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ــد  ــوا، مانن ــی ه ــا آلودگ ــن روزه ای

مــردم  کشــن  کمیــن  در  تروریــزم 

اســت. بــر اســاس آمــار، ســاالنه جــان 

کابــل  در  را  نفــر   3500 از  بیشــر 

. می گیــرد

کــه  اســت  ســال ها  هرچنــد 

قــرار  جهــان  شــهرهای  آلوده تریــن  صــدر  در  کابــل، 

دارد؛ امــا  امســال ظاهــرا ایــن معضــل بیشــر از هــر 

ســال دیگــر دامــن باشــندگان کابــل را گرفتــه اســت. 

ــری  ــه ی مؤث ــت برنام ــه حکوم ــن ک ــینان از ای پایتخت نش

بــرای مبــارزه بــا آلودگــی هــوا نــدارد، ابــراز ناامیــدی 

ــاش  ــن ت ــت اندک تری ــه حکوم ــد ک ــد و می گوین می کنن

ــت.  ــرده اس ــنده نک ــده ی کش ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب

ــدی و  ــا ج ــن روزه ــدر ای ــوا آن ق ــی ه ــأله ی آلودگ مس

بحث برانگیــز شــده کــه ریاســت جمهوری نیــز آلودگــی  

هــوا را غیــر قابــل قبــول خوانــده اســت. هفتــه ی گذشــته  

بــا  نشســتی  در  رییس جمهــور،  غنــی،  محمــد ارشف 

اعضــای کمیســیون جلوگیــری از آلودگــی هــوا، گفــت کــه 

آلودگــی هــوا دیگــر قابــل قبــول نیســت و بایــد اقدامــات 

ــه  ــت گرفت ــوا روی دس ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــی ب عمل

شــود.

از  جــدی  طــور  بــه  نشســت،  ایــن  در  غنــی  آقــای 

اداره ی ملــی حفاظــت از محیــط زیســت و شــهرداری 

کابــل، دو نهــادی کــه به طــور مســتقیم مســؤول طــرح 

اســت،  هــوا  آلودگــی  بــا  مبــارزه  بــرای  برنامه ریــزی  و 

خواســت کــه اقدامــات جــدی روی دســت بگیرنــد تــا 

کابــل بــه محیــط ســامل و قابــل تنفــس بــرای باشــندگان 

تبدیــل شــود.  

ــن دو  ــای ای ــه فعالیت ه ــن ک ــن ای ــور ضم رییس جمه

ــی  ــوا را ناکاف ــی ه ــش آلودگ ــا کاه ــارزه ب ــرای مب ــاد ب نه

ــرای جلوگیــری از آلودگــی  ــد، گفــت کــه حکومــت ب خوان

برنامــه ی  امــا در کنــار  پنج ســاله دارد؛  برنامــه ی  هــوا 

در  تــا  داریــم  نیــاز  عاجلــی  اقدامــات  بــه  درازمــدت، 

ــل  ــامل و قاب ــط س ــه محی ــل را ب ــم کاب ــه ی آن بتوانی نتیج

ــل  ــای کاب ــم. »فض ــل کنی ــهروندان تبدی ــرای ش ــس ب تنف

بــرای شــهریان کابــل کشــنده شــده و ایــن وضعیــت 

ــی دارد.« ــل و عمل ــات عاج ــه اقدام ــاز ب ــم نی وخی

ــنده  ــینان را کش ــی  پایتخت نش ــانی زندگ ــه کس چ

کــرده اســت؟

ــکان  ــل، مال ــت کاب ــط زیس ــؤوالن محی ــه ی مس ــه گفت ب

ــا،  ــکان بلندمنزل ه ــهر، مال ــن ش ــهرک های کان در ای ش

عروســی،  ســالُن های  حامم هــا،  خشــت پزی ها، 

فابریکه هــای تولیــدی و مالــکان ســایر تجارت هــا، عامــان 

ــه  ی زغــال  ــی آلودگــی هــوا می باشــند. واردات بی روی اصل

ســنگ و ســوختاندن مــواد غیرمعیــاری از قبیــل پاســتیک، 

تایرهــای فرســوده ی موترهــا و کفش هــای کهنــه، عواملــی 

دیگــری اســت کــه ســبب آلودگــی هــوای کابــل شــده 

اســت.  

از  اســتفاده  معیــاری،  غیــر  ســوخت های  کنــار  در 

وســائط کهنــه و از اســتفاده از مــواد نفتــی کم کیفیــت در 

ــه ای  کــه  ایــن وســائط و هم چنــان تولیــد گازهــای گل خان

در نتیجــه ی فعالیت هــای صعنتــی تولیــد می شــود، همــه 

دســت بــه دســت هــم داده و محیــط کابــل را بــه گونــه ی 

ــت.  ــرده اس ــوده ک ــنه ای آل بی پیش

حکومــت بــه متــام اداره هــای دولتــی دســتور داده 

اســت کــه پــان اســتفاده از انــرژی آفتابــی را روی دســت 

گرفتــه و آن را عملــی کننــد. رییس جمهــور غنــی گفتــه 

اســت: »در آینــده ی نزدیــک، برنامــه ی اســتفاده از انــرژی 

آفتابــی را در ادارات دولتــی آغــاز می کنیــم.« 

ــری از  ــیون جلوگی ــاد از کار کمیس ــا انتق ــی ب ــای غن آق

ــت  ــن اداره رضای ــردم از کار ای ــه م ــت ک ــوا گف ــی ه آلودگ

ندارنــد و بایــد اقدامــات جــدی روی دســت گرفتــه شــود تــا 

هــر چــه زودتــر بــه مشــکل آلودگــی هــوای کابــل، نقطــه  ی 

ــان داده شــود.  پای

و  زیســت  محیــط  اداره ی  کنــار  در  امســال 

ــه ی افغانســتان نیــز دســت  ریاســت جمهوری، وزارت داخل

بــه کار شــده اســت. بــه تازگــی مســؤوالن ارشــد وزارت 

داخلــه در نشســتی مشــرک بــا ارگان هــای دخیــل در 

حــل مشــکات محیــط     زیســتی گفتــه انــد کــه قــرار اســت 

بــه زودی نشســتی بــا مالــکان شــهرک های رهایشــی، 

ــی،  ــالن های عروس ــا، س ــت پزی، حامم ه ــاش خش داش ه

ــونا و  ــای س ــتوانت ها، حوض ه ــدی، رس ــای تولی فابریکه ه

ــا آن هــا را تشــویق و  ــزار شــود، ت ــز تجــاری برگ ســایر مراک

ــاری  ــوخت های غیرمعی ــتفاده از س ــه اس ــه ب ــد ک وادار کنن

ــد.  ــان دهن پای

وزارت  امنیتــی  ارشــد  معیــن  ســادات،  خوشــحال 

ــنبه  ــه رس از روز یک ش ــت ک ــت گف ــن نشس ــه، در ای داخل

در  را  عمــده  نقــش  کــه  بخش هایــی  متــام  )8جــدی( 

آلــوده  کــردن هــوای کابــل دارنــد، بــا اســتفاده از فلرهــای 

تصفیه کننــده و مــواد ســوخت معیــاری در کارخانه هــا و 

ــش  ــتای کاه ــان، در راس ــه ی ش ــای کاری مربوط بخش ه

ــورت  ــوند و در ص ــهیم ش ــل، س ــهر کاب ــوا در ش ــی ه آلودگ

ــی صــورت خواهــد گرفــت. ــان برخــورد قانون ــا آن تخطــی ب

کاهــش  بــرای  دیــن  علــای  و  رســانه ها  نقــش 

هــوا آلودگــی  

ــت  ــط زیس ــت محی ــی حفاظ ــت اداره ی مل ــه ریاس آن چ

می گویــد، مســأله ی آلودگــی هــوا آن قــدر بــه معضــل 

بــزرگ تبدیــل شــده کــه بــه تنهایــی ایــن اداره از پــس آن 

برآمــده منی توانــد.

شــاه زمان میونــدی، رییــس اداره ی ملــی حفاظــت از 

ــاه  ــی دو م ــان یک ــه در جری ــد ک ــت، می گوی ــط زیس محی

گذشــته نزدیــک بــه 350 مــورد کــه ســبب آلودگــی هــوای 

ــت.  ــده اس ــخیص ش ــود، تش ــل می ش کاب

آقــای میونــدی تأکیــد می کنــد کــه مبــارزه بــا آلودگــی 

هــوا بــا کار اداره هــای مختلــف حکومتــی ناممکــن اســت؛ 

خصوصــی،  ســکتور  ماننــد:  ســکتورهایی  نقــش  بلکــه 

مراجــع  دینــی،  علــامی  رســانه ها،  مدنــی،  جامعــه ی 

علمــی و شــهروندان رضوری اســت تــا معضــل آلودگــی 

ــه  ــت ب ــل دس ــندگان کاب ــه باش ــود و هم ــی ش ــوا همگان ه

کار شــوند و در کاهــش آلودگــی هــوا نقــش خــود را انجــام 

ــد.  دهن

ــک  ــه ی ــه ب ــتان، بلک ــا در افغانس ــه تنه ــوا ن ــی  ه آلودگ

مشــکل جــدی در جهــان مبــدل شــده اســت. در کنــار ایــن 

ــاه گذشــته  ــک م ــان ی کــه مســأله ی آلودگــی هــوا در جری

ــود، تیــر اول خربهــای  رسخــط اول رســانه های داخلــی ب

ــت.  ــوده اس ــز ب ــی نی ــانه های خارج رس

ــه شــمول خربگــزاری  شــامری از رســانه های خارجــی ب

اسوشــیتید پــرس، آلودگــی هــوا را کشــنده تر از جنــگ 

ــد.  هــای موجــود تعریــف کــرده ان

کمپاین های جلوگیری از الودگی  هوا

ــور  ــه منظ ــز ب ــی نی ــته کمپاین های ــای گذش در هفته ه

ــت.   ــده اس ــدازی ش ــل راه ان ــوای کاب ــی ه کاهــش آلودگ

قبــل  هفتــه ی  زیســت،  محیــط  خربنــگاران  شــبکه ی 

کمپایــن توزیــع ماســک رایــگان را بــه راه انداختنــد کــه در 

ــد.  ــام ش ــه انج ــه مرحل س

ــک در  ــزار ماس ــدود 22 ه ــن ح ــن کمپای ــان ای در جری

ــت.  ــده اس ــع ش ــل توزی ــهر کاب ــف ش ــی مختل نواح

قــرار اســت شــهرداری کابــل نیــز کمپایــن آگاهی  دهــی 

را بــه منظــور کاهــش آلودگــی هــوا و توزیــع ماســک بــرای 

باشــندگان کابــل آغــاز کنــد تــا مبــارزه بــا آلودگــی هــوا بــه 

یــک فرهنــگ عــام تبدیــل شــود. 

نیــز  کابــل  شــهریان  از  شــامری  حــال،  همیــن  در 

کمپایــن فیس بوکــی ای را بــه راه انداختــه انــد تــا اگــر 

گونــه ای  بــه  اســتفاده می شــود،  دودزا  از ســوخت های 

اســتفاده شــود کــه تاثیــرات منفــی کم تــری داشــته باشــد. 

ــال را  ــه ذغ ــوان ک ــن عن ــا ای ــا ب ــن کمپاین ه ــی از ای یک

پیــش از در دادن در بیــن آب بگذاریــد، دود آن هفتــاد 

ــده  ــه ش ــه راه انداخت ــود، ب ــم می ش ــد ک ــتاد درص ــا هش ت

اســت. ایــن گــروه پیشــنهاد کــرده انــد کــه  ذغــال ســنگ 

را بــرای چنــد دقیقــه و یــا ســاعتی داخــل آب بگذاریــد تــا 

ــا  خــوب تــر شــود و ســپس آن را از آب کشــیده بگذاریــد ت

خشــک شــود و بعــد از آن بــه حیــث مــواد ســوخت اســتفاده 

ــا  ــا و دودکش ه ــه نل ه ــد ک ــک می کن ــن کار کم ــد. ای کنی

را دود نگیــرد و ضمنــا بــه کاهــش آلودگــی فضــای شــهر و 

صحت منــدی هم شــهریان تــان کمــک می کنــد.

ــد از  ــدود ۹۱ درص ــه ح ــت ک ــی اس ــه در حال ــن هم ای

جمعیــت جهــان  روزانــه در تهدیــد آلودگــی هــوا قــرار 

ــر  ــه ه ــت ک ــه اس ــت، گفت ــی صح ــازمان جهان ــد. س دارن

ســال نزدیــک ۷ میلیــون نفــر در جهــان بــه دلیــل آلودگــی 

می میرنــد.  هــوا، 

2

جنــگ، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، فســاد گســرده ی 

مالــی و ده هــا مشــکل ویران گــر دیگــر از یــک ســو؛ و 

ــر، از  ــوی دیگ ــل از س ــای کاب ــن روزه ــوده ی ای ــوای آل ه

ــی  ــرد. آلودگ ــی می گی ــته قربان ــرده و خس ــهر اف ــن ش ای

هــوا در کابــل، معضلــی اســت کــه چهــار فصــل متــام 

و  دارد  جریــان  آن  اسفالت نشــده ی  خیابان هــای  در 

ــمت  ــه قس ــمتی ب ــیاری از قس ــوده ی بس ــائط فرس ــا وس ب

ــس از  ــا پ ــح زود ی ــت صب ــی اس ــی رود. کاف ــهر م ــر ش دیگ

شــام ســاعتی را بیــرون از خانــه هــوای آزاد نفــس بکشــید 

تــا گلوله هــای پنهــان در هــوای آلــووده ی کابــل را در 

شــش های تــان احســاس کنیــد.

ــت  ــط زیس ــت و محی ــای وزارت صح ــی مقام ه ــه تازگ ب

گفتــه انــد کــه آلودگــی هــوای کابــل، جنــگ پنهانــی 

ــتی از  ــای تروریس ــا گروه ه ــگ ب ــر از جن ــه بیش ــت ک اس

ــات  ــار تلف ــا، آم ــن مقام ه ــرد؛ ای ــی می گی ــهر قربان ــن ش ای

ــد  ــن زده ان ــر تخمی ــل را در ســال، 3500 نف آلودگــی کاب

کــه حســابش از مریضی هــای درازمــدت رسطانــی و دیگــر 

ــی و تنفســی جــدا اســت. ــراض مکروب ام

ــار  آلودگــی محیــط زیســت، جنــگ پنهانــی کــه چه

ــه  ــا ب ــل رسم ــان دارد، در فص ــل جری ــال در کاب ــل س فص

ــا و  ــش خانه ه ــرای گرمای ــواد دودزا ب ــتفاده از م ــل اس دلی

پخت وپــز، بیشــر از دیگــر فصل هــا قربانــی می گیــرد. 

