالب مقصــودی: ب

شــدم؛ آن جــا مــزدورکاری، چاه کنــی، خشــت زنی، قاچــاق 

چــای و چندیــن کار شــاقه ی دیگــر کــردم؛ امــا هیــچ کدامــش 

برایــم  مهاجــران،  کمــپ  یــک  در  باالخــره  نــداد.  نتیجــه 

پیشــنهاد اســتادی آمــد کــه معــاش اندکــی داشــت. یــک 

چاردیــواری گِلــی بــود کــه بــر رس آن یــک بــرج بــود، آن را 

ــد،  ــاران می آم ــی ب ــد؛ وقت ــنهاد کردن ــم پیش ــود و باش ــرای ب ب

از ســقفش مثــل زنبیــل آب می چکیــد. یــک فــرش، بالشــت و 

دوشــک برایــم دادنــد، چنــد تــا کتــاب خــودم خریــدم و آن جــا 

ــرای  ــناختند، ب ــرا ش ــه م ــه آرام آرام هم ــدم ک ــدم. دی ــم ش معل

ــاز کــردم؛ آموزشــگاه »آرت دراماتیــک«،  ــز ب آن هــا آموزشــگاه نی

ــازی کــردن،  ــرداری، نقــش ب ــا کمــره، فیلم ب ــرای شــان کار ب ب

آموختــم.  داستان نویســی  و  مقاله نویســی  شــعر،  عکاســی، 

کتــاب آوردم و کتاب خانــه ســاختم؛ آن جــا خیلــی محبــوب 

ــدام 700  ــر ک ــم. از ه ــاش می گرفت ــه دو مع ــوری ک ــدم، ط ش

کلــدار می گرفتــم کــه در مجمــوع 1400 کلــدار می شــد. ایــن  

کــه چقــدر زجــر می کشــیدم، بحــث جــدا اســت؛ امــا ایــن کــه 

ــی  ــم دل خوش ــی دادم، برای ــاد م ــزی ی ــک چی ــم را ی اوالد وطن

بزرگــی بــود. یکــی از روزهــا در ایــن تلفون هــای ســیار »ثریــا« 

ــرار  ــه ق ــت ک ــون گف ــت تلف ــخصی در پش ــد، ش ــگ آم ــم زن برای

اســت در بــی بــی ســی یــک منایش نامــه رشوع شــود؛ از 

شــا می خواهیــم کــه در آن نقــش داشــته باشــید. خیلــی 

ــه  ــت ک ــم می خواس ــا دل و قلب ــون باره ــدم؛ چ ــال ش خوش ح

کابــل بیایــم؛ امــا بــه ناتوانــی مالــی منی توانســتم بیایــم. رفتــم 

پیشــاور و آدرســی کــه داده بودنــد، پیــدا کــردم. پیشــاور شــهر 

ــگاه کــردم، خــودم  ــم ن ــاس و وضعیت ــه لب ــود؛ وقتــی ب پاکــی ب

ــاس،  ــرو. لب ــم، ن ــه خــودم گفت ــم. ب ــه یافت را در آن شــهر بیگان

ــل  ــال، داخ ــر ح ــه ه ــود؛ ب ــراب ب ــیار خ ــرم بس ــک و ظاه چپل

رفتــم و پــس از امتحــان، کامیــاب شــدم. ایــن درامــه ســه بــار 

ــار بــرای مــا  در هفتــه، بــرای دو دقیقــه ثبــت می شــد کــه هرب

600 کلــدار می دادنــد. خوبــی اش آن بــود کــه هــر کســی 

بهــر بــازی می کــرد، نقشــش را بیشــر می کردنــد، ایــن شــغل 

ــن  ــازی در ای ــار ب ــر داد. در کن ــم را تغیی ــاه، وضع ــش م در ش

ــز ادامــه دادم کــه درآمــد  ــه تدریــس در آموزشــگاه نی درامــه، ب

ــدار می شــد. یکــی از  ــا چهــار هــزار کل ــم ت ــه ام ســه و نی ماهان

روزهــا، هــم کاران بــی بــی ســی، کیکــی آوردنــد و مــژده دادنــد 

کــه شــا از یــک بازیگــر عــادی بــه بازیگــر اصلــی و مهــم ارتقــاء 

ــه  ــدار رســید؛ کــم کــم ب ــه 900 کل ــز ب ــد. معاشــم نی کــرده  ای

بازیگــر مهــم بــدل شــدم و غیــر از آن کــه 1200 کلــدار بــرای 

ــه  ــز اضاف ــدار دیگــر نی ــد، ۵000 هــزار کل ــه می دادن هــر درام

می دادنــد کــه دچــار کم بــود نشــوم؛ چــون کوشــش کــردن در 

فطــرت مــن بــود. 

صبح کابل: دیگر چه کارهایی انجام دادید؟

ــی  ــتم، انگلیس ــه داش ــغله هایی ک ــار مش مقصــودی: در کن

ــی از  ــت. روزی یک ــق گرف ــی ام رون ــم و زندگ ــر آموخت و کمپیوت

ــار  ــت، چه ــاز اس ــردان نی ــک کارگ ــه ی ــه ب ــت ک ــم کاران گف ه

نفــر ثبــت نــام کــرده انــد، شــا نیــز ثبــت نــام می کنیــد؟ 

ــن  ــدم؛ چنی ــاب ش ــان دادم و کامی ــه، امتح ــه ن ــرا ک ــم چ گفت

ــه ی  ــه ی »خان ــال کار در درام ــدود 1۵ س ــس از ح ــه پ ــد ک ش

ــس  ــتم. پ ــل برگش ــه کاب ــی، ب ــی س ــی ب ــو« در ب ــی ن ــو زندگ ن

انگلســتانی ها،  آملان هــا،  بــا  مختلــف  درامه هــای  در  آن  از 

کار  دیگــر  کشــورهای  و  تاجیکســتانی ها  اســکاتلندی ها، 

ــرار دارم؛  ــا ق ــر ش ــادی در براب ــان ع ــک انس ــروز ی ــردم. ام ک

ــای  ــی از منایش نامه ه ــدن یک ــه در لن ــم ک ــار می کن ــا افتخ ام

ــردم.  ــازی ک ــپیر را ب ــام شکس ویلی

ــتباهات« در  ــدی اش ــه ی »کم ــه منایش نام ــل: ب ــح کاب صب

ادامــه خواهیــم پرداخــت. ســؤامل ایــن اســت کــه شــا زمانــی 

ــی  ــراژدی بخشــی از زندگــی ام اســت؛ در حال ــد، ت ــه بودی گفت

ــند؟ ــدی می شناس ــر کم ــا را در ژان ــر ش ــردم بیش ــه م ک

مقصــودی: اتفــاق خــوب ایــن بــود کــه در کابــل زاده شــدم 

ــل، رس و کارم  ــدم. در کاب ــی زاده می ش ــد در مرق ــه بای و گرن

بــا رادیــو، تلویزیــون، مکتــب و دانشــگاه شــد؛ محیــط زندگــی 

ــدری ام را  ــن پ در رسنوشــت آدم هــا نقــش مهمــی دارد. رسزمی

دوســت دارم؛ امــا رسوکار آن هــا بــا تفنــگ و جنــگ اســت؛ پــس 

اگــر در رشق بــودم، حــاال شــاید در دســت مــن نیــز بیــل بــود و 

بــر شــانه ام تفنــگ. آن جــا را دوســت دارم؛ امــا وقتــی مــی روم، 

شــبم منی گــذرد؛ چــرا کــه همــه تفنــگ دارنــد، همــه یک دیگــر 

را کشــته  انــد و همــه در انتظــار ایــن اســتند کــه چــه وقــت رس 

شــان فیــر می شــود. مــن مناینــده ی آن مــردم اســتم؛ مردمــی 

ــت  ــدن و پیرف ــه از کاروان مت ــی ک ــد، مردم ــواد ان ــه بی س ک

محــروم مانــده شــده انــد، بــاز هــم تأکیــد می کنــم کــه محــروم 

ــود  ــتان ب ــپ پاکس ــه در کم ــی ک ــر جوان ــد. اگ ــده ان ــده ش مان

ــا در  ــد ت ــن بدهن ــه م ــت، ب ــل اس ــه در کاب ــی ک ــک جوان ــا ی ب

ــر  ــروم به ــوان مح ــاید آن ج ــد، ش ــف، درس بخوانن ــک صن ی

ــد؛  ــد، دارن ــت ندارن ــا ظرفی ــه آن ه ــم ک ــد بگویی ــد. نبای بدرخش

امــا میراثــی کــه بــرای شــان مانــده اســت، چیــز دیگــری اســت؛ 

ــته ام، درک  ــردم نشس ــن م ــا ای ــن ب ــش. م ــت و توح ــگ اس جن

ــم. از محرومیت هــای شــان، از بیوه هــای شــان و  شــان می کن

از آرزوهــای شــان خــر دارم. 

ــدی زوی«،  ــال »دکون ــژه در رسی ــه وی ــم ب ــا در فیلم های اتفاق

بیشــر درد مــردم را فریــاد زده ام. مــن هیچــگاه بــه عنــوان یــک 

ــن  ــردم چنی ــر م ــا اگ ــده ام، حت ــر نش ــا ظاه ــن در فیلم ه کمدی

برداشــتی داشــته باشــند. در آن رسیــال مــن بــه عنــوان کســی 

کــه بــدون پــدر، بــرادر و خواهــر بــزرگ شــده ام و جــز مــادر، یگ 

گاو و یــک نامــزد کــه بســیار دوســتش دارم، کســی دیگــری را 

ــود.  ــول ب ــدا کــردن پ ــل، پی ــه کاب ــم ب ــدارم. تنهــا دلیــل آمدن ن

ــه  ــتم ک ــاره ای اس ــردم بی چ ــده ی م ــال مناین ــن در آن رسی م

ــه  ــادرم ک ــد. م ــا خــر ندارن ــز در دنی ــچ چی ــرن 21، از هی در ق

رشیعــت برایــش اجــازه ی شــوهر کــردن داده، تنهــا بــه خاطــر 

ــدی  ــی ای کم ــن زندگ ــای چنی ــت؛ کج ــرده اس ــوهر نک ــن ش م

ــردم  ــس می ک ــال، ح ــای رسی ــام صحنه ه ــن در مت ــت؟ م اس

کــه صحنه هایــی از زندگــی واقعــی خــودم را کار می کنــم؛ 

بــا  برخــورد  چــون زجــر و شــکنجه هایی کــه در موتــر، در 

ــی کــه مــن کار  ــردم، حــام، ســینا و هــر جای ــا م پولیــس، ب

کــرده ام را، هرگــز فرامــوش منی کنــم. بلــی، رسیــال »دکونــدی 

زوی« ممکــن اســت در ظاهــر کمــدی باشــد؛ امــا دردی کــه در 

دل آن پــرس وجــود دارد را، شــاید کمــر کســی درک کنــد. ایــن 

ــا اگــر  ــه کمــدی؛ حت ــاد یــک درد عمیــق اســت، ن ــال فری رسی

ــا میــخ  مــردم دائــم بــه آن بخندنــد. وقتــی در ســینا کســی ب

ــا  ــاد می زنــم، ی ــه بــدن دیگــری فــرو می کنــد، مــن واقعــا فری ب

وقتــی بــا چپلــک کســی را می زنــم و آن بــه دیگــری می خــورد، 

مــردم قــاه قــاه می خندنــد؛ چــون از درد نقشــی کــه مــن بــازی 

کــردم، خــر ندارنــد. مــن اگــر در درون نقــش »شــادگل« حــل 

منی شــدم، منی توانســتم آن را بــازی کنــم. بــرای مــن هــر 

چقــدر مــردم بــه شــادگل بخندنــد، زجــر می کشــم؛ چــون 

ــد.  معنــای اصلــی داســتان را درک نکــرده  ان

ــی چاپلیــن« اســت  ــن شــبیه حــرف »چارل ــل: ای صبــح کاب

کــه هــر چــه ســعی کــردم مــردم بفهمنــد؛ امــا فقــط خندیدنــد. 