شــفاخانه های کابــل، ایــن روزهــا پردرآمدتریــن فصــل 

ــه همــکاری آلودگــی  ــد کــه ب کاری شــان را پیــش رو دارن

ــم  ــون، فراه ــرگ و خ ــت م ــن پایتخ ــت در ای ــط زیس محی

ــت. ــده اس ش

از  یکــی  بــه  زیســت  محیــط  آلودگــی  هرچنــد 

چالش هــای عمــده ی جهــان تبدیــل شــده اســت؛ امــا 

کابــل بــه لحــاظ تراکــم جمعیــت و ســاختار جغرافیایــی ای 

کــه دارد، ایــن روزهــا در صــدر شــهرهای آلــوده ی جهــان 

بــه نظــر می رســد افزایــش رسمــا در زمســتان  اســت. 

ــال های  ــی از س ــن آلودگ ــت ای ــده اس ــث ش ــال، باع امس

پیــش، پیشــی بگیــرد و ادارات مختلــف دولتــی را وادار 

ــد  ــت کاری کنن ــن وضعی ــت از ای ــرای بیرون رف ــا ب ــد ت کن

و یــا بــا برگــزاری جلســات و پخــش خربنامه هــا، بــه مــردم 

ایــن امیــد را بدهنــد کــه منی گذارنــد در یــک جنــگ 

ــود. ــف ش ــان تل ــان ش ــر، ج ــان و نابراب پنه

طــی روزهــای گذشــته، اداره ی ملــی حفاظــت از محیط 

زیســت، ریاســت محیــط زیســت کابــل، اداره ی شــهرداری، 

وزارت داخلــه، والیــت کابــل و فرماندهــی امنیــه ی کابــل، 

طــی اقدامــی هامهنــگ، جلســاتی را برگــزار کــرده انــد تــا 

بــرای جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت؛ ایــن دشــمنی 

بیــرون  کاری ای  محــل  و  خانــه   هــر  دودکــش  از  کــه 

ــد. ــرد، کاری انجــام دهن ــردم را بگی ــا جــان م می شــود ت

رییس جمهــور غنــی نیــز گفتــه اســت کــه آلودگــی 

ــد  ــت و بای ــول او نیس ــورد قب ــا م ــن روزه ــل ای ــوای کاب ه

در زودتریــن فرصــت اقداماتــی صــورت گیــرد کــه ایــن 

ــای  ــد. آق ــش ده ــول کاه ــورد قب ــطح م ــا س ــی را ت آلودگ

غنــی از مســؤوالن محیــط زیســت و شــهرداری کابــل 

خواســته اســت کــه هــر چنــد دولــت پــان درازمــدت 

روی  کابــل  در  هــوا  آلودگــی  کاهــش  بــرای  پنج ســاله 

دســت دارد؛ امــا بایــد هــر چــه عاجــل راه کارهایــی را 

عملــی کننــد کــه بــه کاهــش آلودگــی کشــنده ی محیــط 

زیســت کابــل بینجامــد.

ــن راه  ــرای یاف ــاش ب ــی در ت ــه ادارات دولت ــا آن ک ب

حــل بــه خاطــر کاهــش آلودگــی هــوا اســتند؛ امــا فقــر و 

رسمــای کشــنده ی زمســتان، هم زمــان دامــن بیــش از 

ــرای  ــد ب ــور ان ــه مجب ــت ک ــه اس ــواده را گرفت ــزاران خان ه

گــرم شــدن خانه هــای شــان از مــواد فســیلی ذغــال 

ســنگ، تایــر کهنــه و ذباله هــای وســط شــهر اســتفاده 

کننــد. بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی مــردم، جلوگیــری 

از مــرف ذغــال ســنگ و دیگــر مــواد دوزا کــه باعــث 

افزایــش آلودگــی و امــراض گوناگــون می شــود، ممکــن بــه 

نظــر منی رســد. ادارات مؤظــف بــرای حفاظــت از محیــط 

کارخانه هــای  انــد،  نتوانســته  هنــوز حتــا  تــا  زیســت، 

تولیــدی، محــات تجارتــی و ادارات دولتــی و خصوصــی را 

مجبــور کننــد تــا بــرای گرمایــش از ذغــال ســنگ اســتفاده 

ــردم داشــته  ــن خواســت را از م ــد؛ چــه برســد کــه ای نکنن

باشــند؛ مردمــی کــه اگــر از ذغــال ســنگ بــه عنــوان 

رسمــای  نکننــد،  اســتفاده  ســوخت  مــواد  ارزان تریــن 

ــه خانه هــای شــان  ــد کــه ب ــا کــدام در ببندن زمســتان را ب

ــود. ــل نش داخ

دولــت  درازمــدت  پــان  نــه  اســت،  مســلم  آن چــه 

روز  هــر  کــه  آلودگــی ای  از  جلوگیــری  بــرای  می توانــد 

ــه  ــد و ن ــام ده ــرد، کاری انج ــادی را می گی ــراد زی ــان اف ج

جلســه و جلســه بازی و دادن خربنامــه بــه رســانه ها؛ اداره ی 

ملــی حفاظــت از محیــط زیســت و ادرات دیگــری کــه ایــن 

ــرای جلوگیــری از  ــد کاری ب ــه نحــوی تصمیــم دارن روزهــا ب

آلودگــی هــوا انجــام دهنــد، بایــد در اقدامــی رسیــع، متــام 

و  شــهرک ها  تولیــدی،  کارخانه هــای  تجــاری،  محــات 

ــی،  ــای عروس ــا، هوتل ه ــی، حامم ه ــای رهایش بلندمنزل ه

رســتورانت ها و ... را مجبــور کننــد تــا از دغــال ســنگ 

و دیگــر مــواد دودزای خطرنــاک اســتفاده نکننــد و در 

ــا در  ــد ت ــر آن  بگذارن صــورت رسکشــی، جریمــه ی نقــدی ب

کوتاه مــدت بتواننــد بــه کاهــش آلودگــی هــوا کمــک کننــد.

آلودگی هوا؛
 دشمن پنهان و 
کشنده ی کابل

یک قدم به مرگ نزدیک تر 
آماده باش کابل برای زنده ماندن

عبدالرازق اختیاربیگ

در هفته های گذشــته کمپاین هایی نیز به منظور کاهش آلودگی هوای کابل راه اندازی شــده اســت.  

شــبکه ی خربنگاران محیط زیســت، هفته ی قبل کمپاین توزیع ماســک رایگان را به راه انداختند که در 

ســه مرحله انجام شــد. در جریان این کمپاین حدود 22 هزار ماســک در نواحی مختلف شــهر کابل توزیع 

شــده اســت. قرار اســت شــهرداری کابل نیز کمپاین آگاهی  دهی را به منظور کاهش آلودگی هوا و توزیع 

ماســک برای باشــندگان کابل آغاز کند تا مبارزه با آلودگی هوا به یک فرهنگ عام تبدیل شــود.      

Hakim Muzaher

Hakim Muzaher
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ــدر  ــن ق ــی ای ــچ زمان ــل هی ــوای کاب ه

آلــوده نبــوده اســت؛ شــهری که مشــکات 

زمینــی اش حــاال بــه آســامن هــم رسایــت 

کــرده اســت. ســازمان جهانــی بهداشــت 

ــون  ــاالنه ۷ میلی ــه س ــد ک ــن می زن تخمی

ــان را از  ــان ش ــوا ج ــی ه ــر آلودگ ــر اث ــا ب ــر در رسارس دنی نف

دســت می دهنــد. آلودگــی هــوا دیگــر موضوعــی کــه بــه تنهــا 

چنــد کشــور و یــک منطقــه ی خــاص مربــوط شــود، نیســت؛ 

ــه  ــت ک ــی اس ــی جهان ــک نگران ــاال ی ــوع ح ــن موض ــه ای بلک

ــدازد.  ــر می ان ــه خط ــان ها را ب ــی انس ــت غذای ــامت و امنی س

آلودگــی هــوا ســاالنه روی زمین هــای کشــاورزی زیــادی تأثیــر 

می گــذارد کــه می توانــد شــکم میلیون هــا نفــر را ســیر کنــد.

و  می شــود  شــلوغ تر  و  گرم تــر  روز  بــه  روز  زمیــن 

ماشــین های فعــال جهــان مــواد آلــوده را در هــوا منتــر 

از  تجربــه ای  هنــوز  جهــان  جمعیــت  از  نیمــی  می کنــد. 

انرژی هــای پــاک نداشــته اســت. هوایــی کــه مــا نفــس 

می کشــیم، بــه طــور فزاینــده ای خطرنــاک می شــود. آمــار 

جهانــی می گویــد کــه از میــان هــر ده نفــر در کــره ی زمیــن، 

نُــه نفــر هــوای آلــوده تنفــس می کنــد و در نتیجــه جــان 

تأثیــرات بهداشــتی  انســان های زیــادی گرفتــه می شــود. 

آلودگــی هــوا بســیار جــدی اســت. دلیــل اصلــی یــک ســوم از 

ــای  ــه و بیامری ه ــان ری ــکته، رسط ــر س ــر اث ــه ب ــی ک مرگ های

قلبــی اتفــاق می افتــد، هــوای آلــوده ای اســت کــه بســیاری از 

می کشــند. نفــس  آن  در  انســان ها 

ــره ی  ــوای ک ــردن ه ــوده ک ــادی در آل ــل زی ــه عوام ــر چ گ

ــد  ــی مانن ــه آالینده های ــاز صنعــت ب ــا نی ــن نقــش دارد؛ ام زمی

می زنــد.  را  اول  حــرف  کــه  اســت  فســیلی  ســوخت های 

اینجــا در شــهر کابــل، خــربی از صنعت هــای بزرگــی کــه 

در کشــورهای در حــال توســعه وجــود دارد، نیســت؛ امــا چــرا 

هــوای کابــل از برخــی کشــورهای صنعتــی هــم آلوده تــر 

مــردم  می داننــد.  همــه  را  پرســش  ایــن  پاســخ  اســت؟ 

افغانســتان بــرای گــرم نگه داشــن خانه هــای شــان ناگزیرنــد 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــتفاده کنن ــنگ اس ــال  س ــوب و زغ از چ

اســت کــه دود زغــال ســنگ بــه قــدری در فضــا انباشــته شــده 

ــع  ــدارد. منب ــه ن ــان منون ــور و جه ــی از کش ــچ جای ــه در هی ک

اصلــی آلودگــی هــوا در محیــط داخلــی در کشــورهای در حال 

ــود،  ــال، ک ــوب، زغ ــوزاندن چ ــه، س ــعه نیافت ــا توس ــعه ی توس

بــرای گرمایــش  یــا پس مانده هــای کشــاورزی اســت کــه 

و پخت وپــز اســتفاده می شــود. در نتیجــه ی قــرار گرفــن 

ــراد  ــان اف ــوده، ج ــن ذرات آل ــی از ای ــطوح باالی ــرض س در مع

ــای  ــت  و نهاده ــود، دول ــن وج ــا ای ــود. ب ــه می ش ــادی گرفت زی

ــرای  ــی ب ــای بدیل ــت، راه ه ــط زیس ــه ی محی ــؤول در زمین مس

جلوگیــری از ســوخت  های آالینــده ی هــوا ندارنــد و تنهــا 

نگرانی هــای شــان را از وضعیــت هشــداردهنده ی پایتخــت 

کشــور ابــراز می کننــد.

ــوع  ــه موض ــته ب ــاه گذش ــرس، م ــیتید پ ــزاری اسوش خربگ

ــر زد:  ــه تتی ــن گون آلودگــی هــوا در افغانســتان پرداخــت و ای

»آلودگــی هــوای پایتخــت افغانســتان ممکــن اســت حتــا 

کشــنده تر از جنــگ باشــد.« ایــن خربگــزاری بــا تهیــه ی 

گزارشــی از یــک کمــپ بی جاشــدگان داخلــی، دریافــت کــه 

ســاکنان آن منطقــه بــرای گــرم  نگــه داشــن بــدن و پخت وپــز 

شــان، زبالــه می ســوزاندند. یوســف، مــرد شصت ســاله ای 

ــودک دارد،  ــه ک ــرد و نُ ــار می ب ــی ب ــت میوه فروش ــه در مارک ک

یکــی از کســانی اســت کــه در آن محــل زندگــی می کنــد. در 

ــای  ــه بیامری ه ــت ب ــه نوب ــف، ب ــودکان یوس ــال ها، ک ــن س ای

تنفســی مبتــا شــدند. او گفــت: »مــا پولــی بــرای مراجعــه بــه 

دکــر یــا خریــد دارو نداشــتیم. بــه ســختی شــکم کودکانــم را 

ــادی  ــر اســتیم و مشــکات زی ــی فقی ــا خیل ــم. م ســیر می کن

داریــم. پــول کافــی بــرای خریــد دارو، یــا حتــا زغــال ســنگ 

بــرای گــرم کــردن خانــه نداریــم. فرزندانــم زبالــه جمــع 

می کننــد و از آن بــرای گــرم کــردن خانــه و پخــن غــذا 

ــف،  ــتی یوس ــر و تنگ دس ــتان فق ــم.« داس ــتفاده می کنی اس

داســتان بیــش از نیمــی از مــردم افغانســتان اســت کــه هــر 

روز در باتــاق فقــر، فروتــر می رونــد. 

بیشــر قربانیــان آلودگــی هــوا توســط هــامن هوایــی 

مســموم می شــوند کــه در خانــه ی خــود شــان تولیــد می شــود؛ 

زیــرا خانواده هــا در زمســتان های کابــل، هــر چیــزی کــه 

افــراد ســال خورده در  و  بتواننــد را می ســوزانند. کــودکان 

برابــر دود زغــال  ســنگ، تایــر، رابــر و پاســتیک آســیب پذیرتر 

ــی هــوا در ســال 20۱۷ گــزارش داد  ــد. بررســی های جهان ان

ــر آلودگی هــای  ــر اث ــردم افغانســتان ب ــر از م کــه ۱۹.۷00 نف

ــد و  ــت داده ان ــان را از دس ــان ش ــا ج ــده در خانه ه ــد ش تولی

ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش دو ســال و دو مــاه در شــاخص 

امیــد بــه زندگــی در زمــان تولــد شــد.