ــای  ــود، چالش ه ــور می ش ــت؛ چط ــن اس ــه دارم ای ــؤالی ک س

موجــود فرهنگــی، اجتاعــی و فکــری جامعــه را در قالــب هــرن 

بیــان کنیــم؟ بــرای ایــن کار، بــا توجــه بــه وضعیــت کشــور مــان 

ــر روزی  ــت؟ اگ ــر اس ــینایی مؤثرت ــای س ــی از ژانره ــدام یک ک

یــک ســینای ملــی داشــته باشــیم؟

مقصــودی: جــواب ایــن ســؤال ســخت اســت. مــا بایــد اول 

تکلیــف خــود را بــا هــرن و ســینا مشــخص کنیــم، بعــد بگوییــم 

کــه کــدام ژانــر خــوب اســت. اگــر ســینا داشــته باشــیم، هــر 

ــر  ــا ژان ــت؛ ام ــوب اس ــه خ ــای جامع ــان درده ــرای بی ــر ب دو ژان

کمــدی تأثیــر زیــادی شــاید نداشــته باشــد؛ چــون زود فرامــوش 

ــراژدی تأثیــر جــدی و ژرف دارد. درســت اســت کــه  می شــود. ت

ممکــن اســت یــک اثــر کمــدی کســی را بــرای لحظه هایــی شــاد 

کنــد؛ امــا فرامــوش نکنیــد کــه تراژدی هــا، زندگــی را سمت وســو 

می دهــد. تــراژدی بــه آن دلیــل مؤثــر اســت کــه بــا زندگــی مــا و 

شــا نزدیکــی بیشــری دارد. شــا بهــر می توانیــد بــا داســتان 

ــده  ــه ش ــه تک ــد و او تک ــرده ان ــوهرش را ب ــه ش ــروس ک ــک نوع ی

اســت، ارتبــاط برقــرار کنیــد تــا یــک اثــر کمــدی. شــا می دانیــد 

کــه آثــار شکســپیر، بیشــر شــان تــراژدی و تأثیرگذارتریــن آثــار 

دنیــا در چهارصــد ســال گذشــته اســت. 

صبــح کابــل: کشــورهای دیگــر، مبــدأ تاریــخ ســینای 

خــود را حضــور اولیــن تصویــر قــرار داده انــد؛ اگــر چنیــن 

باشــد، شــاید مــا نیــز نزدیــک بــه صــد ســال در ســینا تاریــخ 

ــرداری را  ــره و تصویرب ــتین کم ــر ورود نخس ــیم؛ اگ ــته باش داش

حســاب کنیــم، بیــش از هفتــاد و چنــد ســال و باالتــر از عمــر 

ــه  ــطح منطق ــتان در س ــینای افغانس ــود. س ــتان می ش پاکس

روزگاری خــوب بــود؛ چــرا تــا ایــن انــدازه افــت کردیــم، عاملــش 

جنــگ و نابســامانی بــود، یــا عواملــی دیگــری نیــز دخیــل 

ــد؟ بودن

مقصــودی: یقیــن دارم کــه جنــگ عامــل بدبختــی اســت؛ 

امــا دلیــل وجــود جنــگ، نفهمی هــا اســت. وقتــی کــه منطــق 

در یــک جامعــه نباشــد، کشــمکش بــه میــان می آیــد. مــا 

نبایــد خــود را ترئــه کنیــم و همــه چیــز را بــه گــردن جنــگ و 

ــود؛  ــان منی ب ــود م ــای خ ــر نفهمی ه ــم. اگ ــا بیندازی بیگانه ه

بــه رسنوشــت امــروز دچــار منی شــدیم؛ ایــن نتیجــه ی کار 

ــک  ــا ی ــد ت ــر منی کن ــود فی ــگ خودبه خ ــت. تفن ــا اس ــود م خ

انگشــت ماشــه اش را فشــار ندهــد، انگشــت هــم تــا یــک عصــب 

و شــعور آلــوده بــه آن دســتور ندهــد، خود به خــود ماشــه ی 

ــوده  ــا آل ــعور آدم ه ــر و ش ــی فک ــس وقت ــد. پ ــگ را منی کََش تفن

شــد، تفنگ هــا فیــر می کنــد، مرمی هــا بــه رس و ســینه ی مــن 

ــن مــی رود.  ــت انســان و انســانیت از بی ــو می خــورد؛ آن وق و ت

مــا نبایــد جنــگ را مالمــت کنیــم؛ بایــد عامــل و عوامــل جنــگ 

ــم  ــش مردم ــان پی ــک افغ ــوان ی ــه  عن ــن ب ــم. م ــت کنی را مذم

رشمنــده اســتم، وظیفــه ای را کــه بــه عنــوان یــک شــهروند بــه 

ــه  ــی را ک ــداده ام؛ فیلم های ــام ن ــت انج ــود، درس ــن ب دوش م

ــده ام.  ــا نش ــاخن آن ه ــه س ــق ب ــتند، موف ــار داش ــم انتظ مردم

مــا فیلم هــای بســیار خوبــی مثــل »کیفــر«، »مــردا را قــول 

اس«، »گنــاه«، »حاســه ی عشــق« و شــبیه آن، ده هــا فیلــم 

ــود کــه  ــا فیلــری ب دیگــر داشــته ایــم. در ســابق یــک گــروه ی

از افــراد حرفــه ای بخــش ســینا شــکل گرفتــه بــود. هــر کســی 

ــد.  ــا رد می ش ــر آن ه ــد از فیل ــاخت، اول بای ــم می س ــه فیل ک

بســیار  مشــوره های  و  می کردنــد  نقــد  می دیدنــد،  آن هــا، 

بــرای  می داننــد.  فیلم نامه نویــس  و  کارگــردان  بــه  مؤثــری 

بهــر شــدن اثــر، چیــزی را کــم و چیــزی را اضافــه می کردنــد. 

در آن زمــان عشــق بــود، هرنمنــدان واقعــا کار می کردنــد. 

ــرن  ــه از ه ــی ک ــل ترس ــه دلی ــتان ب ــهروندان افغانس ــر ش بیش

دارنــد و یــا هــر دلیــل دیگــر، آن را رد می کننــد؛ در حالــی  کــه 

ــن  ــاس ت ــن مســاجد شــان و در لب در جای منــاز شــان در تزئی

ــون  ــند؛ چ ــرن می ترس ــا از ه ــت. این ه ــاری اس ــرن ج ــان، ه ش

ــود. ــیاری رو می ش ــره ی بس ــد، چه ــد کن ــرن رش ــر ه اگ

صبــح کابــل: برخــی معتقدنــد، چیــزی کــه از هــرن مــا گــم 

شــده، عشــق اســت. عشــق به هــرن، ســینا، تیاتر، نویســندگی 

و... بــا تأســف، بیشــر هرنجویــان نیــز بــا جرکانکــور و بــدون 

بگوییــم  تــا  می شــوند،  هــرن  آموزشــی  مراکــز  وارد  عشــق، 

ــب  ــروز کاس ــدان ام ــد و هرنمن ــق بودن ــابق عاش ــدان س هرنمن

 انــد؛ ایــن را قبــول داریــد؟

مقصــودی: بســیار دقیــق گفتیــد. بیــش از دو یــا ســه دهــه 

ــل،  ــگاه کاب ــای دانش ــای زیب ــکده ی هرنه ــه دانش ــود ک می ش

مشــغول تربیــه و تعلیــم هرنمنــد اســت؛ امــا حقیقــت ایــن 

ــن  ــه کم تری ــد ک ــانی  ان ــراد کس ــن اف ــاری از ای ــه ش ــت ک اس

امتیــاز را در کانکــور گرفتــه  و بــرای نــاکام منانــدن، ایــن رشــته 

را انتخــاب کــرده انــد. کســانی کــه هیــچ عالقــه ای بــه آن 

ــه در  ــده ام ک ــا دی ــای اول را باره ــان صنف ه ــد. هرنجوی ندارن

ــد، مــدام می پرســند، منی شــود  روزهــای نخســت رسگــردان ان

ــیدم  ــی پرس ــم؟ از یک ــل کن ــری تبدی ــای دیگ ــه ج ــودم را ب خ

ــبک رسی،  ــرن س ــه در ه ــد ک ــردم می گوین ــه م ــت ک ــرا؟ گف چ

ــون  ــد؛ چ ــق داری ــا ح ــم ش ــت. گفت ــا اس ــی و فحش بی فرهنگ

ــوان،  ــر بخ ــک سمس ــن، ی ــر ک ــا ص ــید؛ ام ــده باش ــاید دی ش

اگــر عاشــقش نشــدی، بــاز مــن تــو را تبدیــل می کنــم. گفتــم 

شــا هــرن و اصالــت هــرن را منی شناســید، شــا از دنیــا، 

ــار ســازنده و بــزرگ دنیــا بی خــر  کتــاب، موســیقی فاخــر و آث

اســتید. تــالش مــا در دانشــکده ی هرنهــای زیبــا ایــن بــود کــه 

ــه رخ آن هــا بکشــیم و هــان  شــیرینی های ســینا و هــرن را ب

اســت کــه در سمســر دوم، همــه ی دانش جویــان عاشــق 

ســینا می شــوند.

اســت؛  پــر  بیگانــه  رسیال هــای  از  مــا  تلویزیون هــای   

چیــزی  ندارنــد؛  را  مــا  فرهنــگ  مراعــات  کــه  رسیال هایــی 

کــه تأثیــر مخربــی روی روح و روان کــودکان مــا دارد. یکــی 

تلویزین هــای  از  از رسیال هــای خارجــی کــه توســط یکــی 

خصوصــی بــه نــر می رســد، چنــد شــب پیــش، مســتقیا عمل 

ســقط جنیــن را بــه منایــش گذاشــت؛ فکــر کنیــد کــه فامیــل و 

کــودکان مــن از آن، چــه بیاموزنــد؟ بایــد ایــن مرحلــه ی گــذار را 

ســپری کنیــم، بگــذار مــا را بدنــام بگوینــد، بــرای آن که ســینا و 

هــرن مــا را بدنــام کردنــد. وقتــی مــن در حضــور خانــواده ام چنان 

رسیال هــای خارجــی را می بینــم، ایــن بدنامــی و دوزخ بزرگــی 

بــرای هــرن و هرنمنــدان مــا اســت. دخــرک کوچکــم آمــده و بــا 

تقلیــد از ایــن رسیال هــای خارجــی چیــزی را زیــر پیراهــن خــود 

گذاشــته و نقــش یــک خانــم حاملــه را بــازی می کنــد. دخرکــم 

ــد مــن چقــدر زجــر  ــد کــه چــه کار می کنــد، او منی دان منی دان

ــور  ــتان ج ــه ســینای افغانس ــت ک ــن اس ــاورم ای ــم. ب می کش

خواهــد شــد. تالش هــای ســیناگران جــوان مــا، برگــزاری 

جشــن واره های ســینا، مثــل جشــن واره ی مهــرگان؛ این هــا 

ــده اســت.  همــه امیدوارکنن

در  هرنمنــدان  برخــی  از  تازگــی  بــه  کابــل:  صبــح 

چــه  کارهــا  ایــن  شــد،  نیکوداشــت  مهــرگان  جشــن واره ی 

داشــت؟  خواهــد  افغانســتان  ســینای  روی  تأثیــری 

مقصــودی: ای کاش اثرهــای تــراژدی ای کــه مــا تولیــد 

می کنیــم، سیاســت گذاران مــا نیــز آن را ببیننــد؛ کســانی 

ــه دســت شــان اســت. رضور  ــا ب ــروز کنــرل اعصــاب م کــه ام

نیســت کــه حتــا بــه کــدام فاتحــه برونــد، می تواننــد از درون 

فیلم هــا آن را حــس کننــد، کافــی اســت کــه حــس کننــد. ایــن 

ــر  ــدان را بیش ــت ها و قدردانی هــا، می توانــد هرنمن نیکوداش

از پیــش بــه کارهــای جــدی تشــویق کنــد. مــن بــه خــودم بــاور 

ــودم،  ــدن ب ــپیر لن ــام شکس ــن واره ویلی ــه در جش ــی ک دارم مثل

اگــر حــاال هــم زمینــه مســاعد شــود کــه در هالیــوود کار کنــم، 

ــم  ــران و هم وطنان ــن، هم فک ــوان را م ــن ت ــوم. ای ــق می ش موف

داریــم. مــا واقعــا محتــاج حــل مشــکلی اســتیم کــه حــاال مــا را 

ــق  ــا از طری ــن و ش ــر م ــل آن اگ ــرای ح ــد؛ ب ــکنجه می ده ش

هــرن نتوانیــم، لــذت صلــح را بــرای مــردم نشــان دهیــم، مــردم 

قــدر صلــح را از کجــا بداننــد؟ مــن بــه آینــده ی ســینای 

افغانســتان امیــدوار اســتم. جوانــان درس می خواننــد، بگــذار 

کــه اصــال زمینــه ی جــذب و کار بــرای شــان نباشــد، مهــم 

نیســت، مهــم آن اســت کــه در آینــده جوانــاِن تحصیــل کــرده  

و هرنمنــد داریــم. راه هــای بســیاری در پیــش اســت کــه بایــد 

پیمــوده شــود. 

انجنیــر  صبــح کابــل: برخــی از ســیناگران مــا مثــل 

لطیــف، شــهاب اســالمی و ســایر هرنمندانــی کــه حداقــل 

مــن بــا آن هــا صحبتــی داشــته ام، بــه صــورت واضــح گفتــه  انــد 

ــینا در  ــد س ــل رش ــا در مقاب ــژه خارجی ه ــه وی ــت و ب ــه دول ک

ــا شــهاب اســالمی دلیــل تنــگ  ــد. حت افغانســتان ایســتاده ان

ــگ  ــم »جن ــاخن فیل ــک، س ــق برم ــرای صدی ــه ب ــدن زمین ش

تریــاک« را گفتنــد کــه خیلــی بــه خارجی هــا برخــورده اســت. 

ــد؟  ــاوری داری ــن ب ــا چنی ش

ــا سیاســت مداران ایــن درک  مقصــودی: اگــر حکومــت و ی

ــح  ــه مصال ــر علی ــن ق ــه ای ــند ک ــته باش ــدان داش را از هرنمن

ــا دارد؛  ــی آن ه ــه در نفهم ــی ریش ــن دیدگاه ــت، چنی ــا اس م

در حالــی  کــه سیاســت مداران و بــزرگان مــا بایــد از فهــم 

ــات  ــر اطالع ــال، وزی ــوان مث ــه عن ــند. ب ــوردار باش ــی برخ باالی

و فرهنــگ مــا بــا تأســف، حوصلــه یــا تحمــل پنــج دقیقــه 

بحــث منطقــِی هــرنی را نــدارد. نــه آرشــیف را می شناســد، نــه 

گالــری، نــه فیســتیوال، نــه موســیقی و نــه از مطبوعــات خــر 

اســت. ســینا، تیاتــر، جوایــز و ایــن چیزهــا را کــه بــه جایــش 

ــدارم؛ چــون  ــه ای ن ــر صاحــب هیــچ گالی ــد. مــن از وزی بگذاری

ــده ی  ــن اســت کــه مناین ــه اش ای ــد، تنهــا وظیف او فکــر می کن

ــان  ــی ش ــتند؛ نفهم ــا نیس ــمن م ــا دش ــد. این ه ــت باش حکوم

بزرگ تریــن دشــمن مــا و مــردم مــا اســت. دمل بــه »صحــرا 

کریمــی« می ســوزد کــه هــر روز جگــرش بــرای هــرن ایــن 

رسزمیــن خــون اســت و هــر روز بــا کســانی رس و کار دارد کــه 

ــد. ــگ منی دانن ــرن و فرهن ــزی از ه ــچ چی هی

نقــش  ســینایی  فیلــم  هفــت  در  شــا  کابــل:  صبــح 

ــداری بهــر داشــتید  ــا کــدام نقــش، هم ذات پن ــد، ب داشــته ای

بودیــد؟  نزدیک تــر  و 

مقصــودی: نقــش شــادگل در رسیــال »دکونــدی زوی«، از 

ــودم. ای کاش  ــده ب ــل ش ــش ح ــه در درون ــود ک ــی ب نقش های

ــه  ــت و آن چ ــنگی داش ــیار قش ــای بس ــت. پیام ه ــه می یاف ادام

می توانســتم  کاش  می گــذرد.  افغانســتان  در  دارد،  کــه 

ــدی  ــر کم ــب ژان ــود را در قال ــه ی خ ــخ جامع ــای تل حقیقت ه

ــا نقــش شــادگل و اقعــا هم ذات پنــدارِی  ــه پــرده مــی آوردم. ب ب

زیــادی داشــتم؛ چــون مــن زندگــی مــردم و مصیبت هــای 

پــر  مــا  نیــز رسزمیــن  حــاال  همیــن  را می شناســم.  شــان 

روزی  اســت.  بدبختی هــا  و  شــادگل ها  محرومیت هــا،  از 

بــه جایــی در ننگرهــار رفتیــم، مــردم هنــوز خمیردنــدان را 

منی شــناختند. در ایــن محرومیــت، پــدران مــا مقــر نیســتند؛ 

چــون محرومیــت میراثــی اســت کــه بــه انســان ایــن رسزمیــن 

ــت. ــیده اس ــه ارث رس ب

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 می داشــت، امــروز 

نــدارد. در واقــع زمینــه ی بــه وجــود آمــدن یــک تیاتــر مکتبــی، 

جــدی و علمــی در افغانســتان مهیــا نشــد. چــرا تیاتــر بــا 

پیشــنه ی خوبــی کــه در افغانســتان داشــت، رشــد نکــرد؟ 

مقصــودی: پیشــنیه ی تیاتــر در تناســب بــا ســینا در 

ــه  ــد ک ــاز ش ــی آغ ــر وقت ــت. تیات ــوب اس ــیار خ ــتان بس افغانس

ســفرهای شــاه آن وقــت بــه آســیا و اروپــا بیشــر شــد. در ایــن 

ســفرها، نه تنهــا کــه شــاه ســابق بــا خــود وســائل جنگــی آورد، 

بــرای مطبوعــات نیــز زمینــه را مســاعد و دروازه هــای مکاتــب را 

بــاز کــرد؛ در کنــار آن، نقشــه و فکــر خوبــی بــرای ســینا نیــز 

داشــت؛ حــرف حــدود صــد ســال پیــش را بــرای تــان می گویــم. 

تیاتــر وقتــی کــه تــازه بــه افغانســتان آمــد، یــک مقــدار قالــب و 

ــت،  ــود. در آن وق ــی ب ــرف خوب ــن ح ــد و ای ــز آم ــاختارش نی س

بــه  دنیــا،  خــوب  و  بــزرگ  منایش نامه هــای  و  داســتان ها 

ــاری  ــود؛ آث ــا ب ــن ترجمه ه ــت همی ــد. نخس ــه ش ــی ترجم فارس

از »ویلیــام شکســپیر، مولیــر، آنتــوان چخــوف، آرتــور میلــر، 

ــتان های  ــه داس ــد ک ــنهاد ش ــا پیش ــی و...«؛ ام ــیم گورک ماکس

ــی  ــدف اصل ــه ه ــت ک ــاه گف ــود. ش ــر ش ــز وارد تیات ــی نی افغان

ــر حایــت  مــا همیــن اســت. آن وقــت حکومــت از هــرن و تیات

می کــرد؛ جایــی بــه نــام »کابل تیاتــر« یــا »کابــل ننــداری« 

ســاخته شــد کــه جــای بســیار بــزرگ و مناســب بــرای کارهــای 

مــی داد،  امکانــات  بــود. دولــت حایــت می کــرد،  هــرنی 

ــردان« و  ــر »گ ــتیج کابل تیات ــه اس ــب آن ک ــود و جال ــویق ب تش

ــود. شــا هم زمــان می توانســتید ســه دکــور  ــد ب دارای ســه بُع

داشــته باشــید کــه پــس از هــر پــرده، از دکــور جدیــد اســتفاده 

ــد  ــار پدی ــق آث ــرای خل ــه ای ب ــن زمین ــت، چنی ــد. در آن وق کنی

ــِی زودگــذر اســت و یکــی  ــود. یکــی پارچه هــای متثیل ــده ب آم

ــه  ــت منایش نام ــه آن وق ــم ک ــار می گوی ــا افتخ ــه. ب منایش نام

ــم. داشــتیم؛ امــا حــاال نداری

ــاه  ــک م ــر، ی ــه در کابل تیات ــد ک ــر ش ــاه، خ ــی ظاهرش وقت

اســت کــه یــک تیاتــر معــروف جریــان دارد؛ عالقه منــد شــد کــه 

تیاتــر را ببینــد. شــاه بــه کابل تیاتــر آمــد و بــه متاشــای درامــه ای 

بــه نــام قهرمانــان نشســت. یکــی از بازی گــران ایــن درامــه 

خواهــر بزرگــم »صامئــه جــان« بــود. نقــش او آن بــود کــه مثــل 

یــک مــادر بــه کســانی کــه در دفــاع از وطــن تــالش می کننــد، 

ــمول  ــه ش ــه ب ــد، هم ــام ش ــر مت ــه تیات ــی ک ــد. وقت ــت کن خدم

ــر از هــر زمــان  ــد؛ طوالنی ت شــاه ســابق ایســتادند و دســت زدن

دیگــری. شــاه، پــس از دســت زدن طوالنــی، روی اســتیج رفــت 

ــن  ــرف م ــم، از ط ــن دخرخان ــه ای ــه ب ــت ک ــردان گف ــه کارگ و ب

100 هــزار افغانــی هدیــه بدهیــد؛ در آن وقــت ایــن مقــدار، پــول 

هنگفتــی بــود؛ امــا وقتــی مجاهــدان آمدنــد، همیــن خواهــرم را 

ــد.  ــه رسش زدن ــه ب ــا گلول ــه جــرم بازی گــری در هــرن، ب ب

منایش نامه هــای  و  بــزرگ  هرنمنــدان  زمــان  آن  در 

نیســت،  پــدرم  مثــل»اوه  منایش نامــه ی  داشــتیم،  بزرگــی 

ــب  ــت، ش ــو و ژولی ــزی، رومئ ــر ونی ــو، تاج ــفید، اتلل ــیاه و س س

ــا،  ــتاد جلی ــد: »اس ــی هانن ــدان بزرگ ــم و...« و هرنمن دوازده

رفیــق صــادق، نگهــت، قــادر فــرخ، تــاج زی، ف. فضلــی، 

جان محمــد پــالر پکتــا و ...« و نویســندگان بســیار خــوب 

مثــل، مهــدی دعاگــوی کــه بــرای مــن حیثیــت شکســپیر دارد، 

ــدی زوی اســت،  ــال دکون ــان ملگــری کــه نویســنده ی رسی من

جهان بیــن، نجیــب ســاکت و ... را داشــتیم کــه در آثــار شــان 

واقعــا زندگــی جریــان داشــت؛ امــا حــاال چنــد نفــر مســخره در 

ــد و مناینــده ی هــرن  یکــی از تلویزیون هــای پربیننــده آمــده ان

بازی گــری مــا شــده انــد؛ کســانی کــه بــرای مــن مســخره های 

ــتند. ــش نیس بی

صبــح کابــل: چطــور در نویســندگی، داســتان، رمــان، 

بــا  بازی گــری،  و  کارگردانــی  فیلم نامــه،  منایش نامــه، 

برســیم؟ اشــاره کردیــد،  کــه شــا  معیارهایــی 

ــرای  ــا ب ــد؛ ام ــدنی نباش ــاید ش ــز ش ــد چی ــودی: چن مقص

ــا  ــدان م ــه هرنمن ــن ک ــد ای ــخت باش ــد س ــت نبای ــک حکوم ی

ــل  ــا مث ــدان م ــه هرنمن ــن  ک ــوند، ای ــرنی ش ــواد ه ــب س صاح

ــات  ــک، مطالع ــالت آکادمی ــد. تحصی ــا را بخورن ــوش کتاب ه م

ایــن  از  یکــی  رقابت هــا  و  جشــن واره ها  ایجــاد  شــخصی، 

راه هــا اســت. شــخصا بــرای خــودم رشکــت در جشــن واره های 

ــه  ــم ک ــا می بینی ــت؛ آن ج ــوده اس ــده ب ــیار آموزن ــی بس خارج

مــردم چقــدر زحمــت می کشــند و چقــدر تــالش می کننــد. 

حضــور در جشــن واره ها و دیــدن دنیــا ســبب شــده اســت کــه 

ــم.  ــه کن ــم و مطالع ــاب بخوان ــر کت بیش

صبــح کابــل: یکــی از انتقادهــا در بــاره ی دانشــکده ی 

هرنهــای زیبــا ایــن اســت کــه مــواد و متــد درســی نــو نیســت؛ 

اگــر نــو هــم اســت، بــه شــیوه ی درســت ارائــه منی شــود. نظــر 

شــا چیســت؟ 

مقصــودی: شــاید یــک آدم در چهــار یــا پنــج و شــش ســال 

ــر  ــال انجنی ــار س ــول چه ــک آدم در ط ــاید ی ــود، ش ــر ش داک

شــود؛ امــا هرنمنــد شــدن در پنــج و شــش ســال، ممکــن 

نیســت. ایــن اواخــر، مــا در تیاتــر صاحــب ســه ماســر شــده ایم 

ــد کــه در حــال حــارض،  ــه ان ــورای ســینا گرفت و دو نفــر دوکت

یکــی از آن هــا ریاســت »افغــان فیلــم« را بــه عهــده دارد. این هــا 

بارقه هــای امیــد انــد کــه مــا از هیــچ، در بخــش ســینا حــاال 

ــه  ــا صادقان ــم؛ ام ــواد داری ــراد باس ــدازه اف ــن ان ــه ای ــل ب حداق

بایــد بگویــم کــه خــودم و شــاید برخــی از هم قطارانــم، دانــش 

الزم را نداریــم. ایجــاد شــوق پژوهــش و مطالعــه و برگــزاری 

ــته  ــینا داش ــد س ــی در رش ــر ژرف ــد تأثی ــن واره ها، می توان جش

باشــد. در کنــار آن، نیــاز اســت کــه حکومــت، بــه ویــژه وزارت 

اطالعــات و فرهنــگ افغانســتان هرکســی را کــه بیشــر تــالش و 

کارهــای مؤثــر می کنــد، تشــویق کنــد، ایــن کار هزینــه نــدارد؛ 

امــا خیلــی مؤثــر اســت.