ــر  ــوان ب ــنده را منی ت ــای کش ــن آلودگی ه ــر ای ــام تقصی مت

گــردن زغــال ســنگ انداخــت؛ چــون در ســه فصــل دیگــری 

کــه دود زغــال ســنگ از خانه هــای شــهر بلنــد منی شــود 

نیــز، کابــل زیــر الیــه ی ضخیمــی از هــوای آلــوده نفــس 

می کشــد. آســفالت نبــودن بیشــر جاده هــا و کوچه هــای 

خاکــی شــهر، تأثیــر بســیاری بــر ایــن آلودگی هــای متــام 

ــل  ــهروندان کاب ــه ی ش ــه هم ــی ک ــه ی جالب ــل دارد. منون فص

ــاران  ــر گاه ب ــه ه ــت ک ــن اس ــند، ای ــده باش ــت دی ــن اس ممک

برخــاف  می تــوان  اســت،  خیــس  جاده هــا  و  می بــارد 

ــردم  ــد. م ــهر را دی ــری از ش ــاط دورت ــی، نق ــای غیرباران روزه

و دکان دارانــی کــه در حاشــیه ی جاده هــای خاکــی شــهر 

ــر  ــوی  پ ــطل ها را از آب ج ــب س ــد، اغل ــی می کنن کار و زندگ

می کننــد و بــر ســطح جاده هــای خاکــی می اندازنــد تــا جلــو 

ــاب  ــا ســاعتی منی گــذرد کــه آفت ــد؛ ام گــرد و خــاک را بگیرن

دوبــاره آن را خشــک می کنــد و بــاز هــامن آش اســت و هــامن 

کاســه. کارمنــدان شــهرداری و مردمــی کــه جوی هــا را پــاک 

می کننــد هــم تــا جایــی در ایجــاد گــرد و خــاک مســؤول انــد. 

بارهــا دیــده شــده اســت کــه مــواد بیــرون کشــیده شــده را در 

لــب جــوی رهــا می کننــد؛ آن گِل هــای آلــوده، در کنــار بــوی 

ــود. ــدل می ش ــاک ب ــه خ ــان ب ــرور زم ــه م ــه دارد، ب ــدی ک ب

ــی  ــامر موترهای ــا ش ــوده و حت ــای فرس ــتفاده از موتره اس

ــوش  ــد فرام ــد را نبای ــد می کن ــل دود تولی ــهر کاب ــه در ش ک

کــرد. در بســیاری از شــهرهای بــزرگ جهــان اســتفاده از 

موترهــای فرســوده  را ممنــوع می کننــد تــا جلــو آلودگــی 

هــوا را بگیرنــد. در بســیاری از مــوارد، هــامن موترهایــی کــه 

ــت، راه  ــوع اس ــعه یافته تر ممن ــورهای توس ــن آن در کش داش

ــن  ــتفاده از چنی ــد؛ اس ــدا می کنن ــتان پی ــه افغانس ــان را ب ش

ــوع  ــر ممن ــرده و فراگی ــور گس ــه ط ــتان ب ــا در افغانس موتره

ــه  ــری را ب ــک موت ــس ترافی ــم پولی ــده  ای ــر دی ــت و کم نیس

دلیــل دود زیــاد و غیرعــادی ای کــه دارد، توقیــف کــرده 

باشــد. جرناتورهــای بــزرگ و کوچکــی کــه در نبــود بــرق 

لیســت  بــه  می تــوان  هــم  را  می شــد  اســتفاده  آن هــا  از 

آالینده هــای هــوای کابــل اضافــه کــرد.

تاثیر آلودگی هوا بر انســان  و کره ی زمین 

ــر آلودگــی  هــوا متوجــه خــود انســان ها اســت  اولیــن تأثی

و ایــن موضــوع بســیار هشــداردهنده ای اســت. آلودگــی هــوا 

باعــث بیامری هــای گوناگــون تنفســی و قلبــی می شــود کــه 

ــد.  ــم می رس ــان ه ــرز رسط ــا م ــه ی آن ت ــات دامن ــی اوق گاه

ــر  ــون نف ــاالنه ۷ میلی ــد، س ــر داده ش ــه تذک ــه ک ــامن گون ه

در رسارس دنیــا بــر اثــر آلودگــی هــوا می میرنــد. ســازمان 

بهداشــت می گویــد کــه خطــرات محیط زیســتی  جهانــی 

مرگ هایــی  متــام  از  درصــد   26 مســؤول  افغانســتان  در 

اســت کــه در کشــور اتفــاق می افتــد؛ از ایــن میــان، تخمیــن 

آلودگی هــای تولیــد شــده در خانه هــا،  زده می شــود کــه 

هــر ســال جــان 2۷.000 نفــر را در کشــور می گیــرد؛ در 

حالــی کــه آلودگی هــای تولیــد شــده در بیــرون از خانــه 

منجــر بــه مــرگ تنهــا ۱۱.000 نفــر در ســال می شــود. 

ایــن آمــار، آشــکارا نشــان می دهــد، آلودگی هایــی کــه در 

خانه هــا تولیــد می شــود، بیــش از دو برابــر آلودگی هــای 

ــرادی  ــامر اف ــازمان ش ــن س ــت. ای ــنده اس ــهر، کش ــطح ش س

کــه بــر اثــر دودهــای دســت  دوم می میرنــد را 3000 نفــر 

ــراد  ــه اف ــت ک ــت دوم، دودی اس ــد. دود دس ــال می دان در س

ــی  ــرض دود ناش ــن در مع ــرار داش ــت ق ــه عل ــیگاری ب غیرس

از مــرف تنباکــوی دیگــران )ســیگار یــا قلیــان( تنفــس 

مــاده ی  نــوع   250 حداقــل  دوم  دســت  دود  می کننــد. 

ــوع  شــیمیایی ســمی شــناخته شــده دارد کــه بیــش از 50 ن

ــرض  ــه در مع ــانی ک ــود. کس ــان ش ــبب رسط ــد س آن می توان

ــد 25–30 درصــد خطــر ابتــا  ــرار می گیرن دود دســت دوم ق

بــه  ابتــا  قلبــی و 20–30 درصــد احتــامل  بیــامری  بــه 

ــر ایــن کــه دود دســت  ــد و نگران کننده ت ــه را دارن رسطــان ری

دوم باعــث مــرگ ناگهانــی نــوزادان می شــود.

ــر آلودگــی هــوا متــام موجــودات  ــر اث پیامــد دومــی کــه ب

ــت.  ــی اس ــش جهان ــد، گرمای ــد می کن ــن را تهدی ــره ی زمی ک

ــد  ــا اســتفاده از ســوخت هایی مانن ــای هــوا ب ــد رفــن دم بلن

چنیــن  بــا  کــه  کارخانه هایــی  فعالیــت   و  ســنگ  زغــال  

معضــل  بــا  را  زمیــن  کــره ی  کار می کننــد،  ســوخت هایی 

نتیجــه ی آن،  گرمایــش جهانــی روبــه رو کــرده اســت؛ در 

ــه  ــک ب ــهرهای نزدی ــی رود، آب وارد ش ــاال م ــا ب ــطح دریاه س

دریاهــا می شــود و یخ هــای قطب هــای شــامل و جنــوب 

ــه  ــرات منفــی آلودگــی هــوا ب کــم کــم آب خواهــد شــد. تأثی

انــدازه ای اســت کــه می تــوان کتابــی در چنــد جلــد در مــورد 

ــاد  ــن و ایج ــش زمی ــار گرمای ــوا در کن ــی ه ــت. آلودگ آن نوش

مشــکات و بیامری هــای تنفســی، منجــر بــه بــاران اســیدی، 

ــود. ــر می ش ــورد دیگ ــا م ــه ی اُزون و ده ه ــدن الی ــوراخ ش س

تالش هــای ناکافی و عدم تعهد جدی دولت ها

ــط  ــه محی ــوط ب ــای مرب ــد و جنبش ه ــل متح ــازمان مل س

ــورد  ــدار در م ــگ هش ــو، زن ــن س ــه ای ــی ب ــت، از دیرزمان زیس

ــه  ــان را ب ــای ش ــدا در آورده و راه کاره ــه ص ــوا را ب ــی ه آلودگ

دولت هــا ارائــه کــرده انــد؛ امــا ســوخت پیش رفــت آســیا 

ــن  ــه ای ــر چ ــود. گ ــن می ش ــنگ تأمی ــال س ــا زغ ــم ب ــوز ه هن

موضــوع بــرای جهــان و رسنوشــت عمومــی کــره ی زمیــن 

بســیار نگران کننــده اســت؛ امــا کشــورهای آســیایی، بــه ویــژه 

کشــورهای جنــوب-رشق آســیا وابســتگی شــدیدی بــه زغــال  

ــن از  ــد. گریخ ــان دارن ــت ش ــت صنع ــرای پیش رف ــنگ ب س

ــل  ــعار دادن ح ــا ش ــت و ب ــان نیس ــوا آس ــی  ه ــکل آلودگ مش

توســعه یافته ترین  از  یکــی  کــه  آملــان  حتــا  منی شــود. 

کشــورهای جهــان محســوب می شــود نیــز منی توانــد بــه 

ــه اســت  ــن زودی هــا دســت از زغــال ســنگ بکشــد و گفت ای

کــه تــا ســال 2038 مجبــور اســت از ایــن منبــع انــرژی 

ــد. ــتفاده کن اس

خوبــی  بدیــل  تجدیدپذیــر،  انرژی هــای  کــه  ایــن  بــا 

از  گــذار  امــا  اســت؛  هــوا  آالینــده ی  انرژی هــای  بــرای 

ســوخت های آلوده کننــده و اســتقبال از انــرژی  پــاک، بــه 

ایــن ســادگی ها ممکــن نیســت. ملــل متحــد می گویــد حتــا 

برخــی از کشــورها قصــد دارنــد تــا ســال 2030، تولیــد زغــال 

ســنگ را ۱50 درصــد افزایــش دهنــد کــه ایــن کار باعــث بــاال 

ــانتی گراد  ــه ی س ــدازه ی 2 درج ــه ان ــن ب ــش زمی ــن گرمای رف

می شــود.

زیســت  محیــط   انســتیتیوت  رییــس  نیلســون،  مانــس 

دهــه  دو  از  بیــش  وجــود  »بــا  می گویــد:  اســتاکهلم 

تولیــد  ســطح  هــوا،  و  آب   مــورد  در  سیاســت گذاری 

ــزارش  ــت. گ ــی اس ــر زمان ــر از ه ــیلی باالت ــوخت های فس س

از  دولت هــا  دوام دار  پشــتیبانی  کــه  می دهــد  نشــان 

ــن  ــال  ســنگ، نفــت و گاز، بخــش بزرگــی از ای اســتخراج زغ

مشــکل اســت. مــا در چــاه اســتیم و نبایــد بیشــر از ایــن بــه 

دهیــم.« ادامــه  آن  کنــدن 

در کشــورهایی کــه مشــکل اســتفاده از زغــال ســنگ 

ــدارد،  ــود ن ــا وج ــش خانه ه ــرای گرمای ــی ب ــوان منبع ــه عن ب

بزرگــی  کمــک  می تــوان  هــم  ســاده ای  راه کارهــای  بــا 

آلــوده شــدن هــوا کــرد؛ امــا اینجــا در  بــه جلوگیــری از 

افغانســتان، اگــر مــردم زغــال ســنگ نســوزانند، چــه کننــد؟ 

ــدن در زمســتان های رسد کشــور  ــرای گــرم مان ــی ب چــه بدیل

وجــود دارد؟ تــا کنــون کوچک تریــن خــربی از اســتخراج 

ــه گاز هــم  ــدارد کــه البت ــر طبیعــی گاز کشــور وجــود ن ذخای

ــب  ــه مرات ــی آن ب ــا آلودگ ــود؛ ام ــوا می ش ــی ه ــث آلودگ باع

کمــر از دود زغــال ســنگ اســت. روی انــرژی بــرق کــه 

ــوان  ــم منی ت ــود ه ــل منی ش ــور ح ــز در کش ــکل آن هرگ مش

ــه  ــز ب ــهر، مجه ــای ش ــام خانه ه ــی مت ــرد. از طرف ــاب ک حس

سیســتم مرکــز گرمــی نیســت و هزینــه ی آن بــرای بســیاری از 

مــردم افغانســتان ســنگین اســت. کابــل ایــن روزهــا در میــان 

شــهرهای آلــوده ی جهــان، جایــی در بــاالی رده بندی هــا 

 Air« ــه تازگــی رده بنــدی لحظــه بــه لحظــه ی ســایت دارد. ب

ــه  ــن ســایت ب ــد ای ــادی داشــت. هــر چن ــاب زی Visual« بازت

ــوا  ــی ه ــه ی آلودگ ــر پای ــان را ب ــهرهای جه ــده، ش ــه ی زن گون

ــات  ــل بیشــر اوق ــا کاب ــد؛ ام ــب می کن ــدی اش ترتی در رده بن

در میــان ده شــهر آلــوده ی جهــان بــوده اســت. نبــود راه هــای 

بدیــل زغــال  ســنگ بــرای گــرم نگــه داشــن خانه هــا در 

فصــل زمســتان، آلودگــی هــوای کابــل را کــم منی کنــد و 

ــی  ــن آلودگ ــم از ای ــداری ه ــوان مق ــا منی ت ــن زودی ه ــه ای ب

ــی  ــای عموم ــه حامم ه ــه  ب ــه وزارت داخل ــن ک ــرد. ای ــم ک ک

ــر  ــه دیگ ــد ک ــدار می ده ــهر هش ــی ش ــالن های عروس ــا س ی

حــق ندارنــد از ســوخت های آالینــده ی هــوا اســتفاده کننــد، 

تأثیــری نخواهــد داشــت؛ مگــر ایــن کــه منبــع دیگــری 

در دســت رس مــردم قــرار بگیــرد کــه همــه بتواننــد از آن 

ــوع  ــه موض ــان دادن ب ــرای پای ــت ب ــد. کار مثب ــتفاده کنن اس

ــل  ــد عم ــتان، نیازمن ــل و رسارس افغانس ــوا در کاب ــی ه آلودگ

ــرف. ــط ح ــه فق ــت؛ ن اس

3 زیر پل سوختهآلودگی هوا؛ قاتل زنجیره ای هزاران نفر در افغانستان آدم های  قصه ی 

بهبود  معتاد  یک  داستان  این 

یافته از اعتیاد است. او ناشنوا بود 

بزند. محمد  و منی توانست حرف 

در  جوانی  مستعار(  )نام  عیسا 

و مدت کمی  بود  حدود 25ساله 

بود که پایش به زیر پل سوخته کشانده شده بود. با 

این که در اوایل اوضاع مالی و رس و وضع لباسش 

زود  خیلی  اما  داشت؛  مرتبی  ظاهر  و  بود  مناسب 

کرد.  تغییر  برایش  دیگری  گونه ی  به  رشایط 

آن طوری که دیگران می گفتند و چیزهایی که در 

باره ی او شنیدم، همین ناتوانی در شنیدن و برخورد 

زشت افراد جامعه و آزار و اذیت هایی که روزانه او از 

سوی نزدیکانش و افراد جامعه  دیده بود، سبب شده 

بود که به مواد مخدر روی بیاورد. 