ــاره ی کارهایــی کــه در ایــن اواخــر انجــام  صبــح کابــل: در ب

دادیــد، هــم کاری ای کــه بــا خانــم رؤیــا ســادات داشــتید و 

هم چنــان کاری کــه در انگلســتان انجــام دادیــد، کمــی بگوییــد؟ 

ــد  ــار می توانی ــه یک ب ــد ک ــگ آم ــم زن ــودی: روزی برای مقص

ــد؟  ــل بیایی ــتان در کاب ــفارت انگلس ــای س ــی از دفره ــه یک ب

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 منایش نامه هــای 

ویلیــام شکســپیر پیشــنهاد کــرد. ایــن منایش نامــه بــه نــام 

ــه  ــود ک ــتباهات )the comedy of the errors(، ب ــدی اش کم

ــی از  ــردم. خیل ــازی می ک ــازرگان را ب ــک ب ــش ی ــد نق ــن بای م

بازی گــران دیگــر نیــز در ایــن نقــش امتحــان داده بودنــد؛ 

ــی  ــه محض ــد. ب ــش نبودن ــن نق ــب ای ــا مناس ــد آن ه ــا از دی ام

کــه از مــن امتحــان گرفتنــد، در ایــن نقــش قبــول شــدم. مــا 

ــای  ــش و زوای ــام نق ــر مت ــتان، ب ــن در هندوس ــا ۵0 روز متری ب

منایــش مســلط شــدیم. هفــت بــار ایــن منایش نامــه را در 

گذاشــتیم.  منایــش  بــه  هندوســتان  بــزرگ  اســتیج های 

رسانجــام از هندوســتان بــه لنــدن رفتیــم. در لنــدن چهــار روز 

ــی از آن  ــتم؛ یک ــرس داش ــش ت ــش از منای ــم. پی ــن کردی متری

ترس هــای مقــدس و دوست داشــتنی. راســتش از شکســت 

ــود.  ــتان ب ــت افغانس ــم از شکس ــیدم؛ ترس ــودی منی ترس مقص

متــام تکت هــا بــه فــروش رفتــه بــود. 1600نفــر در ســالُن 

منایــش و 400 نفــر دیگــر در روی حویلــی ایســتاده بودنــد. بــا 

خــود عهــد کــردم کــه نــه بــه خاطــر خــود، کــه بــرای افغانســتان 

ــم  ــد از خت ــم و بع ــرا کردی ــش را اج ــم. منای ــتباه کن ــد اش نبای

ــو، از صــدای کــف زدن در ســالُن پیچیــد؛ مــردم  آن، یــک غری

ایســتادند، ســفیر افغانســتان در انگلســتان، یکــی از ایــن 

افــراد بــود. در همیــن موقــع یکــی از دخرهــای افغانی االصــل 

کــه در لنــدن بــزرگ شــده بــود، رس اســتیج آمــد و بــر خــالف 

فرهنــگ مــا افغان هــا و توقــع مــن، مــرا محکــم در آغــوش 

گرفــت و در حالــی کــه گریــه می کــرد، گفــت کــه فارســی 

ــان  ــک افغ ــوان ی ــه عن ــا ب ــا ش ــم؛ ام ــاد منی فهم ــتو زی ــا پش ی

بــا اجــرای منایش نامــه ی ویلیــام شکســپیر، از افغانســتان 

چهــره ی دیگــری را نشــان دادیــد؛ کشــوری کــه نامــش بــا 

ــه،  ــن منایش نام ــت. ای ــورده اس ــره خ ــدر گ ــواد مخ ــگ و م جن

ــار در  ــک ب ــد، ی ــته ش ــش گذاش ــه منای ــدن ب ــار در لن ــار ب چه

ــم خیلــی  ــتان. ایــن تیاتــر برای ــان در افغانس ــان و هم چن آمل

تأثیرگــذار بــود کــه نــام افغانســتان و مقصــودی بــا نــام ویلیــام 

ــورد.  ــره خ ــوب گ ــر گل ــپیر و تیات شکس

کارهایــم بــا »رؤیــا ســادات« نیــز جالــب بــود. مــن در رسیــال 

خــط ســوم، نقــش یــک اســتاد دانشــگاه را بــازی کــرده ام کــه 

بــه شــکلی تفرقــه میــان جوانــان را دامــن می زنــم و صنف هــای 

دخــر و پرسهــا را جــدا می کنــم. در صنــف یــک آمــوزگار 

خوبــم؛ امــا در کنــارش یــک قاچاق بــر ســنگ هــم اســتم. 

اســتادی کــه خوش لبــاس؛ امــا جنگ انــداز و رشور اســت. 

ــازی کردنــش واقعــا دشــوار اســت.  نقــش چندبعــدی ای کــه ب

چنــد بــار از خانــم ســادات معــذرت خواســتم؛ امــا گفتنــد کــه 

ایــن نقــش را تنهــا مــن می توانــم خــوب بــازی کنــم. ایــن 

رسیــال واکنش هــای گســرده، انتقادهــا و حایت هــای را 

ــن  ــک و آفری ــش تری ــا و تیم ــه رؤی ــت. ب ــته اس ــال داش در قب

بزرگــی می کننــد. می گویــم. کار 

صبــح کابــل: مــا در افغانســتان چقــدر بازی گــر توانــا 

ــد؟  ــازی کنن ــوب ب ــینا خ ــر و س ــد در تیات ــه بتوانن ــم ک داری

ــن  ــن یقی ــود، م ــر ش ــح داغ ت ــوع صل ــر موض ــودی: اگ مقص

دارم اشــخاص توانــا؛ کســانی کــه افتخــار مــا بــوده  انــد، مثــل 

ــادرم را در  ــش م ــه نق ــی ک ــن کس ــل همی ــزی، مث ــعید اروک س

ــد  ــا می توانن ــود، این ه ــرده ب ــازی ک ــدی زوی« ب ــال »دکون رسی

بــه کشــور شــان بــاز گردنــد. کســانی کــه جهــان را دیــده انــد 

ــد،  ــر برگردن ــا اگ ــد؛ این ه ــتان می تپ ــرای افغانس ــان ب و دل ش

ــا دردهایــی کــه در مهاجــرت دیــده انــد، کیفیــت بازی گــری  ب

مــا بــاال خواهــد رفــت.

ــر  صبــح کابــل: خیلی هــا می گوینــد کــه هــر بازی گــر تیات

می توانــد بازیگــر ســینا هــم باشــد، ولــی هــر بازی گــر ســینا 

منی توانــد بازی گــر تیاتــر باشــد. دلیلــش چیســت؟ 

ــا  ــت. م ــه ی کار اس ــناخت و ارائ ــکل در ش ــودی: مش مقص

ــم  ــک آب ه ــا ج ــم، ب ــیده می توانی ــم نوش ــالس ه آب را در گی

ــی  ــر طریق ــیم. از ه ــم بنوش ــم می توانی ــود ه ــتان خ ــا دس و ب

ــن  ــم ای ــا مه ــم؛ ام ــع کنی ــود را رف ــنگی خ ــم تش ــا می توانی م

ــت.  ــان اس ــک انس ــه ادب ی ــک ب ــدام روش نزدی ــه ک ــت ک اس

رادیــو کــه همــه اش کلمــه اســت؛ نــه تصویــر، رنــگ و دیکــور، 

ــا  باالخــره می بینیــم کــه در آن زندگــی اســت. تلویزیــون کــه ب

کمره هــای متعــدد ثبــت می شــود. ســینا کــه بیشــر در یــک 

ــه وارد  ــی را دارد ک ــن توانای ــینا ای ــود. س ــت می ش ــات ثب ش

ــر کار  ــی بازی گ ــم روی بین ــت زخ ــن اس ــود، ممک ــات ش جزئی

باشــد؛ امــا در تیاتــر همــه چیــز زنــده اســت. هرنپیشــه ی تیاتــر 

ــبب  ــادی س ــل زی ــت؛ عوام ــینا اس ــران س ــر از بازی گ آماده ت

ــد.  ــر باش ــر به ــه ی تیات ــه هرنپیش ــود ک می ش

ــه ی  ــازی منایش نام ــتان و ب ــه انگلس ــفر ب ــل: س ــح کاب صب

شکســپیر چقــدر بــه شــا کمــک کــرد تــا شــناخت بیشــری از 

آثــار بــزرگان حــوزه ی ادبیــات دراماتیــک داشــته باشــید؟ 

ــه  ــت ک ــانی اس ــه کس ــپر از جمل ــام شکس ــودی: ویلی مقص

چهارصــد ســال پــس از مرگــش، هنــوز زنــده اســت. شکســپیر 

در الی هــر منایش نامــه اش، تصاویــر و مفاهیمــی خلــق کــرده 

ــیده  ــه رس ــه آن درج ــر ب ــروزی، کم ت ــندگان ام ــه نویس ــت ک اس

انــد. شــاید هرنمنــدان کنونــی مــا رسمایــه دار و مشــهور باشــند؛ 

ــد و  ــی تول ــانیت و چگونگ ــپیر از انس ــه شکس ــناختی ک ــا ش ام

عــروج انســان داشــت، شــاید دیگــر نویســندگان کم تــر داشــته 

ــت گذاشــته  ــر بســیار مثب ــک اث باشــند. شکســپیر روی مــن ی

اســت. قــرار اســت کــه ایــن منایــش بــار دیگــر در انگلســتان، 

ــرود. ــادا روی صحنــه ب فرانســه و کان

صبــح کابــل: از 2۳ ســالُن ســینای افغانســتان خــر 

ــت؟  ــاز اس ــای آن ب ــد ت ــه چن ــد ک داری

ــاز باشــد کــه در  ــای محــدود آن ب مقصــودی: شــاید چندت

آن هــم فیلم هــای خارجــی بــه منایــش گذاشــته می شــود؛ بــه 

ــی.  ــدی و امریکای ــای هن ــژه فیلم ه وی

صبــح کابــل: حــرف دیگــری هســت کــه در دل  تــان مانــده 

باشــد؟ 

مقصــودی: مــن وقتــی کــه بــه لنــدن رفتم، بســیار اســتقبال 

ــای  ــد کــه خــوب شــد آق ــم گفتن شــدم. عــده ای در آن جــا برای

مقصــودی آمدیــد؛ مــردم بــا چهــل و پنجــاه هــزار پونــد، این جــا 

می رســند، شــا مفــت آمــده ایــد. گفتــم مفــت چطــور؛ گفتنــد 

ــخ  ــد. پاس ــرده ان ــت ک ــفرت را پرداخ ــارف س ــه ی مص ــه هم ک

دادم کــه نــه، همــه ی مصــارف را خــودم پرداخــت کــرده ام؛ 

امــا قبــال؛ تجربه هایــم، آموزه هایــم و اعتــادی کــه ســاخته ام، 

ــا  ــت؛ ام ــده اس ــت نیام ــه دس ــت ب ــدون زحم ــت و ب ــا مف این ه

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 آن جــا نوشــته اســت، گفــت کــه خوانــده منی شــود. 

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.  

از تمجید تا نقد و اصالح

ممنون مقصودی: وزیر فرهنگ حوصله ی 5 دقیقه بحث منطقی را ندارد

گفت  وگو با ممنون مقصودی )هنرمند، کارگردان، استاد دانشگاه و بازی گر تیاتر و سینما(

نعمت رحیمی

مجیب ارژنگ
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دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، روز دوشــنبه )2 

جــدی( بیــش از چهــار هــزار شــکایت را به گونــه ی مســتند، 

ــه  ــی، ب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس در کمیس

ثبــت رســاند.

بشــیراحمد ته ینــج، عضو ارشــد دســته ی انتخاباتــی ثبات 

و همگرایــی، گفتــه اســت کــه بیــش از چهــار هــزار شــکایت، 

به گونــه ی »مســتند و مــوردی« ثبــت شــده و شــاید چهــار هزار 

شــکایت دیگــر نیــز تــا دو روز آینــده، بــه ثبــت برســد.