محمد عیسا تا قبل از این که معتاد شود و رساغ 

او را خانواده اش از زیر پل سوخته بگیرند، با یکی از 

دخرهای فامیل شان نامزد بود که نامزد او بعد آن 

می شود،  با خرب  محمدعیسا  اعتیاد  ماجرای  از  که 

نامزدی اش را فسخ می کند و همین، ماجرای فسخ 

دیگر  تا  می شود  او  برای  دیگری  بهانه ی  نامزدی 

که  آن  با  باشد.  نداشته  اعتیاد  ترک  برای  امیدی 

بسیاری از ما شاهد آن بودیم که خانواده ی محمد 

او  اما  بودند؛  آمده  او  دنبال  به  بار  چندین  عیسا 

به  را  خود  و  بود  گریزان  خانواده   دست  از  همیشه 

منی داد.  نشان  آنان 

راضی  خاطر  به  محمدعیسا  مادر  حتا  روزی 

و  خانواده  آغوش  به  او  بازگشت  و  فرزندش  کردن 

زیر  به  شد  حارض  اعتیادش،  ترک  برای  تصمیم 

پل سوخته بیاید و در آن انبوه معتادان در زیر پل 

و اسرسی که در چهره اش  با رساسیمگی  سوخته 

معلوم بود، نام پرش را بلند صدا بزند؛ با این که 

منی تواند  و   است  ناشنوا  فرزندش  که  می دانست 

بشنود.  را  او  صدای 

محمد  مادر  صدای  که  معتادانی  همه  روز  آن 

عیسیا را شنیدند، از او پرسیدند که چرا با این که 

می دانی پرت ناشنوا است، نام او را صدا می زنی؟ 

پل  زیر  معتادان  به  رنجور محمدعیسا جوابی  مادر 

محمد  تا  انداخت  تکاپو  به  را  همه  که  داد  سوخته 

بیاورند.  مادرش  نزد  و  کنند  را جست وجو  عیسا 

آن مادر که داغ فرزند معتاد ناشنوا به دل داشت 

بلند گفت: »اگر به جای من، مادر خود تان این جا 

ایستاده بود و پرش را صدا می زد، آیا دیگران تان 

همین طور بی توجه می ایستادید و آن مادر را متاشا 

مادر  شام  مگر  می کشد؟  درد  چطور  که  می کردید 

ندارید و منی توانید درد مادر تان را حس کنید، من 

درد مادر تان استم که پیش چشامن تان ایستاده ام.«

آن روز کسی نتوانست محمد عیسا را پیدا کند و 

به پیش مادرش بیاورد. آن مادر با داغی در دل که 

معلوم بود حسابی او را درمانده کرده بود با دستان 

خالی از پل سوخته به خانه برگشت. 

قطره ی  عیسا  محمد  انگار  بعد  به  روز  آن  از 

چند  هر  زمین.  دل  در  بود  رفته  و  بود  شده  آب 

برای  نیز  دیگر  بار  چند  روز  آن  از  بعد  خانواده اش 

یافن محمد عیسا به پل سوخته آمده بودند؛ اما هر 

برمی گشتند.  خالی  دست  بار 

می رسید؛  گوش  به  او  باره ی  در  هم  حرف هایی 

رشایط  که  عیسا  محمد  مثل  که  کسانی  چون 

ناتوانی جسمی مثل ناشنوایی داشته باشند، کمر 

باره ی  در  معتادان  گاه گاهی  خاطر  همین  به  بود؛ 

او  که  می گفتند  بعضی ها  می زدند.  حرف هایی  او 

به رسای شاملی رفته است و در جمع معتادان آن 

جا زندگی می کند. بعضی ها هم می گفتند که او را 

در داخل شهر و در قسمت پل آرتل که آن جا هم 

محلی برای تجمع معتادان بود، دیدند و بعضی ها 

گرفتار طرح جمع آوری  عیسا  محمد  می گفتند  هم 

ترک  به کمپ  را  او  داکران  و  است  معتادان شده 

اند.  برده  جنگلگ  اعتیاد 

از محمد عیسا مدت ها بود که خربی نداشتم تا 

این که همین چند روز پیش او را همراه برادرش در 

را منی شناخت؛  من  او  دیدم.  پل رسخ  چهارراهی 

اما من او را می شناختم. از برادرش در باره ی اعتیاد 

او گفت که محمد عیسا هر  پرسیدم.  محمد عیسا 

چند سختی زیادی در زمان اعتیادش متحمل شده 

است؛ اما با این حال توانسته است راهی برای پاک 

ماندن پیدا کند؛ پاکی ابدی. 

اعضای  از  یکی  هم راهی  با  عیسا  محمد 

خانواده اش توانسته بود به جلسه ی معتادان گم نام 

قدم بگذارد و حاال بیش از یک سالی می شود که او 

است.  دور  مخدر  مواد  هرگونه  مرف  از 

من همیشــه از او به عنوان قهرمان یاد می کنم؛ زیرا 

او به همگی نشــان داد که بهبودی حتا فراتر از هر 

گونه محدودیت جسمی و فیزیکی امکان پذیر است.

بهبودی معتاد ناشنوایی
 که یک قهرمان است

من یک معتادم

مهدی غالمی

حسن ابراهیمی

بیشــر قربانیان آلودگی هوا توسط هان 

هوایی مســموم می شــوند که در خانه ی خود شان 

تولید می شــود؛ زیرا خانواده ها در زمستان های 

کابل، هر چیزی که بتوانند را می ســوزانند. 

کودکان و افراد ســال خورده در برابر دود زغال 

 ســنگ، تایر، رابر و پالستیک آسیب پذیرتر اند. 

بررســی های جهانی هوا در سال 2017 گزارش 

داد که 19.700 نفر از مردم افغانســتان بر اثر 

آلودگی های تولید شــده در خانه ها جان شــان را از 

دســت داده اند و این موضوع منجر به کاهش دو 

ســال و دو ماه در شــاخص امید به زندگی در زمان 

تولد شد.

Hakim Muzaher
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روزی یکــی از بــزرگان سیاســت گفتــه 

بــود، »ســینام بــا مــا، همــه ی ارتش هــای 

جهــان بــر علیــه مــا؛ امــا رسانجــام پیــروز 

تفاوت هــای  از  یکــی  شــد«.  خواهیــم 

اساســی میــان رشق و غــرب در »شــنیدن 

ــم،  ــا بگویی ــت ت ــی اس ــای زندگ ــا و نبایده ــدن« بایده و دی

ــان متکلــامن  ــود ماننــد دیــدن. ایــن  کــه زب شــنیدن کــی ب

ــده  ــواص خوان ــره ی خ ــر در دای ــاص و بیش ــزرگ رشق، خ ب

ــردم  ــرب م ــا در غ ــود؛ ام ــده ش ــه دی ــا آن ک ــد ت ــنیده ش و ش

استانیساوســکی،  »مولیــر، چخــوف،  مثــل  بزرگانــی   بــا 

چاپلیــن، شکســپیر و...« بیشــر از آن  کــه بشــنوند، دیدنــد 

و متاشــا کردنــد. تفــاوت آن بــود کــه خوانــدن و ســپس 

شــنیدن نیــاز بــه دانــش هم ســان و یــا نزدیــک متکلــم 

ــود. ــادی نب ــی زی ــه توانای ــاز ب ــدن نی ــرای دی ــا ب داشــت؛ ام

ــه از  ــت ک ــت اس ــای حرک ــه معن ــی ب ــینام واژه ی یونان س

ــه  ــرنی ک ــود؛ ه ــاد می ش ــز ی ــم نی ــرن هفت ــوان ه ــه عن آن ب

ــی،  ــر، نقاش ــامل »تیات ــه ش ــود را ک ــش از خ ــرن پی ــش ه ش

مجسمه ســازی، معــامری، موســیقی و رقــص« اســت، در 

خــود دارد و نــه تنهــا موجــب رشــد شــان شــده کــه توانســته 

کــه  باشــد. ســینام  داشــته  در خــود  را  آن  اســت متــام 

ــت.  ــه اس ــت گرفت ــه خدم ــز ب ــک را نی ــن و تکنی ــت، ف صنع

ســینام در اصــل آیینــه و رســانه ای مهــم و تعیین کننــده 

پیاده کــردن  و  بسرســازی  بــرای  آن  از  دنیــا  کــه  اســت 

و  ملــی  کان  راهــربدی  عملیات هــای  و  برنامه هــا 

بین املللــی شــان از آن بهــره می برنــد. بــرای فهــم کلــی 

یــک کشــور، منی تــوان از عنــارص فرهنگــی و وضعیــت کلــی 

ــت  ــن اس ــرد. چنی ــت ک ــد و غفل ــور دور ش ــگ آن کش فرهن

کــه بــرای فهــم چیســتی ها و چگونگــی فرهنــگ، ســطح 

ــوان ســینام و هــرن آن  رشــد و میــزان توســعه ی مــردم، می ت

ــوان یکــی از عنــارص فرهنگــی آن در نظــر گرفــت.  ــه عن را ب

ــد  ــان تولی ــم در جه ــزاران فیل ــاالنه ه ــارض، س ــر ح در ع

می شــود کــه جــدا از بحــث اقتصــادی، مســأله ی بــزرگ 

تولیــد فکــر، اصــاح و روشــن گری آن نیــز مــورد بحــث 

اســت. بــه خصــوص زمانــی  کــه ســخن از تهاجــم فرهنگــی 

ــم،  ــد. فیل ــان باش ــر در می ــع دیگ ــر جوام ــری ب ــلط فک و تس

ــروز  ــان ام ــی انس ــر زندگ ــزو جدایی ناپذی ــینام ج ــرن و س ه

اســت و ایــن همــه رسمایه گــذاری بــرای ایــن صنعــت مهــم، 

و  امــروز  دنیــای  نیســت.  اتفاقــی  و  شکم ســیری  روی  از 

ــوان  ــرق منی ت ــت و ب ــدون انرن ــه ب ــه ک ــی را هامن گون زندگ

ــر  ــوان در نظ ــز منی ت ــرن نی ــینام و ه ــدون س ــرد، ب ــور ک تص

ــودش  ــده ی خ ــذوب و گروی ــه را مج ــه هم ــرنی ک ــت؛ ه گرف

کــرده اســت. معمــوال در متــام کشــورهایی  کــه بنیادگرایــی، 

جنــگ و توحــش حــرف اول و آخــر را می زنــد، ســالن ســینام 

ــت.  ــوردار اس ــق برخ ــن رون ــم از کم تری ــرن هفت ــت و ه نیس

بــرای همیــن، تأثیــر عمیــق ســینام را منی تــوان بــر زندگــی 

مــردم و روابــط اجتامعــی جامعــه نادیــده گرفــت. کافیســت 

کمــی بــه اطــراف  مــان نــگاه کنیــم، آن وقــت تأثیــر رســانه و 

ســینام را از بازی هــای کــودکان مــان و »ســاری« پوشــیدن 

ــا  ــتانی و ی ــای هندوس ــران رسیال ه ــش بازی گ ــا در نق آن ه

ــت  ــا پایتخ ــه هفته ه ــالنگ ک ــی« س ــی »مموت ــش تخریب نق

کشــور را در تاریکــی فــرو بــرد می تــوان دریافــت. امــروز 

وقتــی کشــورها و رشکت هــای بــزرگ، می خواهنــد دنیــا 

را بــه ســمت مــرف مــواد ساخته شــده ی خــود بربنــد، 

متوصــل بــه هــرن، ســینام و انیمیشــن می شــوند. بــدون 

ــاب اســفنجی« را  هیــچ شــکی وقتــی کودکــی انیمیشــن »ب

دیــده باشــد، منی توانــد از شــوق خــودش بــرای مــرف 

غذاهــای آمــاده و چاق کننــده دور باشــد.