ــوازی در دو بخــش  ــه صــورت م ــا ب ــزوده اســت: »م او اف

ــدی  ــه امی ــه ای ک ــر نقط ــا در ه ــم، ت ــال می کنی کار را دنب

بــه حــل مشــکل و جلوگیــری از آرای تقلبــی از طریــق 

ــه  حقوقــی و تخنیکــی وجــود داشــته باشــد، کار خــود را ب

پیــش بریــم. تــا آخریــن مرحلــه تالش مــان را از ایــن بعــد 

ــم.« ــدون تنــش اســت، انجــام می دهی ــرم  و ب ــا ن کــه عمدت

هیــچ  اگــر  کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  ته ینــج،  آقــای 

مرجعــی بــه امــور حقوقــی و تخنیکــی دســته ی انتخاباتــی 

ــری  ــای دیگ ــد، گزینه ه ــیدگی نکن ــی رس ــات و همگرای ثب

ــرار دارد. ــز ق ــز روی می نی

او ادامــه داده اســت: »بــه هیــچ صــورت فرصتــی بــرای 

یــک متقلــب دغلــکار وجــود نــدارد کــه بــا تقلــب  و تزویــر، 

یــک بــار دیگــر ایــن جــا را جوالنــگاه جیــغ و فریــادش 

ــازد.« بس

از ســویی هــم، دیــن محمــد عظیمــی، معاون کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، می گویــد کــه رونــد 

ثبــت شــکایت ها، تــا ســه روز ادامــه خواهــد داشــت.

ــق  ــورت دقی ــکایت ها، به ص ــی ش ــه متام ــد ک او می افزای

گفــت  عظیمــی،  آقــای  می گیــرد.  قــرار  بررســی  مــورد 

کــه شــکایت های نامــزدان، بایــد همــه مســتند باشــد و 

شــکایاتی کــه مســتند نباشــد، پذیرفتــه منی شــود.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، پیــش از چاشــت روز 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  جــدی(،   1( یک شــنبه 

کــرد. اعــالم  را  ریاســت جمهوری 

بــر اســاس ایــن نتیجــه، محمــدارشف غنــی، بــا بــه 

عبداللــه  و  صــدر  در  آرا  درصــد   ۵0٫64 آوردن  دســت 

عبداللــه بــا کســب ۳9٫۵2 درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار 

ــه  ــا ب ــار، ب ــه همیــن ترتیــب، گلب الدیــن حکمت ی ــد. ب دارن

دســت آوردن ۳٫8۵ در جایــگاه ســوم و رحمت اللــه نبیــل بــا 

ــد. ــگاه چهــارم قــرار دارن گرفــن 1٫86 در صــد آرا، در جای

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد می کنــد 

کــه نتیجــه ی اعالم شــده از ســوی کمیســیون مســتقل 

ــل  ــات، برخواســته از آرای تقلبــی اســت و هرگــز قاب انتخاب

ــود. قبــول نخواهــد ب

رهــری  بــه  عدالــت  و  امنیــت  انتخاباتــی  دســته ی 

رحمت اللــه نبیــل، اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

ریاســت جمهوری را، کودتــا علیــه دموکراســی خوانــده و 

ابــراز امیــدواری کــرده اســت کــه کمیســیون رســیدگی 

ــل، »آرای  ــی کام ــا بی طرف ــی، ب ــکایت های انتخابات ــه ش ب

ســفید را از ســیاه« جــدا کنــد.

مســتقل  کمیســیون  عضــو  عبداللــه،  موالنامحمــد 

ابتدایــی  نتیجــه ی  کــه  می کنــد  تأکیــد  انتخابــات، 

و  نقایــص  »خالهــا،  دارای  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 

اســت. قانونــی«  تخلفــات 

آقــای عبداللــه، پــس از چاشــت روز دوشــنبه )2 جــدی(، 

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  از  نامــه ای،  در 

انتخاباتــی، خواســته اســت تــا بــا حفــظ اســتقاللیت، 

بی طرفــی و رعایــت قانــون انتخابــات، اقــدام بــه جداســازی 

ــد. ــاک« کن ــاک از ناپ آرای »پ

او، نقایــص و تخلفــات را چنیــن بیــان کــرده اســت: 

»گنجانیــدن آمــار صدهــا فورمــه ی غیرقانونــی، گنجانیــدن 

آمــار خــارج زمــان، گنجانیــدن آمــار محالتــی کــه بایــد 

بازشــاری می شــد؛ امــا بازشــاری نشــد و گنجانیــدن 

ــع  ــت؛ در جم ــود اس ــش مفق ــه صندوق های ــی ک فورمه های

آرای پــاک و قانونــی.«

ــی و  ــه ی ابتدای ــه نتیج ــت ک ــه اس ــه، گفت ــای عبدالل آق

نهایــی، بایــد حاصــل ماهیــت حقوقــی و تخنیکــی، مبتنــی 

ــر اصــل امانــت داری، شــفافیت، بی طرفــی و اســتقاللیت  ب

ــه فشــارهای سیاســی  ــی باشــد؛ ن کمیســیون های انتخابات

داخلــی و خارجــی.

شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون  از  او، 

تــا »در جایــگاه محکمــه ی  انتخاباتــی، خواســته اســت 

نظــام انتخاباتــی«، بــا حفــظ اســتقاللیت، بی طرفــی و 

ــذ،  ــای ناف ــح و طرزالعمل ه ــات، لوای ــون انتخاب ــت قان رعای

ــه و  ــراآت منصفان ــاک« اج ــاک از ناپ ــازی »آرای پ در جداس

عادالنــه کنــد. 

کمیســیون مســتقل انتخابــات، پیــش از چاشــت روز 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  جــدی(،   1( یک شــنبه 

آن،  اســاس  بــر  کــه  کــرد  اعــالم  را  ریاســت جمهوری 

محمــدارشف غنــی، بــا بــه دســت آوردن ۵0٫64 درصــد آرا 

در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب ۳9٫۵2 درصــد آرا در 

جایــگاه دوم قــرار دارد.

ــکایت های  ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــم، کمیس ــویی ه از س

انتخاباتــی، رونــد ثبــت شــکایات را آغــاز کــرده و  تــا کنــون، 

ــن  ــتند در ای ــه ی مس ــه گون ــکایت ب ــزار ش ــار ه ــش از چه بی

ــه ثبــت رســیده اســت. کمیســیون ب

بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــه ی افغانســتان )فیفــا(، از 

ــته  ــی، خواس ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

ــد. ــن کن ــت تأمی ــا قاطعی ــی را ب ــت انتخابات ــا عدال اســت ت

ــه  ــه ای گفت ــر اعالمی ــا ن ــدی( ب ــنبه )2 ج ــا، روز دوش فیف

کار  مــورد  در  موجــود  ســواالت  و  نگرانی هــا  کــه  اســت 

ــات، توســط کمیســیون رســیدگی  کمیســیون مســتقل انتخاب

بــه شــکایت های انتخاباتــی، قابــل پیگیــری اســت و روزنــه ی 

امیــد بــرای رســیدن بــه همه پذیــر شــدن انتخابــات را بــاز نگــه 

ــی دارد. م

در اعالمیــه آمــده اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی، وظیفــه دارد تــا بــا حفــظ بی طرفــی 

بــا  خــود  بررســی های  در  را  انتخاباتــی  عدالــت  کامــل، 

ــات،  ــت انتخاب ــار و حیثی ــای اعتب ــن و در احی ــت تأمی قاطعی

ــد. ــا کن ــر ایف ــتقل و مؤث ــورت مس ــه ص ــود را ب ــش خ نق

بــه  رســیدگی  کمیســیون  کــه  اســت  گفتــه  فیفــا 

شــکایت های انتخاباتــی، بایــد از حساســیت و اهمیــت کار 

خــود آگاه باشــد و بــا تدبیــر و اطالع رســانی درســت، کار خــود 

را در زمــان قانونــی آن عملــی کنــد.

در اعالمیــه آمــده اســت: »هــم کاری هــر دو کمیســیون 

در ایــن مرحلــه، بــا متکیــن بــه قانــون، زمینه ســاز پایــان 

خــوب بــرای انتخابــات خواهــد بــود و از طوالنــی شــدن 

ــر آن،  ــرد؛ در غی ــد ک ــری خواه ــی آن، جلوگی ــر فراقانون بیش

ــه  ــوان ب ــچ عن ــه هی ــه، ب ــدن پروس ــر ش ــی و طوالنی ت پیچیدگ

نفــع مروعیــت انتخابــات و جامعــه نیســت.«

ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان روز نخســت رونــد ثبــت 

ــش از  ــی، بی ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــکایات، دس ش

چهــار هــزار شــکایت را بــه گونــه ی مســتند، ثبــت کــرده اســت.

بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن  هــم،  ســویی  از 

ــود  ــه کار خ ــد ک ــان می دهن ــی، اطمین ــکایت های انتخابات ش

انجــام خواهنــد داد. و بی طرفانــه  به گونــه ی مســتقالنه  را 

گفتــه می شــود کــه در میــان رهــری گــروه طالبــان، 

در مــورد کاهــش خشــونت ها و آتش بــس کوتاه مــدت، 

ــه اســت. ــی صــورت گرفت توافق های

منابــع نزدیــک بــه گــروه طالبــان، بــه تلویزیــون یــک، 

گفتــه انــد کــه رهــری ایــن گــروه، بــه توافــق رســیده انــد 

ــا ایــاالت  ــا امضــای توافق نامــه ی صلــح ب کــه هم زمــان ب

اعــالم  را  کوتاه مدتــی  آتش بــس  امریــکا،  متحــده ی 

کننــد.

ایــن منابــع، افــزوده انــد کــه ایــن توافــق، احتــاال پــس 

از ســفر هیــأت طالبــان بــه پاکســتان و چانه زنــی بــا رهــری 

طالبــان در پیشــاور و کویتــه، صــورت گرفته اســت.

ــژه ی  ــده ی وی ــل زاد، مناین ــی خلی ــن، زمل ــش از ای پی

ــتان، در  ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــه ی امری وزارت خارج

گفت وگوهــای صلــح بــا مناینــدگان طالبــان، توقــف 

ــی  ــت کوتاه ــه، فرص ــن وقف ــه ای ــت ک ــرد و گف ــاد ک ایج

و  آتش بــس  مــورد  در  طالبــان،  رهــری  تــا  اســت 

کننــد. مشــوره  هــم  بــا  بین االفغانــی،  گفت وگوهــای 

ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن، ســهیل 

ــر،  ــان در قط ــی طالب ــر سیاس ــخنگوی دف ــاهین، س ش

ــی  ــت افغانســتان، زمان ــا دول ــس ب ــود کــه آتش ب ــه ب گفت

برقــرار می شــود گفت وگوهــای بین االفغانــی برگــزار و 

ــا آن  ــه ت ــود ک ــزوده ب ــد. او اف ــت آی ــه دس ــز ب ــی نی توافق

ــد. ــد ش ــرار خواه ــکا برق ــا امری ــا ب ــس تنه ــان، آتش ب زم

بــا ایــن حــال، رییس جمهــور غنــی، اخیــرا در دیــدار 

بــا زملــی خلیــل زاد، تأکیــد کــرده اســت کــه بــرای تأمیــن 

صلــح در افغانســتان، بایــد آتش  بــس برقــرار شــود. آقــای 

غنــی، پیــش از ایــن، بارهــا گفت وگوهــای بین االفغانــی 

را تنهــا راه پایــان جنــگ در افغانســتان خوانــده اســت.

از ســویی هــم، گــروه طالبــان چنــد روز پیــش اعــالم 

ــای  ــس از امض ــی، پ ــای بین االفغان ــه گفت وگوه ــرد ک ک

از  امریکایــی  نیروهــای  کامــل  خــروج  توافق نامــه ی 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــتان، آغ افغانس

انتخاباتــی  دســته ی  رهــر  حکمت یــار،  گلب الدیــن 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی  اســالمی،  عدالــت  و  صلــح 

ــد. ــک« می خوان ــل تصــور و مضح ریاســت جمهوری را »غیرقاب

 2( دوشــنبه  روز  چاشــت  از  پــس  حکمت یــار،  آقــای 

انتخابــات  کــه  گفــت  خــری،  نشســت  یــک  در  جــدی( 

ریاســت جمهوری، بــا تقلبــات گســرده برگــزار شــد و آرای 

دســته ی انتخاباتــی صلــح و عدالــت اســالمی، به گونــه ی 

اســت. رفتــه  رسقــت  بــه  »بی رشمانــه« 

او افــزود: »نتیجــه ی انتخابــات بــرای هــر شــهروند هوشــیار، 

مضحــک و غیرقابــل تصــور بــود. تقلــب و دروغ هــم حــد و 

مــرزی دارد. هیــچ کــس گــان منی کــرد کــه کمیســیون 

انتخابــات تــا ایــن پیانــه پیــش بــرود. بیــش از 2400 محــل 

ــام آرای  ــی مت ــا بی رشم ــا ب ــود؛ ام ــا ب ــک رأی م ــی بان رأی ده

ــون  ــک میلی ــش از ی ــالمی بی ــزب اس ــد. ح ــت کردن ــا را رسق م

ــت.« ــط داش ــد رشای ــده ی واج رأی دهن

نتیجــه ی  صورتــی  در  داد،  ادامــه  حکمت یــار،  آقــای 

محــالت  آرای متامــی  کــه  بــود  پذیــرش  قابــل  انتخابــات 

رأی دهــی مــورد بازشــاری قــرار می گرفــت و در محالتــی کــه 

ــات  ــود، انتخاب ــده ب ــده ش ــی آن دزدی ــتگاه های بایومریک دس

برگــزار می شــد. مجــدد 

بــرآورده  مــا  ایــن دو خواســته ی  »اگــر  کــرد:  تأکیــد  او 

و  بی درنــگ می پذیرفتیــم  را  انتخابــات  نتیجــه ی  می شــد، 

ــه ی  ــات، نتیج ــیون انتخاب ــا کمیس ــم؛ ام ــت منی کردی مخالف

ــی  ــی پذیرفتن ــچ کس ــرای هی ــه ب ــرد ک ــالم ک ــی را اع مضحک

چگونگــی  مــورد  در  الزم  مشــوره های  از  بعــد  مــا  نیســت. 