بــدون هیــچ شــکی آثــار ســینامیی تأثیــر بســزایی در 

رشــد ابعــاد فکــری، فرهنگــی، اجتامعــی و حتــا اقتصــادی 

تولیدهــای  تأثیرگــذاری  ابعــاد  دارد.  جامعــه  تجــاری  و 

نقــش  و  اجتامعــی  و  فرهنگــی  لحــاظ  بــه  را  ســینامیی 

آن  در ترویــج افــکار، رفتــار، ارزش هــا و باورهــا را در بیــن 

ــرنی  ــای ه ــان و تولیده ــداد مخاطب ــا تع ــوان ب ــردم می ت م

و ســینامیی یــک کشــور ســنجش کــرد. در یــک کشــور 

ــوع مثــل هندوســتان  ــژادی و مذهبــی متن متکــر از نظــر ن

و یــا افغانســتان، ســینام می توانــد نقــش بزرگــی در تــری 

افــکار و ذهنیــت دوســتانه و هم دیگرپذیــر بــازی کنــد. جــدا 

از باورهــای دینــی و مذهبــی، یکــی از موفقیت هــای بــزرگ 

دموکراســی منونــه ی هندوســتان وابســته بــه صنعــت ســینام 

ــدن  ــه دی ــردم را ب ــدام م ــه م ــت ک ــن اس ــن رسزمی ــرن ای و ه

ــد کــه  ــاد بگیرن ــد، بیندیشــند و ی ــا ببینن ــد ت تشــویق می کن

چگونــه می تــوان زندگــی کــرد، یک دیگــر را دوســت داشــت 

ــید. ــس کش ــن نف ــگ و کش ــدون جن و ب

ــد  ــه می توانن ــد ک ــی ان ــامن ارزش های ــینام و ورزش ه س

بــه دیــدن، خندیــدن، اشــک ریخن  را  مــردم متخاصــم 

و مترکــز روی خواســت جمعــی وا دارد. ســینام و هــرن، 

ــد یــک فکــر خــوب  ــده ی هــزار بالــی اســت کــه می توان پرن

را بــه رسعــت بــه همــه جــا برســاند و موجــب شــود کــه مــردم 

حتــا از گذشــته های پرافتخــار و یــا ناصــواب تاریخــی خــود 

ــورهایی  ــوند. کش ــکافانه آگاه ش ــت و موش ــورت درس ــه ص ب

ــه داشــن یــک ســینامی ملــی و فعــال  کــه نیــاز شــان را ب

انــکار می کننــد، در واقــع دســت های خــود را در متــام 

میدان هــای رقابــت، رشــد و تعالــی بــاال بــرده اســت. البتــه 

ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــد چیزهای ــه رش ــته ب ــینام وابس ــت س صنع

تأســف، در افغانســتان هیــچ وقــت جــدی گرفتــه نشــده 

اســت. مســائلی مثــل چــاپ و تکثیــر کتــاب، نوشــن، 

ــی  ــل اساس ــدام از دالی ــر ک ــه ه ــگ و ... ک ــه، فرهن مطالع

ایــن همــه کج فهمــی و تضــاد اســت. کشــورهای بــزرگ 

بــه ســینه ی  را  اســلحه های مرگ بــار شــان  امــروز حتــا 

دیگــران شــلیک می کننــد، در پــوش و غــاف خــوش آب و 

رنــگ هــرن و ســینام نگــه می دارنــد؛ چــون ســینام یکــی از 

ــه  ــت ک ــا اس ــازی در دنی ــای فرهنگ س ــن قدرت ه بزرگ تری

تأثیــر آن را بــه رسعــت می تــوان در جامعــه مشــاهده کــرد. 

امــروز جوانانــی را شــام می توانیــد در شــهر ببینیــد، بــدون 

ــند، از  ــته باش ــرون گذاش ــور بی ــان را از کش ــای ش ــه پ آن ک

نظــر ظاهــر شــبیه جوانانــی انــد کــه در هندوســتان یــا 

تریبــون  یــک  ســینام  چــون  می کننــد؛  زندگــی  امریــکا 

بین املللــی اســت کــه بــه رسعــت فرهنــگ یــک کشــور را بــه 

ــدون آن کــه متوجــه باشــید،  ــد. ب ــا صــادر می کن متــام دنی

ــه  ــد و ب ــه ان ــان فرهنــگ شــام را پذیرفت ــد کــه جوان می بینی

ــد  ــام راه می رون ــبیه ش ــند، ش ــاس می پوش ــام لب ــبک ش س

و مــدل مــوی شــان نیــز از بازی گــر شــام الگوبــرداری 

ــرای  ــیله ب ــن وس ــر بهری ــرن و تصوی ــروز ه ــت. ام ــده اس ش

آن  کــام  اســت،  نیــز  مذهبــی  دینــی-  باورهــای  صــدور 

کــه متــام کشــورها آن را در لفافــه ی هــرن پیچیــده و بــه 

ــناخت  ــروز ش ــا دی ــه ت ــانی ک ــا کس ــد ت ــادر می کن ــا ص دنی

درســت از شــام نداشــتند و یــا علیــه شــام بودنــد، در آینــده 

ــا وجــودی کــه بیــش  ــوان گفــت ب نباشــند. در نهایــت می ت

ســینامیی  می گــذرد،  ســینام  تاریــخ  از  ســال   ۱20 از 

ــا  ــود، م ــاد می ش ــت ی ــد پیش رف ــوان کلی ــه عن ــه از آن ب ک

هنــوز حتــا مــن مکتــوب تاریــخ ســینامی خــود را بــه 

ــه ایــن کــه  صــورت دقیــق و مبســوط نداریــم، چــه برســد ب

زمــام داران مــا بیاینــد و بــرای توســعه و رشــد هــرن و فرهنــگ 

وجــه  تنهــا  البتــه  مشــکل  ایــن  کننــد.  رسمایه گــذاری 

حکومتــی و سیاســی نــدارد کــه خــود هرنمنــدان نیــز مقــر 

ــف درســتی از هــرن  ــی کــه نتوانســتند، تعری ــد؛ هرنمندان ان

ــات،  ــه در ادبی ــی ک ــامن اتفاق ــند. ه ــته باش ــینام داش و س

موســیقی، تیاتــر، معــامری و دیگــر هرنهــای افغانســتان 

ــت. ــاده اس ــز افت نی

ســینام پارادیــزو بــه کارگردانــی جوزپــه 

ــت  ــا اس ــول ۱۹8۹ ایتالی ــوره، محص تورنات

کــه جــزو صــد فیلــم برتــر تاریــخ ســینام بــه 

شــامر مــی رود. مــن بــار اول نــام ایــن فیلــم 

را در رمــان ســینامگر شــهر نقــره -نوشــته ی 

نویســنده های  از  زاده  ســلطان  آصــف 

ــدم.  خــوب کشــور مــان- خوان

آن رمــان را یــادم اســت یــک نفــس خوانــدم و بعــد بــه دنبــال 

پیداکــردن فیلــم ســینام پارادیــزو راه افتــادم. چنــد روز بعــدش 

بــود کــه آن فیلــم را هــم توانســتم متاشــا کنــم. عشــق بــه 

ســینام در ســینامگر شــهر نقــره و هــم ســینام پارادیــزو مــن را 

عاشــق ســینام کــرد. 

نــه  مــن  اســت.  ســینام  متاشــای  فقــط  مــن  عشــق 

ــه  ــازم ک ــک فیلم ب ــا ی ــن تنه ــس. م ــه فیلم نامه نوی ــازم، ن فیلم س

ــق  ــن عش ــم. م ــی می کن ــم معن ــای فیل ــی را در دیالوگ ه زندگ

ــینام  ــره و س ــهر نق ــینامگر ش ــون س ــینام را مدی ــم از س و فهم

تورناتــوره- می دانــم.  -جوزپــه  پارادیــزو 

در فیلــم ســینام پارادیــزو وقتــی کارگــردان تاریــخ را ورق 

می زنــد، اولیــن چیــزی کــه بــه رساغ آن مــی رود، نقــدی آشــکار 

بــر سانســور اســت کــه چاشــنی طنــز وضعیــت آن روزگار را نقــد 

می کنــد؛ خنــده متاشــاچیان بلنــد می شــود و ایــن خنــده، 

ــازه ی خــود اســت.  ــر جن حکایــت خنــده ب

ــه دنبــال  ــوره نشــان می دهــد كــه انســان ها همیشــه ب تورنات

قهرمــان اســتند، حكمــت را در آن هــا جســت وجو می كننــد و 

انســان بــودن خــود را بــه فراموشــی می ســپارند؛ هــامن چیــزی 

ــده  ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــز ب ــا نی ــل م ــا در کاب ــن روزه ــه ای ک

اســت. 

فرهنگــی،  فقــر  اســت.  نفــی سانســور  پارادیــزو  ســینام 

ــینام  ــه در س ــت ک ــارصی اس ــانیت عن ــق و انس ــور، عش سانس

پارادیــزو بیشــر از آن حــرف زده شــده اســت. ســینام پارادیــزو، 

داســتان زندگــی اســت؛ زندگــی مردمانــی کــه عشــق بــه ســینام 

انســان هایی کــه در مــن  دارنــد.  داســتان زندگــی همــه 

ــد. ــیده ان ــت رس ــه بن بس ــواره ب ــود هم ــی خ زندگ

ــا  ــن روزه ــه ای ــل ک ــان کاب ــی مردم ــتان زندگ ــت داس درس

بن بســت  می خورنــد.  بن بســت  بــه  می رونــد  راهــی  هــر  از 

ــی، بن بســت فرهنگــی و بن بســت  سیاســی، بن بســت انتخابات

اقتصــادی چنــد منونــه از هــزار بن بســتی اســت کــه بــا آن 

روبــه رو بودیــم در ایــن ســال ها؛ امــا هیــچ گاه مــردم کابــل 

درســت مثــل مردمــان ســینام پارادیــزو از تــاش بــرای زندگــی 

ــیدند. ــت نکش دس

ســینام را بایــد صحنــه ی منایــش زندگــی پنداشــت کــه 

بازی گــر اصلــی اش خــودت اســتی؛ پــس بایــد بازی گــر خــوب 

ــد.  ــازی زندگــی خــوب برآم ــس ب ــود و از پ ب

ســینام پارادیــزو روایــت زیبــای هم زیســتی و قرابــت ســینام 

و مــردم اســت. درســت حکایــت آن ســال های کابــل اســت کــه 

مــردم تــا ســاعتی وقــت اضافــه از زندگــی بــه دســت می آوردنــد، 

ــر،  ــینام پامی ــمت س ــه س ــقانه ب ــا عاش ــتانه ی ــان، دوس خنده کن

ــا  ــای »مرده ــا فیلم ه ــد ت ــب می رفتن ــینام زین ــا س ــوت و ی بریک

را قــول اســت«، »حامســه ی عشــق« و »ســیاه مــوی و جالــی« 

ــا  ــد ت ــال ها می رفتن ــل آن س ــردم کاب ــینند. م ــا بنش ــه متاش را ب

روی خــوش زندگــی را بــه متاشــا بنشــینند. 

ــان تأثیــری  ــل چن ســینام در زندگــی آن روزهــای مــردم کاب

داشــت کــه عاشــق شــدن شــان، عشــق ورزی شــان، آزار و 

اذیت هــای ســاده  ی شــان و شــادی های شــان را می تــوان 

ــت وجو  ــتان جس ــان افغانس ــای کارگردان ــای آن روزه در فیلم ه

ــرای  ــان ب ــابی دل م ــم حس ــه می دان ــتالژی هایی ک ــرد. نوس ک

ــینام  ــای س ــن آن روزه ــرت نداش ــده و آه ح ــگ ش ــان تن ش

پارادیــزو در کابــل بــر لــب هــر ســینامگر و سینامدوســت را 

می تــوان شــنید. 

بــه  افغان فیلــم  آرشــیف  فیلم هــای  کشــیدن  آتــش  آه 

دســت طالبــان مــن را ســخت بــه یــاد ســکانس بــه یادماندنــی 

ــزو  ــینام پارادی ــالُن س ــه و س ــن آپارات خان ــش گرف ــه ی آت صحن

می انــدازد. ســالُنی کــه در آن فیلــم مــردی آب دهــان پــرت 

می كنــد. نوجوانانــی كــه بــه فكــر خودارضایــی می افتنــد. 

مــردی كــه متــام دیالوگ هــا را حفــظ اســت و می گریــد. مــردی 

ــز خــود انتخــاب  ــرای ارضــای غرای كــه تنهــا ســالُن ســینام را ب

ــت؛  ــدن اس ــرم ش ــر رسگ ــط در فك ــه فق ــی ك ــت. كس ــرده اس ك

ــم  ــی را از فیل ــر اخاق ــای غی ــه صحنه ه ــی ك ــی كشیش ــا حت ی

حــذف می كنــد. 

ــان  ــم را طالب ــان فل ــیف افغ ــای آرش ــه فیلم ه کاش آن روز ک

بــه آتــش کشــیده بودنــد، کســی بــود تــا آتــش را خامــوش 

می کــرد. آن روز کســی نبــود و همــه ی مــا نشســته بودیــم 

و متاشــا می کردیــم کــه تاریــخ و فرهنــگ مــان چطــور دود 

می شــود و مــی رود هــوا و از آن همــه شــادی و لب خندهــای 

ــر  ــی از زی ــا ققنوس ــد ت ــا منی مان ــه ج ــم ب ــری ه ــان خاکس م

خاکســرش برخیــزد و امــروز فرشــته ی نجاتــی بــرای ســینامی 

ــد.  ــتان باش ــان افغانس ــه ج نیم

نیســت، همــه چیــز  پایــاىن در كار  پارادیــزو  در ســینام 

بــه زیباتریــن شــكل خــود در گــردىش جادویــى، دگربــاره 

ــان  ــى بی ــه نوع ــر ب ــن اث ــر، ای ــاىن دیگ ــه بی ــود ب ــرار مى ش تك

زیباشــناختى نظریــه ی »بازگشــت جاودان«اســت؛ امــا چــرا 

کابــل امــروز مــا خالــی از ایــن جاودانگــی و در فقــر ســینامیی 

ــروز  ــل ام ــینام در کاب ــم س ــر می کنی ــرا فک ــرد؟ چ ــه رس می ب ب

ــرد؟  ــی ک ــد تاش ــر نبای ــت و دیگ ــده اس ــام ش کارش مت

ــل  ــی مث ــه زندگ ــد ک ــد و بگویی ــرده بگیری ــن خ ــر م ــاید ب ش

فیلم هــا نــه کــه ســخت تر از ایــن چیزهــا اســت؛ امــا مــن 

ــم  خواهــم گفــت کــه هــر قــدر ســخت باشــد، اگــر تــاش کنی

می توانیــم زندگــی را بــه زیبایــی یــک فیلــم متاشــا کنیــم و بــه 

ــم. ــه آن بدهی ــی ب ــیر زیبای مس

ــا  ــی را معن ــردم در آن زندگ ــه م ــی ک ــزو، جای ــینام پارادی س

ــان  ــامن ش ــش چش ــد، پی ــیار دارن ــرات بس ــد و از آن خاط کردن

ــل  ــزو  مث ــینام پارادی ــردم در س ــی م ــود. زندگ ــر می ش خاکس

ــود.  ــق می ش ــی از عش ــل خال ــردم کاب ــای م ــن روزه ــی ای زندگ

خالــی از هــر چیــزی کــه بتوانــد آن هــا را خوش حــال کنــد و بــه 

زندگــی برگردانــد. ایــن تنهــا می توانــد یــک تیــزر چنــد ثانیــه ای 

ناقــص از ســینام پارادیــزو باشــد کــه روایــت شــده؛ امــا در واقــع 

ســینام پارادیــزو یــک پارادوکــس از »توانســن و نتوانســن« 

ــه اجــرا  ــم ب ــی کارگــردان آن را در مــن فیل ــه خوب اســت کــه ب

ــی آورد.  در م

ــت؛  ــز اس ــكانس های دل انگی ــار از س ــزو رسش ــینام پارادی س

ولــی تأثــر برانگیزتریــن آن هــا ســكانس فروریخــن ســینام و 

نابــودی همیشــگی آن اســت و ایــن ســکانس تنهــا می توانــد ایــن 

جملــه را در ذهــن متاشــاگر تداعــی کنــد کــه هیــچ گاه آینــده ای 

وجــود نــدارد و هــر چــه هســت متعلــق بــه گذشــته اســت. 