عکس العمــل در مــورد ایــن فاجعــه تصمیــم درســت خواهیــم 

گرفــت.«

ــوان  ــار، تأکیــد کــرد کــه حــزب اســالمی، ت آقــای حکمت ی

برگــزاری تظاهــرات بــزرگ و دفــاع از حــق خــود را دارد.

روز  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی 

یک شــنبه )1 جــدی( اعــالم شــد و بــر اســاس آن، گلب الدیــن 

ــه دســت آوردن 7024۳ رأی، ۳٫8۵ درصــد  ــا ب ــار، ب حکمت ی

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــگاه س ــرده و در جای ــود ک آرا را از آن خ

بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن  حــال،  ایــن  بــا 

شــکایت های انتخاباتــی، گفتــه انــد کــه نتیجــه ی اعالم شــده 

اســت  ابتدایــی  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  ســوی  از 

پیــش داوری،  از  بایــد  انتخابــات،  در  دخیــل  طرف هــای  و 

کننــد. خــودداری 

وزارت مالیــه، طــرح بودجــه ی ملــی ســال مالــی 1۳99 را 

بــرای تصویــب، بــه مجلــس مناینــدگان ارائــه کــرد.

مالیــه،  وزارت  رسپرســت  قیومــی،  محمدهایــون 

مجلــس  عمومــی  نشســت  در  جــدی(   2( دوشــنبه  روز 

مناینــدگان، گفــت کــه مجمــوع بودجــه ی ملــی ســال مالــی 

شــده  پیش بینــی  افغانــی  میلیــارد   428 مبلــغ   ،1۳99

اســت.

ــارف  ــارد آن مص ــان، 289 میلی ــن می ــه از ای ــزود ک او اف

عــادی و 1۳9 میلیــارد دیگــر آن بخــش انکشــافی دولــت را 

تأمیــن خواهــد کــرد.

بــه گفتــه ی آقــای قیومــی، ســقف عوایــد دولــت در ســال 

آینــده ی مالــی 208٫9 میلیــارد افغانــی پیش بینــی شــده و 

48 درصــد کل بودجــه ی ملــی را تأمیــن خواهــد کــرد.

 6۳ انکشــافی،  بودجــه ی  مجمــوع  »از  داد:  ادامــه  او 

میلیــارد افغانــی آن اختیــاری اســت و از عوایــد داخلــی 

تأمیــن می شــود. 7۵ میلیــارد دیگــر آن هــم غیــر اختیــاری 

تأمیــن  خارجــی  کننــدگان  متویــل  ســوی  از  و  اســت 

می شــود.«

ــه، گفــت کــه در بودجــه ی عــادی  رسپرســت وزارت مالی

ســال مالــی 1۳99 بــه بخش هــای امنیــت، مصؤونیــت، 

ــت. ــده اس ــت داده ش ــارف اولوی ــه و مع نظم عام

او تریــح کــرد کــه بخــش بزرگــی از بودجــه ی انکشــافی 

ــپورت،  ــکن، ترانس ــه ی مس ــه تهی ــز ب ــی 1۳99 نی ــال مال س

مخابــرات، انــرژی، معــادن و خدمــات عامــه اختصــاص 

ــه اســت. یافت

ــی  ــال مال ــی س ــه ی مل ــرح بودج ــه ط ــت ک ــی اس گفتن

ــده  ــد ش ــنا تأیی ــس س ــوی مجل ــن از س ــش از ای 1۳99 پی

ــت. اس

در نتیجــه ی انفجــار مایــن جاســازی شــده در 

ــان،  ــت لغ ــازه در والی ــم جن ــک مراس ــان ی جری

ســه نفــر جــان باختــه انــد.

ــی لغــان،  اســدالله دولــت زی، ســخنگوی وال

ســاعت  حوالــی  رویــداد،  ایــن  کــه  می گویــد 

09:۳0 صبــح روز دوشــنبه )2 جدی( در روســتای 

خــاص ولســوالی دولت شــاه رخ داده اســت.

او می افزایــد کــه در نتیجــه ی ایــن رویــداد، 

ــد. ــز زخــم برداشــته ان ــر دیگــر نی هفــت نف

ــخنگوی  ــی، س ــرت رحیم ــم، ن ــویی ه از س

از  مایــن،  ایــن  کــه  می گویــد  داخلــه،  وزارت 

ســوی طالبــان جاســازی شــده بــود و در نتیجه ی 

انفجــار آن، ســه غیرنظامــی جــان باختــه انــد و 9 

ــد. نفــر دیگــر زخمــی شــده ان

گــروه طالبــان تــا کنــون در ایــن مــورد چیــزی 

نگفتــه اســت.

افغانســتان،  رشق  در  لغــان  والیــت 

و  طالبــان  و  اســت  ناامــن  والیت هــای  از 

ــرده  ــور گس ــؤول در آن حض ــگ داران غیرمس تفن

دارنــد.

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

موالنا عبدالله: در نتیجه ی ابتدایی نقایص
 و تخلفاتی وجود دارد 

فیفا: کمیسیون شکایات عدالت انتخاباتی
 را تأمین کند

رهربی طالبان در مورد آتش بس کوتاه مدت
 به توافق  رسیده اند

حکمت یار: توان برگزاری تظاهرات
 و دفاع از حق خود را داریم

طرح بودجه ی ملی سال مالی 1399
 به مجلس ارائه شد

انفجار ماین در لغامن
 سه کشته به جا گذاشت

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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تــرس و هــراس از ایــن کــه مبــادا دوبــاره 

ــه  ــره اش ب ــپارند، در چه ــوهرش بس ــه ش او را ب

خوبــی منایــان بــود. چشــانش مضطــرب و 

ــه  ــرد ک ــاس می ک ــود. الت ــق ب ــش بی رم نگاه

منی خواهــد دوبــاره بــه خانــه ی شــوهرش بــرود 

ــت.  ــر اس ــش در خط و جان

وسوســه  و  حیــرت  مضطربــش  نگاه هــای 

را در ذهــن هــر آدمــی کــه او را در آن حــال 

می دیــد، ایجــاد می کــرد کــه آخــر  چــه چیــزی 

می توانــد یــک زن را از زندگــی مشــرکش ایــن 

گونــه هراســان و گریــزان کنــد. بعــد از ســال ها 

زندگــی مشــرک چــه چیــزی کاســه ی صــرش 

را ایــن گونــه لریــز کــرده اســت.

دیگــر  دخــران  از  خیلــی  ماننــد  ســهیال 

در  خانــواده اش  خواســت  بــا  افغانســتانی 

خردســالی عــروس می شــود. بعــد از ازدواجــش 

او را خانــواده ی شــوهرش بــه یکی از کشــورهای 

همســایه می برنــد. ســهیال دخــر کــم ســن 

و ســال و بی تجربــه ای اســت کــه از زندگــی 

ــه داری چیــزی  مشــرک و اصــول و قواعــد خان

ــی  ــا تیرگ ــت او را ب ــم بخ ــد و روزگار ه منی دان

رقــم زده اســت. بعــد از زادواجــش، خانــواده ی 

از کشــورهای همســایه  یکــی  بــه  شــوهرش 

مهاجــرت می کننــد. ســهیال چنــد ســالی را در 

مهاجــرت بــا شــوهر بداخــالق و روان پریشــانش 

ماننــد بســیاری  او هــم  می گذرانــد. شــوهر 

ــا زنــش نــدارد و تنهــا  دلیلــی بــرای خشــونت ب

دلیــل خشــونتش ضعیــف شــمردن زنــش و 

حفــظ ســلطه اش اســت کــه گویــا ســلطه و 

ــت.  ــد رف ــن خواه ــی از بی ــا مهربان ــدار او ب اقت

ســهیال را بــدون دلیــل و مدرکــی، بــه داشــن 

متهــم  ازدواج   از  قبــل  نامــروع  رابطــه ی 

پیالــه  کوبیــدن  بــا  بــار  چندیــن  می کنــد. 

بــه رسش، او را مجــروح می کنــد و حتــا بــه 

بیارســتان هــم بــرای مــداوا او را منی بــرد.

بعــد از گذشــت چندیــن ســال دوبــاره از 

مهاجــرت برمی گردنــد و در یکــی از والیت هــای 

ــواده ی  ــد. خان ــت می کنن ــل اقام ــر از کاب دورت

بــا  می برنــد،  رس  بــه  کابــل  در  کــه  ســهیال 

آگاه شــدن برگشــن ســهیال بــه افغانســتان، 

ــان  ــر ش ــا دخ ــات ب ــرای مالق ــت او ب ــه والی ب

ــوب  ــاهد لت وک ــره ش ــر منتظ ــا غی ــد؛ ام می رون

می باشــند.  شــوهرش  توســط  شــان  دخــر 

ــل  ــر قاب ــان غی ــرای ش ــه ب ــن صحن ــای ای متاش

ــی  ــا پای درمیان ــا ب ــت. بن ــوار اس ــل و دش تحم

کابــل  بــه  خــود  بــا  را  ســهیال  وســاطت،  و 

ــی  ــدن زخم ــهیال از ب ــواده ی س ــد. خان می آورن

ــرداری می کننــد. تنهــا  و کبــود ســهیال عکس ب

از زخم هــای صــورت و دســت و گردنــش؛ امــا او 

زخم هــای زیــاد و وخیم تــر را در قســمت های 

ــی  ــه کس ــد ب ــا نتوان ــورده ت ــش خ ــی بدن جنس

نشــان دهــد. شــیوه ی لت وکــوب شــوهرش هــم 

ــوده کــه در قســمت های  ــه ب ــن گون اکــرا همی

خصوصــی  قســمت های  و  ران هــا  داخلــی 

ــد آن را  ــا نتوان ــا ســهیال حت ــد ت ــش می کوب بدن

بــرای کســی برمــال کنــد و زخم هــای روانــی ای 

ــم  ــه ه ــدن دارد و ن ــال ش ــت برم ــه قابلی ــه ن ک

ــس.  ــدن در عک ــت گنجانی قابلی

خانــواده ی ســهیال بعــد از گذشــت چنــد 

پیغــام  شــان  دامــاد  خانــواده ی  بــرای  مــاه 

ــه ی  می فرســتند کــه دیگــر دخــر شــان را خان

دعــوای  آن هــا  علیــه  و  منی فرســتند  آن هــا 

ــهیال را در دادگاه  ــوهر س ــازات ش ــق و مج تفری

ایــن حرف هــا  بــا شــنیدن  انــد.  بــاز کــرده 

می شــود  برانگیختــه  ســهیال  شــوهر  خشــم 

ــه ی  ــی خان ــدرش راه ــرادران و پ ــا ب ــراه ب و هم

پــدر ســهیال می شــوند. بــا رســیدن بــه خانــه ی 

ــه ی  ــه خان ــلحه  ب ــلیک اس ــا ش ــهیال، ب ــدر س پ

پــدر ســهیال حملــه می برنــد و قصــد جــان 

ــا  ــد؛ ام ــهیال را می کنن ــواده ی س ــای خان اعض

موفــق بــه از بیــن بــردن شــان منی شــوند و 

ــه  ــم ب ــاز ه ــد ب ــد. روز بع ــرار می کنن ــه ف از خان

ــوند و  ــل می ش ــلحه داخ ــا اس ــا ب ــه ی آن ه خان

ــهیال او را  ــاالی رس س ــر ب ــلحه ب ــن اس ــا گرف ب

ــه  ــه ب ــورت مراجع ــه در ص ــد ک ــد می کنن تهدی

نهادهــای دولتــی و درخواســت جدایــی، او و 

ــد از  ــرد و بع ــد ب ــن خواهن ــواده اش را از بی خان

تهدیــد خانــه را تــرک می کننــد. خانــواده ی 

ــوند و  ــوکه می ش ــلحه ش ــدن اس ــا دی ــهیال ب س

بــه یکــی از ارگان هــای عدلــی قضایــی مراجعــه 

و شــکایت شــان را ثبــت می کننــد. 