درســت مثــل همیــن حــاالی کابــل کــه ســالن ســینامهای 

بریکــوت و زینــب و پامیــر تبدیــل شــده اســت بــه مخروبه هایــی 

ــا  ــده ت ــی مان ــتان باق ــاله ی افغانس ــگ چندین س ــه از دل جن ک

ــا از پیــش شــان عبــور  ــام شــان را می شــنویم و ی هــر گاه کــه ن

می کنیــم، خجالــت زده شــویم کــه چــه کردیــم بــا آینــده ی مــان 

و چــرا همــه چیــز را بــرای گذشــته باقــی گذاشــته ایــم. 

ــا دیوارهــای  ســاختامن های مخروبــه ی ســینامهای کابــل ب

فروریختــه و ســقف های نداشــته ی خاطــرات، رویاهــا، شــادی و 

غــم نســلی از مــا مردمــان افغانســتان را دارنــد بــا خــود در دل 

ــقف ها،  ــا و س ــون آن دیواره ــه همچ ــند ک ــدک می کش ــخ ی تاری

آن هــا هــم رو بــه زوال و فراموشــی انــد. نســلی کــه قــدرت 

ــتند  ــه زور داش ــر چ ــد و ه ــت داده ان ــردن را از دس ــی ک زندگ

بــرای گرفــن زیبایــی زندگــی خــرج کــرده انــد. مجاهدینــی کــه 

ــه تنهــا خــود شــان را بلکــه میــل تفنــگ  ــد، ن ــه ان تفنــگ گرفت

شــان را بــر شــقیقه ی تاریــخ و فرهنــگ مردمــان ایــن رسزمیــن 

ــد.  گذاشــتند و شــلیک کردن

می تواننــد  چطــور  افغانســتان  ســینامگران  و  ســینامها 

ــزرگ را  ــت ب ــن جنای ــی ســینام ای امــروز ۷ جــدی  در روز جهان

ببخشــند؟

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ــرادرم  ــا ب ــه ب ــود ک ــت ب ــی وق خیل

داشــتیم.  تلفونــی  متــاس  فقــط 

ــه زودی از نزدیــک  ــم ب ــم گرفت تصمی

ببینــم. عــر جمعــه بیســت و دوم 

از  رس  کــه  لحظــه ای   ۹8 قــوس 

مطالعــه برداشــتم بــه دکــر کریمــی -هم اتاقــی ام- 

گفتــم دکــر جــان؛ امکانــش هســت بلیــت قطــار قــم، 

ــد  ــرد؟ گرچن ــی ِرزرو ک ــوگل پل ــتقیم از گ ــران را مس ته

می دانســتم از ایــن طریــق امکانــش ســخت اســت؛ 

امــا آقــای کریمــی گفــت: اگــر می خواهــی مــن از 

ــت را  ــت و برگش ــت رف ــا بلی ــی باب ــن عل ــق اپلیکش طری

برایــت آمــاده می کنــم. بلیــت رفــت ســاعت 2:35 پــس 

ــت ۱0:35  ــران، برگش ــرف ته ــه ط ــنبه ب ــت ش از چاش

ــه طــرف قــم ِرزرو شــد.  پیــش از چاشــت یــک شــبنه ب

ــگاه  ــت از خواب ــال راح ــا خی ــم ب ــاعت یک و نی ــردا س ف

زدم بیــرون، ســوار اتوبــوس شــدم و گفتــم رس وقــت 

ــی  ــدم کم ــه ش ــاعت متوج ــم س ــدی نی ــم. بع ــی رس م

دیــر بجنبــم قطــار بی قطــار.

ــل  ــت مث ــوری راه می رف ــوس ط ــن اتوب ــانس م از ش

ــک  ــد. نزدی ــه ام رسآم ــرد. حوصل ــروس می ب ــه ع ــن ک ای

یــک ایســتگاه کنــار زد؛ پیــاده شــدم و فــوری تاکســی 

گرفتــم خــودم را رســاندم نزدیــک راه آهــن. گرچنــد بلــد 

بــودم بــا ایــن حــال وقتــی از تاکســی پیــاده شــدم، از 

راننــده تشــکری کــرده گفتــم، می خواهــم راهــن بــروم 

ــانم  ــت را نش ــت جه ــا دس ــد. ب ــرف می رون ــدام ط از ک

ــه  ــت ب ــکرم، گف ــم متش ــرف، گفت ــن ط ــت از ای داد گف

ســامت.

پیــاده راه افتــادم حــدودا هفــت دقیقــه بــه انتهــای 

خیابــان می رفتــم تــا بــه ایســتگاه راهــن برســم. کمــی 

آن طرف تــر چشــمم بــه یــک پیــرد مــرد افتــاد کــه کفــش 

ــا قوطــی  ــه واکــس دو ســه ت واکــس مــی زد. چنــد دان

رنــگ کفــش پهلویــش بــود. تکــه ای را بــه عنــوان فــرش 

زیــر خــود گذاشــته بــود و روی آن چهارزانــو نشســته و 

روی زانوهــای خــود هــم پارچــه ای انداختــه بــود. دمل 

ســوخت؛ مدتــی نگاهــم را از آن برنداشــتم. کنــارش کــه 

رســیدم آهســته قــدم گذاشــتم. دمل می خواســت بــا او 

ــم  ــاز کن ــا آغ ــم از کج ــود گفت ــا خ ــی ب ــم، ول ــرف بزن ح

مــن کــه بــا او هیــچ حرفــی بــرای گفــن نــدارم. دو قــدم 

پیــش گذاشــتم دوباره برگشــتم گفتــم خوبــی پدرجان؟ 

نگاهــم کــرد بــدون ایــن کــه جوابــم را دهــد گفــت: »آه، 

ــا  ــی کفش ــامم برآی ــا از ح ــی؟ ت ــامم کن ــی ح می خواه

تــو بــده رنــگ می کنــم.« تــازه متوجــه شــدم ایــن پهلــو 

ــد اگــر  ــادم آم حــامم عمومــی اســت، حــاال برگشــتم ی

کفــش خــود را رنــگ کنــم، راحت تــر مــی توانیــم بــا هــم 

ــی  ــم خیل ــود را دادم گفت ــای خ ــم. کفش ه ــرف بزنی ح

ــی ام را  ــاعت گوش ــزن. س ــس ب ــا را واک ــی این ه ببخش

ــار  ــتم کن ــت دارم. نشس ــوز وق ــدم هن ــردم، دی ــگاه ک ن

پیرمــرد، تلفونــم را روی ضبــط زدم، گفتم: »پــدر جان از 

کــدام والیــت اســتی؟« گفــت کــه بامیــان اســت. گفتم: 

»خــب، منــم از بامیانــم، از کجایــی بامیانــی؟« گفــت: 

»از شــربتو اســتم پدرجــان حــاال حــدود بیســت ســال 

ــان و جنگ هــای  ــران، جنگ هــای طالب اســت آمــدم ای

داخلــی مــن و امثــال مــن را مهاجــر کــرد.«  

بــا شــنیدن ایــن کــه گفــت مهاجــرم کــرد، دمل 

ــودم و  ــده ب ــخ خوان ــط تاری ــن فق ــل از ای ــوخت. قب س

کــامکان از مهاجــرت در جریــان خوانــدن تاریــخ در 

ذهنــم صحنه ســازی کــرده بــودم. از زمــان عبدالرحامن 

خــان مهاجرت هــای اجبــاری، جابه جایــی همــه اقــوام 

فراقومــی،  و  ســیاه  کشــتارهای  افغانســتان،  ملــت 

ــرزی در  ــای فرام ــی و مهاجرت ه ــی، و فرازبان فرامذهب

کشــورهای ایــران، پاکســتان، عــراق، تاجیکســتان، 

هنــد و ده هــا کشــور دیگــر از البــای تاریــخ در ذهنــم 

ــد.  ــم ش مجس

مدتــی نشســتم، دســت های چروکیــده و حالــت 

صدهــا  و  وطــن  از  دوری  و  رنــج  و  درد  از  حاکــی 

مشــکات در زندگــی را از نزدیــک بــا چشــامنم دیــدم. 

در  مهاجرت هــا  ایــن  از  تاریــخ  صفحــات  در  فقــط 

ذهنــم بــود و حــاال داشــتم از نزدیــک در آن چهــره 

شــغل  ایــن  درآمــد  کــه  پرســیدم  می کــردم.  حــس 

کفــاف زندگــی روزمــره ات مــی شــود؟ نگاهــم کــرد 

و گفــت کــه کاش ایــن کار را در جــای ثابــت برایــم 

اجــازه می دادنــد. هــر روز شــهرداری آمــده وســائلم 

را جمــع کــرده در ســطل آشــغال می انــدازد. یــادم 

ــود  ــاب خ ــدم در کت ــمی مق ــر هاش ــه امی ــد ک از آن آم

می کنــد:  مطــرح  آریایی هــا«  رسزمیــن  بــه  »ســفر 

»برخــی از ایرانی هــای عزیــز مدعــی می شــوند کــه 

را  ایــران  جوانــان  کاری  فرصت هــای  افغانســتانی ها 

گرفتــه انــد. کــدام کار؟ هیــچ افغانی پشــت میــز ادارات 

ــه کمــر از آن راضــی نیســتند(  ــان ایرانــی ب )کــه جوان

ننشســته اســت. همــه ی آن هــا در کارهــای بســیار 

ــه  ــارض ب ــی ح ــان ایران ــه جوان ــد ک ــختی کار می کنن س

پذیــرش آن نیســتند. کار در کــوره ی آُجرپــزی، چوپانــی 

ــی  ــی و ... برخ ــاب، کفاش ــاه و فاض ــر چ ــا، حف گله ه

ــران  ــم ای ــتانی های مقی ــاغل افغانس ــن مش از اصلی تری

اســت.« )مقدمه،ســفرنامه افغانســتان:۱3۹۷،ص 23(.

ادامه دارد ....

فرزندان زمین

قسمت اول

مهاجرت؛ سفری کوتاه
 به درازای عمر آدمی  

عبدالله اطلس

نعمت رحیمی

حسن ابراهیمی

به مناسبت روز جهانی سینام

به مناسبت روز جهانی سینام

هنر هفتم در سرزمین بی هنر

جای خالی سینما »پارادیزو« در کابل 
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اشــاره: »علــی محمــدی کیــان«، جــزو 

هرنمنــدان پــرکار، بــا حوصلــه و پی گیــری 

اســت کــه هــرن را از خوش نویســی در تهــران 

ــیده  ــدای کش ــگ و ص ــا رن ــال ها ب رشوع و س

شــدن »نــی« روی ورق دمخــور بــود تا کــه وارد 

ســینام شــد و حــاال ســال ها اســت کــه بــرای 

رشــد و تعالــی هــرن هفتــم در افغانســتان کار می کنــد. او تــاش 

آموزشــی،  دوره هــای  برگــزاری جشــن واره ها،  بــا  اســت  کــرده 

هرنمنــدان،  از  بزرگ داشــت  و  معرفــی  مراســم  منایــش گاه، 

ــد. ــم کن ــد را فراه ــرن و هرنمن ــت ه ــه ی پیش رف زمین

صبــح کابــل: در نخســت هــامن ســؤال همیشــگی، خــود تــان 

را معرفــی کنیــد.

محمــدی: تشــکر، علــی  محمــدی کیــان اســتم، 43 ســاله، در 

ــته  ــگاهی وابس ــاد دانش ــی جه ــر انتفاع ــه های غی ــی از مؤسس یک

بــه دانشــگاه تهــران، ســینام خوانــده ام. ســپس وارد هــرن و ســینام 

شــدم، نخســتین بــار در ســال ۱380 مؤسســه ی هــرنی ای را بــه 

ــد  ــال بع ــردم و دو س ــدازی ک ــران راه ان ــر«، در ای ــت هج ــام »روای ن

ایــن مؤسســه را بــه کابــل آوردیــم کــه تــا حــاال زیــر نــام »آکادمــی 

ــوم ســینامیی«، فعالیــت دارد. متأهــل اســتم، همــرم  هــرن و عل

نیــز ســینام خوانــده و تــا هنــوز فرزنــدی نداریــم.

صبــح کابــل: آکادمــی هــرن تــا حــاال چــه تأثیــری در ترویــج و 

رشــد هــرن هفتــم داشــته اســت؟

قابــل  هــرن  چــون  اســت؛  ســختی  ســوال  محمــدی: 

ــه  ــم ک ــق بگوی ــورت دقی ــه ص ــم ب ــت. منی توان ــری نیس اندازه گی

کارهــای مــا در ایــن هــژده ســال چــه تأثیــری داشــته اســت؛ امــا 

ــد  ــه رش ــا ب ــم ت ــه کار کردی ــتیم، خالصان ــوان داش ــه در ت ــر چ ه

ــا کمــک کــرده باشــیم. هــژده ســال، زمــان بســیار  ــن هــرن زیب ای

طوالنــی اســت و بــه دلیــل محدودیت هــای مالــی، سیاســی، 

امنیتــی و ناهنجاری هــای دیگــر، آن گونــه کــه می خواســتیم 

نشــد کــه مؤثــر باشــیم؛ امــا حــد اقــل توانســتیم ادبیــات خاصــی 

را در هــرن و ســینام ایجــاد کنیــم. در متــام دنیــا دولت هــا متولــی 

ــچ کار  ــه هی ــن زمین ــتان در ای ــه در افغانس ــد ک ــی ان ــور فرهنگ ام

مؤثــر و قابــل بحــث انجــام نــداده و حتــا سیاســت گذاری درســت 

ــدارد. ن

صبــح کابــل: ســینامی افغانســتان از گذشــته های دور متأثــر 

ــن واره ی مهــرگان روی تغییــر  ــت، در جش ــوده اس ــوود« ب از »بالی

ســبک، محتــوا و تغییــر نــوع نــگاه نیــز مترکــز شــده اســت؟

محمــدی: مترکــز جشــن واره تنهــا بــه بالیــوود و مســأله ای 

فیلم هــا،  گزینــش  در  مــا  اســت.  نبــوده  کردیــد  اشــاره  کــه 

ــوا و همــه ی بایدهــا و نبایدهــای  ــرم، محت ــر، ف زیبایی شناســی اث

ــا  ــم. م ــز دقــت کــرده ای ــا نی پذیرفته شــده ی ســینامی مــدرن دنی

تــاش کردیــم، ضمــن نــگاه جدی تــر بــه ســینام، بــه فیلــم کوتــاه 

ــن اســت کــه در  ــش هــم ای ــژه داشــته باشــیم؛ دلیل ــگاه وی ــز ن نی

ــد  ــم بلن ــان تر از فیل ــیار آس ــاخن بس ــاه س ــم کوت ــتان فیل افغانس

ــت. اس

صبح کابل: به نظر شام هرن اکتسابی است یا ذاتی؟

محمــدی: بــه نظــرم هــرن اکتســابی اســت؛ ولــی ممکــن اســت 

ذاتــی هــم باشــد.

صبــح کابــل: بســیاری معتقدنــد کــه هــرن ذاتــی اســت و بایــد 

در خــون هرنمنــد باشــد؛ بــرای همیــن، در دانشــگاه و کاس درس 

منی شــود هــرن را یــاد گرفــت.

محمــدی: انســان ممکــن اســت اســتعدادهای زیــادی داشــته 

باشــد؛ امــا مهــم آن اســت کــه زمینــه ی بــروز و بــدل شــدن 

ذهنیــت بــه عینیــت و واقعیــت چگونــه اســت. ایــن نیــاز بــه تــاش 

ــذرد. ــک می گ ــز آکادمی ــز از مراک ــیرش نی ــه مس ــوری دارد ک و تئ

صبح کابل: سینام میدان تئوری است یا عمل؟ 

محمــدی: هــر دو مکمــل یک دیگــر انــد. هرنمنــد بــدون 

ــر  ــت؛ اگ ــی اس ــتش خال ــرن، دس ــول کار ه ــوری و اص ــش تئ دان

خوبــی  اثــر  منی توانــد  باشــد،  داشــته  هــم  ذاتــی  اســتعداد 

بیافرینــد. از ســویی دیگــر، هــرنی کــه فاقــد جنبه هــای تئوریــک 

ــود. ــد ب ــز خواه ــرن نی ــه و ه ــد اندیش ــطحی و فاق ــد، س باش

ــوده  صبــح کابــل: ســینامگران افغانســتان بیشــر عمل گــرا ب

انــد یــا بــه دنبــال تئــوری؟ ضعف هــای ســینامی مــا در کجــا 

ــت؟ اس

محمــدی: منی دانــم بــه ایــن ســوال چطــور پاســخ دهــم؛ 

ــه در  ــم و ن ــی داری ــت خوب ــک وضعی ــر تئوری ــه از نظ ــا ن ــون م چ

میــدان عمــل. حتــا بــا داشــن چنــد ماســر و دکــرا نیــز ســینامی 

مــا حرفــی بــرای گفــن نــدارد. در عمــل هــم کــه ســینامی 

اکــران، بازگشــت رسمایــه و دارای مخاطــب اســت، مــا ســینامیی 

نداریــم؛ مثــا در ایــن هــژده ســال کــه فرصــت خوبــی بــرای 

تولیــد داشــتیم، بــه انــدازه ی انگشــتان دو دســت هــم فیلــم تولیــد 

نکردیــم. فیلم هایــی هــم کــه ســاخته شــدند بــا کمــک کشــورهای 

ــود. دیگــر ب

صبــح کابــل: اگــر هــرن اکتســابی اســت، پــس ضعــف در 

مراکــز آکادمیــک مــا بــوده اســت؟

محمــدی: یکــی از ضعف هــا همیــن اســت؛ چــون از نظــر 

تئــوری پیشــینه ای خوبــی نداریــم. در دانشــکده ی هــرن کــه 

ســابقه اش را منی دانــم چنــد ســال اســت، تــازه چنــد وقتــی اســت 

کــه دیپارمتنــت ســینام ایجــاد شــده اســت. اســتعدادهای خوبــی 

از همیــن دانشــکده فــارغ شــده انــد کــه در حــال رشــد، یادگیــری 

و تجربــه انــد. ضعــف بــزرگ دیگــر، مشــکات مالــی اســت. فــرض 

ــرول  ــی پ ــا وقت ــد؛ ام ــام را داری ــن هواپی ــام لوکس تری ــد ش کنی

ــد. ــرواز کنی ــد پ ــید، منی توانی ــته باش نداش

صبــح کابــل: از نظــر فــرم و محتــوا چطــور؟ برخــی معتقدنــد 

کــه ســینامی مــا در ایــن دو عرصــه، رشــد متــوازن نداشــته اســت؟

ــای  ــوص در فیلم ه ــه خص ــا ب ــینامی م ــم. س ــدی: موافق محم

کوتــاه، رشــد داشــته؛ امــا در زمینــه ی فــرم وضعیــت خوبــی نــدارد 

ــنا  ــه آش ــا جامع ــازان ب ــه فیلم س ــت ک ــن اس ــم ای ــش ه ــه دلیل ک

ــه و  ــون تجرب ــد؛ چ ــز می کنن ــوا مترک ــر روی محت ــتند و بیش اس

ــتند. ــوب نیس ــرم خ ــد، در ف ــزات الزم را ندارن تجهی

ــا ایــن نظــر چقــدر موافــق اســتید کــه مترکــز  صبــح کابــل: ب

فیلم هــای خــوب ســینامی مــا در ســال های اخیــر، بیــر از 

ــک  ــا صاحــب ی ــی م ــوده اســت؟ یعن ــه جشــن واره ب ــزی ب هــر چی

ســینامی جشــن واره زده شــدیم.

محمــدی: موافقــم، بیشــر فیلم هــا بــا رویکــرد جشــن واره 

ــه ایــن  ــد! اگــر ب ــا ب ــم خــوب اســت ی ســاخته شــدند کــه منی دان

فکــر کنیــم کــه چــون نــگاه جشــن واره ای اســت، پــس اندیشــه ای 

نــگاه  بــا  امــا اگــر همیشــه  ایــن مثبــت اســت؛  هــم اســت، 

جشــن واره ای فیلــم بســازیم و مخاطــب داخلــی را فرامــوش کنیــم، 

ــم بســیار خــوب  ــک فیل ــن منفــی اســت. روزی  از کارگــردان ی ای

کــه عوامــل، ســوژه و همــه چیــزش افغانســتانی بــود؛ امــا در خــارج 

ســاخته شــده بــود پرســیدم کــه چــرا ایــن کار را در داخــل انجــام 

ندادیــد، گفــت کــه مــن اصــا بــرای افغانســتان فیلــم منی ســازم، 

را  فیلــم  ایــن  افغانســتان کســی  نیســت کــه در  برایــم مهــم 

ــر؟  ــا خی ــد ی می بین

صبــح کابــل: گفتیــد کــه دولــت متولــی فرهنــگ اســت؛ 

امــا هرنمنــدان زیــادی انــد کــه معتقدنــد، دولــت و حامیــان 

خارجــی اش، در برابــر رشــد هــرن و بــه خصــوص ســینام ایســتاده 

ــت. اس

ــر کار و  ــت از نظ ــت و دول ــتی اس ــرف درس ــن ح ــدی: ای محم

تفاوتــی  و ســینام هیــچ  فرهنــگ  بــرای هــرن،  رسمایه گــذاری 

ــوی  ــم از س ــم فیل ــان ه ــان طالب ــدارد. در زم ــان ن ــا دوران طالب ب

دولــت ســاخته منی شــد، کتــاب چــاپ منی شــد، امــروز نیــز 

چنیــن اســت. مــن کار درخــور فرهنگــی ای کــه دولــت مجــری آن 

بــوده باشــد را بــه یــاد نــدارم. خارجی هــا هــم کــه دنبــال ســود و 

منفعــت خــود شــان اســتند. دولــت آشــکارا در برابــر رشــد فرهنــگ 

ــد  ــام منی ده ــی کاری انج ــی وقت ــت؛ ول ــه اس ــرار نگرفت ــرن ق و ه

بــه معنــای هــامن ایســتادن در برابــر فرهنــگ و هــرن اســت. ایــن 

ــا  ــه حت ــت ک ــاکارا اس ــل و ن ــه منفع ــن زمین ــدر در ای ــت آن ق دول

ــده  ــرش نیام ــه فک ــز ب ــرن نی ــگ و ه ــر فرهن ــتادن در براب ــر ایس فک

و  برگــزار  هــرنی  و  فرهنگــی  بارهــا در جشــن واره های  اســت. 

ــت  ــگ، وق ــات و فرهن ــر اطاع ــا وزی ــم؛ ام ــوت کردی ــا را دع آن ه

ــب  ــم جال ــم. برای ــا چــه می کنی ــد کــه م ــا ببین ــد ت نداشــتند بیاین

ــم و  ــه کار مه ــال چ ــژده س ــن ه ــگ در ای ــه وزرای فرهن ــت ک اس

ارزنــده ای انجــام دادنــد کــه یــک بــار هــم وقــت نکردنــد بــه ایــن 

جشــن واره ها رس بزننــد. بی توجهــی آن قــدر زیــاد اســت کــه 

هرنمندانــی مثــل اســتاد »گل زمــان« بیایــد و در رســانه اشــک 

مــا،  دیگــر  و هرنمنــدان  اســتاد گل زمــان  اشــک های  بریــزد. 

ــت. ــز اس ــه چی ــای هم گوی

صبــح کابــل: چنــدی پیــش رییس جمهــور دســتور ایجــاد 

بــه  را  آن  فرهنــگ  وزارت  امــا  داد؛  را  هــرن«  ملــی  »خانــه ی 

زیرمجموعــه ی خــود تقلیــل داد کــه اعراض هایــی هــم بــه دنبــال 

ــید؟ ــا رس ــه کج ــوع ب ــن موض ــتان ای ــت، داس داش

محمــدی: مــن در جریــان کامــل ایــن ماجــرا بــودم. در آن جــا 

زیــادی  عــده ای  کابــل حضــور داشــتند،  محــدود هرنمنــدان 

وزارت هــای  بــه  رییس جمهــور  آخــر  روز  در  بودنــد.  بی خــرب 

فرهنــگ، معــارف، تحصیــات عالــی و مالیــه دســتور داد کــه 

ــی  ــد. وقت ــاد کنن ــدان را ایج ــی هرنمن ــه ی مل ــه ی خان پیش زمین

پرس و جــو کــردم، دانســتم کــه وزارت اطاعــات و فرهنــگ تــاش 

کــرده اســت کــه خانــه ی ملــی هرنمنــدان را بــه شــورای چندنفــری 

تقلیــل داده و زیرمجموعــه ی خــود کــرده اســت کــه رییســش نیــز 

ــی  ــا وقت ــام دنی ــه در مت ــی ک ــد؛ در حال ــگ باش ــر فرهن ــد وزی بای

تشــکل های صنفــی بــرای دادخواهــی و بازپــرس از دولــت ایجــاد 

می شــود، نبایــد مقــام دولتــی در آن حضــور داشــته باشــد کــه در 

ــه نیســت. ــن گون افغانســتان ای

صبــح کابــل: چگونــه می تــوان یــک ســینامی قصه گــوی 

خــوب داشــته باشــیم کــه مخاطــب داشــته باشــد، ســودآور باشــد و 

ــرون بکشــد؟ ــم خــودش را از آب بی ــد گلی بتوان

محمــدی: ســینامی قصه گــوی خــوب، ریشــه در ادبیــات 

ــف  ــز ضعی ــه نی ــن عرص ــا در ای ــه م ــور دارد ک ــک کش ــتانی ی داس

ــی می توانیــم ســینامی قصه گــو داشــته باشــیم کــه  اســتیم. زمان

ــوب،  ــازار خ ــوب، ب ــنده ی خ ــوب، نویس ــان خ ــوب، رم ــتان خ داس

ــیم. ــته باش ــوب داش ــت خ ــوب و امنی ــه ی خ رسمای

صبــح کابــل: چــرا در ایــن زمینه هــا رشــد نکردیــم؟ مثــا 

ــک  ــینام ی ــا در س ــد ت ــود نیام ــه وج ــص ب ــی تخص ــچ بخش در هی

نفــر کارگــردان، بازیگــر، داســتان نویس، ســناریو نویس، طــراح 

صحنــه، لبــاس و .... باشــد؟

محمــدی: درســت اســت کــه آزادی بیــان داریــم؛ مگــر آن 

کــه کســی مثــل »زمــان احمــدی«، بــرای مــن منتــر نشــده بــه 

زنــدان بــرود؛ امــا دلیــل ایــن نابســامانی  و عقــب ماندن هــا همــه 

ریشــه در سیاســت گذاری و امنیــت دارد. منظــورم از امنیــت تنهــا 

امنیــت جانــی نیســت، امنیــت شــغلی، روحــی و مالــی نیــز اســت. 

ــه ی  ــه دغدغ ــد ک ــوب بنویس ــد خ ــی می توان ــتان نویس زمان داس

ــول کاری از پیــش منــی رود.  ــدون پ ــان نداشــته باشــد. ب ن

اخیــر  ســال های  در  افغانســتان  فیلم هــای  کابــل:  صبــح 

توریســتی اســت کــه مترکــز شــان نیــز روی مصیبــت و بدبختی هــا 

ــد؟ ــن مســأله را قبــول داری اســت، ای

ــن  ــگاه مــا توریســتی اســت، دلیلــش ای ــن کــه ن محمــدی: ای

ــرای  ــول ب ــدارد. پ ــب ن ــتان مخاط ــا در افغانس ــه فیلم ه ــت ک اس

چنیــن فیلم هایــی نیســت. فیلم ســاز مجبــور طــوری فیلــم بســازد 

کــه در کشــورهای دیگــر خوش شــان بیایــد. یــک فیلــم توریســتی 

هــم می توانــد خــوب و عمیــق باشــد، هــر چنــد بــرای خوش آمــدن 

دیگــران ســاخته شــده باشــد.