ایــن کــه شــوهر ســهیال در منطقــه ی  از 

می بــرد،  رس  بــه  طالبــان  ســلطه ی  تحــت 

ســهیال  شــوهر  جلــب  بــه  موفــق  نهــاد  آن 

مراکــز  از  یکــی  بــه  را  ســهیال  و  منی شــوند 

حایــوی معرفــی می کننــد. پادرمیانــی مراکــز 

ــوهر  ــود و ش ــع منی ش ــر واق ــز مؤث ــوی نی حای

نیــز  را  مرکــز  آن  کارمنــدان  زورمنــد ســهیال 

از پشــت تلفــون تهدیــد بــه مــرگ می کنــد 

و می گویــد از ایــن کــه خامنــش بــه مرکــز 

ــه کــرده،  ــی مراجع ــوی و نهاد هــای قضای حای

پــس مــرگ او و کســانی کــه بــه ســهیال  یــاری 

برســانند، حتمــی اســت.

ــونت های  ــر خش ــر اث ــار ب ــن ب ــهیال چندی س

بدنــش  اعضــای  اســتخوان های  شــوهرش، 

شکســته اســت؛ آثــار زخم هایــی کــه ســهیال 

ــم  ــته، ه ــوهرش برداش ــونت ش ــار خش ــر ب از ه

اکنــون نیــز بــر رس و صورتــش باقــی مانــده 

ــت. اس

خانواده

در  کــودکان  وزن  و  قــد  تناســِب 

اســت.  متفــاوت  مختلــف  ماه هــای 

وزن  و  قــد  میانگیــن  بــه  ادامــه  در 

شــش   تــا  تولــد  بــدو  از  کــودکان 

می پــردازم. ســالگی 

بدو تولد

قــد و وزن نــوزادان در ابتــدای تولــد بــا یک دیگــر 

ــان  ــا در زم ــد دخره ــن ق ــور میانگی ــه ط ــاوت دارد. ب تف

تولــد 48 تــا پنجــاه ســانتی مــر و وزن آن هــا بیــن دو تــا 

ســه کیلــو و نیــم می باشــد. قــد پرسهــا در زمــان تولــد 48 

تــا ۵1 ســانتی مــر و وزن آن هــا بیــن ســه تــا ســه کیلــو و 

هفت صــد گــرم می باشــد.

سه ماهگی

ــو  ــا شــش کیل ــج ت ــه پن وزن دخرهــا در ســه ماهگی ب

ــا 61 ســانتی مر  می رســد و قــد آن هــا نیــز حــدودا ۵8 ت

ــت  ــا هف ــج ت ــه پن ــه ماهگی ب ــود. وزن پرسهــا در س می ش

کیلوگــرم می رســد و قــد آن هــا نیــز تقریبــا ۵9 تــا 62 

می شــود. ســانتی مر 

شش ماهگی

ــت   ــا هش ــش  ت ــه ش ــش ماهگی ب ــران در ش وزن دخ

 67 تــا   64 تقریبــا  نیــز  آن هــا  قــد  و  می رســد  کیلــو 

ســانتی  مر خواهــد بــود. وزن پرسهــا در شــش ماهگی 

بــه هفــت تــا نــه کیلــو می رســد و قــد آن هــا تقریبــا 66 تــا 

می شــود. ســانتی مر   69

نُه ماهگی

دخرهــا در نه  ماهگــی بــه وزن هفــت تــا نــه کیلــو 

می رســند و قــد آن هــا نیــز تقریبــا 68 تــا 71 ســانتی مر 

کیلــو  نــه  تــا  وزن هشــت  بــه  نیــز  می شــود. پرسهــا 

ــانتی مر  ــا 7۳ س ــاد ت ــا هفت ــا تقریب ــد آن ه ــند و ق می رس

ــود. ــد ب خواه

12 ماهگی

ــو  ــه کیل ــا ن ــت ت ــی هش ــا در دوازده ماهگ وزن دخره

و700 گــرم و قــد آن هــا بــه حــدود 72 تــا 7۵ ســانتی مر 

ــز  ــا نی ــد. پرسه می رس

15 ماهگی

وزن دخــران در پانزده ماهگــی بــه هشــت تــا ده کیلــو 

ــا  ــد. پرسه ــانتی مر می رس ــا 79 س ــه 7۵ ت ــا ب ــد آن ه و ق

ــه تــا 11 کیلــو می رســند و قــد  درپانزده ماهگــی بــه وزن نُ

آن هــا در حــدود 77 تــا هشــتاد ســانتی مر خواهــد رســید.

18 ماهگی

تــا 11 کیلــو  بــه وزن 9  دخرهــا در هژده ماهگــی 

ــود.  ــانتی مر می ش ــا 82 س ــا 78 ت ــد آن ه ــند و ق می رس

پرسهــا نیــز در ایــن ســن بــه وزن ده تــا 11 کیلــو و 

800 گــرم می رســند و قــدی حــدودا هشــتاد تــا 84 

داشــت. خواهنــد  ســانتی مر 

21ماهگی

ــد  ــو و ق ــا 12 کیل ــه ده ت ــن ســن ب وزن دخــران در ای

ــز  ــا نی ــد. پرسه ــانتی مر می رس ــا 8۵ س ــه 81 ت ــا ب آن ه

بــه وزن ده تــا 12 کیلــو و ۵00 گــرم می رســند و قــدی در 

ــت. ــد داش ــا 87 ســانتی مر خواهن حــدود 8۳  ت

24 ماهگی

وزن دخــران در 24ماهگــی بــه 11 تــا 12 کیلــو و 

ــانتی مر  ــا 88 س ــا 84 ت ــد آن ه ــد و ق ــرم می رس ۵00 گ

می شــود. پرسهــا نیــز بــه وزن 11 تــا 1۳ کیلــو و قــد 8۵ 

تــا 89 ســانتی مر می رســند.

27 ماهگی

دخــران در 27ماهگــی بــه وزن 12 تــا 1۳ کیلــو و 

ــا نــود ســانتی مر  600 گــرم می رســند و قــد آن هــا 8۵ ت

ــود و  ــو می ش ــا 14 کیل ــز 12 ت ــا نی ــود. وزن پرسه می ش

قــد آن هــا 86 تــا 91 ســانتی مــر خواهــد شــد.

سی ماهگی

دخرهــا در ۳0 ماهگــی بــه وزن 12 تــا 14 کیلــو 

ــانتی مر  ــا 9۳ س ــدود 87 ت ــا در ح ــد آن ه ــند و ق می رس

می باشــد. کــودکان پــرس نیــز بــه وزن 12 تــا 14 کیلــو و 

ــانتی مر  ــا 94 س ــا 89 ت ــد آن ه ــند و ق ــرم می رس 600 گ

می شــود.

33 ماهگی

ــو و 700  ــا 14 کیل ــه 12 ت دخــران در ۳۳ ماهگــی ب

ــد.  ــانتی مر می رس ــا 9۵ س ــود ت ــه ن ــا ب ــد آن ه ــرم و ق گ

وزن پرسهــا نیــز بــه 1۳ تــا 1۵ کیلــو و قــد آن هــا بــه 91 

تــا 96 ســانتی مر می رســد.

36 ماهگی

دخرهــا در۳6ماهگــی بــه 12 تــا 1۵ کیلــو می رســند 

و قــد شــان 91 تــا 96 ســانتی مــر می شــود. پرسهــا نیــز 

بــه وزن 1۳ تــا 1۵ کیلــو و 600 گــرم می رســند و قــد 

ــا 98 ســانتی مر خواهــد شــد. آن هــا حــدودا 92 ت

چهارسالگی

وزن دخرهــا در چهارســالگی بــه 14 تــا 17 کیلــو 

می رســد و قــد 98 تــا 104 ســانتی مر خواهنــد داشــت. 

پرسهــا نیــز در ایــن ســن وزنــی در حــدود 1۵ تــا 17 کیلــو 

ــا 10۵ ســانتی مــر خواهــد  ــه 99 ت ــد و قــد آن هــا ب دارن

رســید.

قد و وزن کودک در پنج سالگی

وزن دخــران در پنج ســالگی 16 تــا بیســت کیلــو 

ــانتی مر  ــا 111 س ــه 10۵ ت ــز ب ــا نی ــد آن ه ــود و ق می ش

بیســت  تــا  بــه 17  نیــز  پــرسان  وزن  رســید.  خواهــد 

کیلــو می رســد و قــد آن هــا 106 تــا 112 ســانتی مر 

می شــود.

شش سالگی

دخــران شش ســاله 18 تــا 22 کیلــو وزن دارنــد و قــد 

آن هــا بــه 111 تــا 118 ســانتی مر می رســد. پــرسان 

نیــز در شش ســالگی بــه وزن 19 تــا 2۳ کیلــو می رســند 

ــود. ــانتی مر می ش ــا 119 س ــا 11 ت ــد آن ه و ق

تناسِب قد و وزن کودک 
زندگی به رنگ زن

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

تهدید به مرگ عروس خردسال از سوی شوهرش

رییس   هاول،  واسالو  از  ماروین 

را  نغزی  سخن  چک ،  اسبق  جمهور 

به یاد دارد: فقدان خشونت به معنای 

وجود صلح نیست. فقدان نژادستیزی 

تساوی  و  اجتاعی  معنای عدالت  به 

اتنی های  و  نژادها  میان  حقوقی 

باید  را  نژادی  نفرت های  می گوید:  ماروین  نیست.  مختلف 

که  باشد  آن  معنای  به  نباید  تالش  این  اما  کرد؛  ریشه کن 

واقعیت های تاریخی را به سود یکی و به زیان دیگری نادیده 

انگلستان  مشکل  اکنون  که  می گوید  ریس  ماروین  بگیریم. 

تنها در این نیست که در داخل خود تفاوت اتنیکی دارد یا 

ندارد، مشکل آن این است که باید به سیاه پوست 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 می تواند خود 

احساس کند؟ آسوده  و  آرام  را 

ماروین ریس از سیاست نیز نکته های نغزی دارد. می گوید: 

در سیاست هیچگاهی با انتخاب خوب و بد مواجه نیستیم. با 

انتخاب بد و بدتر مواجه استیم. او سیاست را ناگزیری زندگی 

اجتاعی عنوان کرد و گفت: منی توان از سیاست فرار کرد. 

کسی می آید و زمام امور سیاسی را در دست می گیرد. ما باید 

ببینیم که وقتی آن جا رسیدند کدام یک بد است و کدام یک 

بدتر. ما باید بد را بر بدتر ترجیح دهیم. این سخنان ماروین 

ریس، گوشه ای از دیدگاه های علی امیری را بازگو می کرد که 

کرزی  از حامد  ریاست جمهوری، حایت  انتخابات  زمان  در 

را »انتخابی میان بد و بدتر« عنوان کرده بود. ماروین تأکید 

کرد که سیاست مداران به دلیل ماهیت کار خود منی توانند 

و  ندارند  آن ها خوب  قرار گیرند.  »بد«  و  قاعده ی »خوب«  در 

مردم نباید با دید آیدیالی دنبال خوب باشند. باید بگویند که 

از میان این ها آن یکی بدتر است و این یکی بد است و من 

برای ناگزیری خود بد را بر بدتر ترجیح می دهم یا بهر است 

بگویم: »کمر بد« را بر »بیشر بد« ترجیح می دهم. ماروین 

سیاست مداران  کار  تخطئه ی  معنای  به  سخن  این  گفت: 

نیست، به معنای دشواری کار آن ها است. آن ها باید کاری را 

انجام دهند که هرگز به قناعت کامل مردم منی انجامد. آن ها 

عمل دشواری را در پیش دارند. باید گفت: مردم اگر آیدیالی 

برخورد کنند، بیشر رسخورده می شوند و فکر می کنند که رس 

شان کاله رفته و بازی خورده اند.

مشکالت  حل  برای  خود  سیاسی  دیدگاه  این  از  ماروین 

پیدا  تالش  در  ما  گفت:  و  زد  نقبی  انگلستان  در  نژادی 

کند.  را حل  مشکالت  همه ی  که  نیستیم  منجی  یک  کردن 

از مشکالت گام  برون رفت  بتواند در  دنبال کسی استیم که 

این  طرح  از  نباید  کرد:  تأکید  ماروین  بردارد.  مثبت تری 

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: آن هایی که دارند نباید تالش کنند که با پنهان کردِن 

عمدی گذشته، درد و رنج کنونی را دامن بزنند و احساسات 

کسانی را که وارث درد و رنج گذشته اند، جریحه دار سازند.

متفاوت  را  ما  نیازهای  ما  اعتقادات  گفت:  ماروین 

منی سازد. منظورم نیازهایی است که ما در زندگی مادی خود 

از  باشیم،  باوری که داشته  و  اعتقاد  با هر  ما  داریم. همه ی 

گرسنگی رنج می بریم و به اسراحت رضورت داریم و از خنده 

و نشاط خوش مان می آید. ما باید میدان مشرکی پیدا کنیم 

گفت:  او  کنند.  پیدا  پاسخ  عادالنه تر  طور  به  نیازها  این  که 

هر کسی مسؤولیت دارد که در پیدا کردن پاسخ به نیازهای 

و  قدرت  رأس  در  که  او گفت: کسانی  بگیرد.  مشرک سهم 

برای  اما  اند؛  انسان های خوبی  دارند،  قرار  امتیازات جامعه 

کارهای خوبی که به عموم مردم تعلق می گیرد، نباید منتظر 

آن ها مبانیم. باید در قاعده ی جامعه کسانی را بیابیم که به 

شکل وسیع و گسرده برای نیازهای خود پاسخ پیدا کنند.

او گفت: قضاوت های عاجل و شتاب زده در مورد مسائل 

اجتاعی نتایج زیان باری خواهد داشت. او گفت: مشکالت 

به  اندازه  هان  به  باشند،  وسیع تر  و  فراخ دامن تر  چه  هر 

مشارکتی فراخ تر و وسیع تر رضورت دارند. او گفت: هم کاری 

اصل  یک  که  است  این  اجتاعی  مسائل  در  اسراتیژیک 

منی تواند  خاص  فردی  یا  گروه  هیچ  شود:  احرام  بنیادی 

پدیده ی  یک  جرم  مثال،  طور  به  کند.  حل  را  مشکالت 

اجتاعی است و با مسائل گونه گونی ارتباط می یابد. چگونه 

روی  بر  را  مردم  از  بیشری  تعداد  جرم  رفع  برای  می توانیم 

بیاوریم؟ صحنه 

او گفت: چالش عمده ی ما اکنون این است که راه مصالحه 

کسی  هر  که  کنیم  استوار  بنیادی  بر  را  اجتاعی  سازش  و 

بتواند با اعتاد روی آن حرکت کند. او از جداسازی نژادی 

و جنسیتی به عنوان مثال هایی یاد کرد که شاید در رشایط 

و زمینه های خاص یک رضورت تلقی شوند؛ اما برای داشن 

جامعه ای سامل و درست باید برای رفع آن تالش شود و نباید 

سیاست مبتنی بر جداسازی را با هر معیاری که باشد مورد 

حایت قرار دهیم. ماروین گفت: ویژگی زمان ما این است که 

هویت های اتنیکی به شدت در هم می ریزند و سیاست های 

را  اتنیکی  سیاست های  او  ندارند.  موفقیت  مجال  اتنیکی 

همچون گردابی توصیف کرد که همه چیز در دایره ای محدود 

می چرخد و باالخره در نقطه ی محور خود غرق می شود. اما 

گفت: برون رفت از این سیاست نیز امری درازمدت است نه 

کوتاه مدت. او گفت: طرح های کوتاه مدت همچون هر کاالی 

بادوام نیست. طرح رفع  الزاما  اما  ارزان است؛  یک بارمرف 

فاصله های اتنیکی و نژادی طرحی کوتاه مدت نیست، طرحی 

فوق العاده درازمدت است و به همین علت هزینه ی گزاف نیز 

از سیاست های  برون رفت  برای  تأکید کرد که  او  می خواهد. 

اتنیکی باید شکیبا و صبور بود و از جمله باید برای پرداخت 

هزینه های زیاد آمادگی داشت.

حفظ  برای  را  اجتاعی  و  سیاسی  ساختارهای  ماروین 

نظم و ثبات در جامعه مفید می دانست؛ اما تأکید داشت که 

به همین  برای ساختارها؛  نه مردم  اند  برای مردم  ساختارها 

تعویض  ساختارها  باید  بیفتد  رضورت  که  گاهی  هر  علت، 

شوند و مؤثریت شان برای مردم بیشر ضانت شود. ماروین، 

و  آموزنده  سخت  که  داشت  نیز  دیگری  قشنگ  دیدگاه های 

زیبا بود. گفت: مصالحه و سازش همیشه گران است. مانند 

این که چیزی را می سازید باید برای آن قیمت پرداخت کنید؛ 

اما جنگ، خشونت و نفرت ارزان است و گران نیست. کافی 

تان  با هر وسیله ای که دم دست  و  را نخواهید  است چیزی 

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؛ 

رفع  را  نظریه اش  این  پارادوکس  نهایی اش  سخنان  اما 

می کرد: آنانی که نفرت زایی کرده اند حق ندارند به بهانه ی 

جلوگیری از نفرت جلو هر سخنی را بگیرند. نفرت بزرگ این 

بدکاران  و  و جنایت کاران  پنهان شوند  تلخ  است که حقایق 

چهره ی 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 بیشر از هر کسی دیگر احتیاج دارم؛ اما این احتیاج 

مرا نباید برای فشار آوردن بر من استفاده کنند.

***

که  بود  قانون هایی  از  ریکاردی  ماروین،  قصه های  پایان 

محدود  انگلستان  در  گام  به  گام  را  برده  تجارت  و  بردگی 

ساخته و باالخره در اگست 18۳8 به لغو کامل آن در متام 

نقاط امپراتوری بریتانیا انجامیده است. او گفت: همه ی این 

گام ها و تالش ها را باید مثبت دانست و تقدیر کرد؛ اما باید به 

یاد داشت که آسایش و راحتی کسانی که تا سال 18۳8 برده 

بودند با آسایش و راحتی کسانی که تا این تاریخ حق داشته 

باید  اندوزند، یکی نیست. آن یکی  از تجارت برده ثروت  اند 

نجات از بردگی آغاز زندگی اش در آزادی باشد و از یک خس 

این یکی، دست  اما  تأمین کند؛  را خودش  تا یک قطره آب 

کشیدن از تجارت برده، تغییر ساده ی یک تجارت پرسود؛ اما 

غیرانسانی به یک تجارت باز هم پُر سود اما انسانی و قانونی 

است: تجارت کاکوئین.

ماروین ویس، رییس جمهور اسبق چک
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

ساعت هفت شب است. در این شِب 

هوا؛  آلودگی  و  گزنده  رسمای  تاریک، 

بادهای  اند.  کابل   فرمان روایاِن  تنها 

و  رس  به  شالق  ماننِد  زمستانی،  رسد 

صورِت عابران می کوبد و ابرهای تیره ی 

می کند.  تهدید  باران  و  برف  بارِش  به  را  زمین  آسان، 

شهر  نقاط  ازدحام ترین  پر  از  یکی  شالی«  »رسای  در 

کابل، منتظر موتر استم تا به خانه بروم. دخرِ جوانی، 

در گوشه ای نشسته است. احتاال 21 یا 22 سال داشته 

باشد، قدبلند و زیبا است. 

در چهار سویش پولیس، این پاس داراِن شهر و کشور؛ 

تصمیِم  چرندیات  شان،  و  متلک ها  با  و  زده  اند  حلقه 

سوءاستفاده ی جنسی از او را دارند؛ دخر اما بی تفاوت 

به متام جهان، ساکت و صبور نشسته و در برابر هیاهوی 

دور و برش، هیچ واکنشی نشان منی دهد.

خروج  انتخابات،  ابتدایی  نتیجه ی  اعالن  برایش 

امریکایی ها یا پروسه ی صلح؛ معنایی ندارد. حتا در برابِر 

بی تفاوتی ره گذران، کم ترین اعتنایی منی کند. این که 

پارملان  اعضای  نصِف  که  است  راهی   »رسای شالی« 

مردماِن  که متام  این  آن می گذرند؛  از  بار  یک  حداقل 

این کشور ادعای دین داری دارند و اکریِت عابراِن این 

در  هیچ کدام  استند...  ابدی  بهشِت  خواستاِر  مسیر؛ 

حاِل او اثر ندارد. ناگهان چشمم به چشانش می افتد، 

گویا متاِم درد و مصائِب جهان را در چشانش ریخته 

آسان  بر  اگر  که  بیچار گی  و  درد  از  حجمی  باشند. 

را خم می کند. فلک  بی گان کمر  گذاشته شود، 

روزگار  و  زمانه  این  جز  زمانی  در  اگر  که  دخری 

شاِخ  یا  شهنامه  مِن  در  می شد  رودابه ای  می زیست، 

نباتی می شد در شعر حافظ و اگر در آن سوی مرزهای 

افغانستان زاده می شد، شاید زنی می بود به ساِن سانا 

مارین و آنگال مرکل؛ اما او این جا است، دخری معتاد 

در دومین دهه ی قرن بیست ویکم و در پایتخِت کشوری 

همه  از  مهم تر  و  زیبایی  جوانی،  افغانستان.  به  نام 

جنسیتش به عنواِن یک زن؛ او را به طعمه ای در چشم 

حیوان صفتاِن این شهر، مبدل کرده است. دخری که 

نه نام و نشانش را می دانم و نه دلیل اعتیادش به مواد 

مخدر را؛ فقط می دانم که یک انسان است و حاال به هر 

دلیلی که بوده به این سمت کشیده شده و اگر نهادهای 

مربوطه از او و امثالش حایت نکنند؛ به وسیله ای برای 

ارضاء جنسی افراد ُملکی و نظامی مبدل می شود.

این »دخر رسای شالی« منونه ی کوچکی است از 

پایتخت  خیابان های  در  که  بی خامنانی  و  معتاد  زنان 

در  و  روحی  فیزیکی،  کالمی،  خشونت  مورد  والیات؛  و 

می گیرند.  قرار  جنسی  بهره کشی  مورد  موارد،  اغلب 

آمارها نشان می دهد که باالتر از بیست درصد معتادان 

در افغانستان را زنان تشکیل می دهند؛ زنانی که یا عضو 

یا اعضای خانواده ی شان معتاد است، یا به  سوی اعتیاد 

افتاده  اند؛  ویران گر،  این بالی  داِم  و در  کشانده  شده 

به  متاِم معنا  ارقام،  و  اعداد  زِن معتاد!  هشت صد هزار 

اند.  رعب انگیز  و  وحشت ناک 

حال این پرسش مطرح می شود که: حداقل در این 

دو دهه ی پسین، چند نهاد و مؤسسه ی غیرانتفاعی، به 

کرده  اند؟  تجارت  و  منفعت  کسب  افغانستان،  زِن   نام 

زنانی  برای  افغانستان، چقدر  و دولت  زنان  امور  وزارت 

کار کرده  اند؟ چقدر  این »دخر رسای شالی«  مانند 

دولت افغانستان و جامعه ی جهانی در امر مبارزه علیه 

مواد مخدر، موفق بوده  اند؟ این پرسش ها و امثال آن؛ 

رِس  هیچ کس  و  ندارند  قناعت بخشی  پاسخ  هیچ کدام 

بی دردش را به خاطِر زنان معتاد افغانستان و دادخواهی 

برای آنان؛ به درد منی آورد. در همین زمان، چند موتِر 

شیشه سیاه از خیابان عبور می کند. چند پولیس دوان 

دوان به  آن سوی خیابان می روند تا به ترافیک ها در گذر 

از خیابان؛  بلند پایه  دادِن مطمن و بی خطِر یک مقام  

محارصه،  حلقه ی  شدن  پراگنده  با  رسانند.  یاری 

دخرک فرصتی می یابد برای گریز، می رود به سوی تپه؛ 

شاید برای مواد کشیدن؛ منی دانم. از پهلوی سگ های 

می کند.  زمزمه  با خودش  گویا چیزی  می گذرد،  ولگرد 

بر  او خیلی خوب می فهمد که سگان ولگرِد کابل  آخر 

دارند. رشف  آدم مناهایش، 

 راننده ی موتر صدا می زند: »رسکوتل! اده ی مزار! باال 

شو!« با حسی مبهم و بغضی گلوگیر، سوار موتر می شوم و 

دریغ می گویم به سعدی که روزگاری رسوده بود: 

بنی آدم اعضای یک دیگر اند

که در آفرینش ِز یک گوهر اند

 چو عضوی به درد آورد روزگار

 دگر عضوها را مناند قرار

 تو کز محنِت دیگران بی غمی

 نشاید که نامت نهند آدمی

»دخرت رسای شاملی« یکی از هشت صد هزار 
زن معتاد افغانستان

مصور شفق