صبــح کابــل: آیــا املانت هــای بــه کار رفتــه در فیلم هایــی کــه در 

کشــورهای مثل افغانســتان ســاخته می شــود، جشــن واره ای اســت؟ 

زندگــی  در  داســتان ها  و  ســوژه ها  برخــی  محمــدی: 

لوکــس،  زندگــی  مثــل،  اســت.  عــادی  پیش رفتــه  کشــورهای 

خیابان هــای پــاک و ... کــه مظاهــر دنیــای مــدرن امــروز انــد؛ امــا 

ــا  ــاک در آن ج ــت تری ــا کش ــیخته و مث ــونت لجام گس ــر، خش فق

ــورت  ــه ص ــا ب ــوژه ی فیلم ه ــاید س ــن ش ــرای همی ــت. ب ــد اس جدی

ــا  ــم و غربی ه ــت نداری ــا دوس ــه م ــی رود ک ــمتی م ــه س ــودکار ب خ

ــی دارد. ــان تازگ ــرای  ش ــون ب ــد؛ چ ــت دارن دوس

ــد  ــا ســینامگران ایده آلیســت رشقــی معتقدن ــل: ام صبــح کاب

ــا همیشــه چهــره ای  کــه چنیــن برخــوردی، از روی تعمــد اســت ت

کــه از رشق در غــرب بــه منایــش گذاشــته می شــود، زشــت و مملــو 

از خشــونت باشــد؟

تئــوری توطئــه  از  و  باشــم  محمــدی: منی خواهــم بدبیــن 

اســتفاده کنــم؛ فکــر منی کنــم گرداننــدگان جشــن واره های دنیــا 

ــد  ــزی کنن ــن مســأله برنامه ری ــی کار باشــند کــه روی ای این قــدر ب

ــد. ــش دهن ــره ی زشــتش را منای ــا همیشــه از رشق، چه ت

ــم  ــک فیل ــال ها ی ــن س ــام ای ــرا در مت ــس چ ــل: پ ــح کاب صب

لوکــس، از خاورمیانــه برنــده ی جایــزه ی مهــم نشــده اســت؟

محمــدی: خــوب، این گونــه هــم نیســت کــه جشــن واره ها 

شــدن  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  مثــل  نباشــد.  سیاســت زده 

ســینامی »مخملبــاف« کــه کامــا دلیــل سیاســی دارد.

صبــح کابــل: اگــر ســینامی دوران حکومــت کمونیســتی 

ــا امــروز مقایســه کنیــم، چــه تفاوت هایــی از نظــر  افغانســتان را ب

ــود دارد؟ ــوا وج ــرم و محت ف

محمــدی: کارهــای دهــه ی شــصت، قابــل ســتایش انــد؛ امــا 

تولیــد امــروز یــک مقــدار محتــوای عمیق تــری دارد. بایــد رشایــط 

ــی  ــه راحت ــان، ب ــم کــه فیلم ســازی در آن زم ــز در نظــر بگیری را نی

امــروز نبــود. اگــر فیلــم »عشــق و دوســتی« را کــه نخســتین فیلــم 

ســینامیی مــا اســت بــا فیلــم نخســت ایــران )دخــر لُــر« مقایســه 

ــک  ــا ی ــد، م ــی دارن ــاوت زمان ــال تف ــزده س ــدود پان ــه ح ــم ک کنی

ســینامی خــوب داشــتیم.

صبــح کابــل: فیلــم کوتــاه، برشــی از یــک فیلــم بلنــد اســت یــا 

ســبک و روش کامــا مجــزا؟

محمــدی: زمانــی می توانــی فیلــم بلنــد بســازی کــه تجربــه ی 

فیلــم کوتــاه را داشــته باشــی؛ بیــن ایــن دو تفــاوت زیــادی نیســت، 

تنهــا حجــم کار، بودجــه و میــدان کاری متفــاوت اســت.

ــاه  ــم کوت ــد ســال، ســاخن فیل ــن چن ــا در ای ــل: آی صبــح کاب

ــم بلنــد ســاخته شــود؟ ــا فیل کمــک کــرده اســت ت

محمــدی: بــه نظــر مــن دو اتفــاق خــوب در ایــن هــژده ســال 

افتــاده اســت؛ یکــی ایــن کــه رونــد تولیــد فیلــم ادامــه پیــدا کــرده 

اســت. اگــر رونــد تولیــد فیلــم دهــه ی شــصت تــا کنــون ادامــه پیــدا 

ــم  ــد فیل ــم. تولی ــا شــاهد ســینامی بهــری بودی می کــرد، حــاال م

کوتــاه نگذاشــته کــه رونــد تولیــد فیلــم قطــع شــود. بحــث دیگــر 

ایــن اســت کــه تجربــه ی فیلم ســازی بــه وجــود آمــده اســت. اگــر 

فیلــم کوتــاه ســاخته نشــود، فیلــم بلنــد منی توانیــم داشــته باشــیم. 

ــر  ــه نظ ــتان ب ــینامیی افغانس ــم س ــن فیل ــل: بهری ــح کاب صب

ــد. ــام بگیری ــا را ن ــت؟ دو ت ــم اس ــدام فیل ــان ک ت

محمــدی: کار ســختی اســت؛ اگــر مجبــور باشــم کــه یکــی را 

ــا  ــن معن ــه ای ــن ب ــت دارم و ای ــامه« را دوس ــم »اس ــرم، فیل ــام بگی ن

ــم را  ــن فیل ــن ای ــت. م ــوب نیس ــر خ ــای دیگ ــه فیلم ه ــت ک نیس

ــت دارم. دوس

ــتانی  ــردان افغانس ــا کارگ ــینامگر ی ــن س ــل: بهری ــح کاب صب

ــت؟ ــی اس ک

ــرن  ــون در ه ــتم؛ چ ــوال اس ــن س ــف ای ــن مخال ــدی: م محم

ــا  ــن »رؤی ــد، م ــاری داری ــاد پافش ــه زی ــاال ک ــم. ح ــن نداری بهری

ســادات« را بــا کارهــا و اندیشــه اش بیشــر می پســندم؛ چــون یــک 

فیلم ســاز معتــدل اســت.

صبــح کابــل: کارهــای »صحــرا کریمــی« در مدتــی کــه در 

رسد  تنــور  می توانــد  آیــا  اســت؟  چگونــه  بــوده  »افغان فیلــم« 

ســینامی افغانســتان را بــار دیگــر گــرم کنــد؟

پیــش  ســال  بیســت  از  را  صحــرا  شــاید  مــن  محمــدی: 

می شناســم؛ از زمانــی کــه بــا اولیــن فیلــم بــه نــام »خــواب 

ســفید« وارد ســینام شــد. صحــرا در واقــع یــک انســان نــاآرام 

ــد و در کار خــودش  ــد کــه کار کن ــاش می کن اســت و همیشــه ت

ــم«  ــدون شــک از وقتــی کــه ریاســت »افغان فیل ــن باشــد. ب بهری

را پذیرفتــه، تــاش کــرده اســت کــه کار کنــد؛ امــا مثــل معروفــی 

وجــود دارد کــه می گویــد بــا یــک گل بهــار منی شــود. 

صبــح کابــل: منظــور تــان ایــن اســت کــه بایــد دولــت و اهالــی 

هــرن کمــک کننــد تــا کار بهــری انجــام شــود؟

محمــدی: دولــت بایــد کمــک کنــد. فیلــم کــه بــدون رسمایــه 

ســاخته منی شــود. دولــت یــک افغانــی بودجــه بــرای تولیــد فیلــم 

ــوب  ــم خ ــم فیل ــه می توانی ــت چگون ــد؛ آن وق ــاص منی ده اختص

ــی  ــه نفهم ــودش را ب ــا خ ــد ی ــا منی فهم ــت ی ــم. دول ــد کنی تولی

می زنــد. گاهــی منی فهمــد و بیشــر جاهــا خــودش را بــه نافهمــی 

می زنــد. یکــی از پیشــنهادهایی کــه مــن خیلــی در جلســه ی 

ــرن« پافشــاری داشــتم، اختصــاص  ــی ه ــه ی مل شــکل گیری »خان

دادن بودجــه ی ســاالنه بــرای تولیــد فیلــم بــود کــه مــورد پذیــرش 

قــرار نگرفــت. 

ــاهین  ــلیم ش ــینامی س ــورد س ــان در م ــر ت ــل: نظ ــح کاب صب

چیســت؟

محمــدی: ســینامی »ســلیم شــاهین« هــم بــه هــر حــال 

بخشــی از ســینام اســت کــه منی شــود نادیــده گرفــت. ســینامی 

ســلیم شــاهین یــک پرودکشــن خیلــی بــزرگ دارد کــه فیلــم 

ایــن کــه اصــول و اســتندردها را  ســینامیی تولیــد می کنــد. 

رعایــت منی کنــد، رس جایــش؛ ولــی ایــن کار یــک تنظیــم و 

مدیــرت کار دارد و تجربــه و عشــق کــه همــه ی این هــا هســت؛ امــا 

کاری کــه انجــام داده قابــل قــدر اســت. بایــد یــک تأســف عمیــق 

را ابــراز بکنــم؛ ایــن کــه اگــر ســلیم شــاهین یــک مقــدار کار کنــد 

و چهــار تــا کتــاب بخوانــد و از چهــار تــا آدمــی کــه ســینام خوانــده 

و دانشــی کــه در ایــن عرصــه دارد، مشــوره بگیــرد و چهــار تــا فیلــم 

خــوب ببینــد و نــگاه خــودش را تغییــر بدهــد و بــا نــگاه جدی تــر، 

هدف مندتــر و هرنمندانه تــر فیلــم بســازد.

صبــح کابــل: مخاطــب بیشــر طــرف دار کــدام ســینام اســت؟ 

دنبــال ســینامی کامل گــرا  کــه  یــا کســانی  شــاهین  ســلیم 

ــتند؟ اس

محمــدی: مخاطــب افغانســتان دنبــال همیــن جریــان ســلیم 

و جنبه هــای رسگرمــی اش  عامه پســند  اســت؛ چــون  شــاهین 

ــه  ــت ک ــی اس ــر مردم ــتانی بیش ــب افغانس ــت. مخاط ــر اس بیش

ــد و ســینامی ســلیم شــاهین را بیشــر  ــن دارن ســطح ســواد پایی

می تواننــد بفهمنــد.

صبــح کابــل: شــام طــرف دار هــرن بــرای هــرن اســتید یــا هــرن 

بــرای مــردم؟

ــتم؛  ــردم اس ــرای م ــرن ب ــرف دار ه ــا ط ــن قاعدت ــدی: م محم

چــون هرنمنــد نبایــد بــرای تاقچــه ی خانــه اش اثــر هــرنی تولیــد 

ــا  ــی از آن ه ــادی دارد؛ یک ــی زی ــالت های خیل ــد رس ــد. هرنمن کن

ــن اســت کــه معضــات اجتامعــی را نشــان بدهــد، اصاح گــر  ای

ــش  ــاظ نق ــن لح ــد؛ از ای ــاد کن ــه ایج ــی در جامع ــد و تغییرات باش

مــردم را ندیــده گرفــن کار درســتی نیســت؛ هــرن بــرای مــردم هــم 

ــد. ــه باش ــق و هرنمندان ــد عمی می توان

صبــح کابــل: کســانی کــه طــرف دار هــرن بــرای هــرن اســتند، 

می گوینــد کــه شــام یــک اثــر خــوب بســازید کــه هرنمندانــه 

ــود.  ــه می ش ــود تربی ــه خ ــود ب ــب خ ــد، مخاط باش

ــر فاخــر و  ــک اث ــی ی محمــدی: شــکی نیســت کــه شــام وقت

ــدا  ــود را پی ــب خ ــام مخاط ــد، رسانج ــد می کنی ــه تولی هرنمندان

ــا  ــن ب ــد؛ م ــال بع ــد س ــا ص ــال ی ــا ده س ــال ی ــا امس ــد ی می کن

ایــن نــوع نگــرش مخالفــم؛ بــه خاطــری کــه بــرای مخاطــب بایــد 

کارکــرد داشــته باشــد. هرنمنــد بــه امیــد ایــن ننشــیند کــه مــن 

ــگاه انتزاعــی کــه باالخــره روزی،  ــک ن ــا ی ــم و ب کار فاخــر می کن

جایــگاه خــود را پیــدا می کنــد؛ مثــل فیلم هــای »ون گــوگ«. 

ــون  ــت؛ چ ــی اس ــردی و انتزاع ــر کارب ــی، غی ــرش آرمان ــن نگ ای

باشــد.  اصاح گــر  خــودش  زمــان  در  دارد  رســالت  هرنمنــد 

ــد نقشــی  ــد بای ــه اصــاح، مــِن هرنمن ــاز دارد ب ــه نی وقتــی جامع

ــک  ــود کم ــت موج ــه وضعی ــرنم ب ــم و ه ــته باش ــن کار داش در ای

کنــد؛ ورنــه هرنمنــد بــه چــه دردی می خــورد؛ از ایــن جهــت 

ــد  ــد بای ــگاه مخالفــم. بخــش دوم کــه هرنمن ــوع ن ــن ن ــا ای مــن ب

مخاطــب تربیــت کنــد. ایــن تربیــت مخاطــب دو وجــه دارد. 

ــی  ــات اجتامع ــه معض ــد ب ــه هرنمن ــت ک ــن اس ــش ای ــک وجه ی

می پــردازد، چالش هــا را بیــان می کنــد و تــاش می کنــد کــه 

ــم  ــب را ه ــی مخاط ــورت ضمن ــه ص ــن ب ــه ای ــد ک ــن گری کن روش

ــا اســت کــه  ــن معن ــه ای ــود، ب ــد. وقتــی اثرگــذار ب تربیــت می کن

مخاطــب تربیــت کــرده اســت؛ امــا ایــن کــه مــا یــک کار هــرنی 

خیلــی عمیــق بــا نــگاه فلســفی و پســت مدرن تولیــد کنیــم 

ــد،  ــت آن را بفهم ــور اس ــود و مجب ــت ش ــب تربی ــد مخاط ــه بای ک

ــری،  ــای فک ــن پس زمینه ه ــت. ای ــه اس ــدار آرمان گرایان ــک مق ی

ــم  ــب فه ــا مخاط ــاز دارد ت ــی را نی ــی و تاریخ ــی، اجتامع فرهنگ

ــاری  ــن انتظ ــه چنی ــدون مقدم ــبه و ب ــد. یک ش ــدا کن ــن را پی ای

ــت. ــن نیس ممک

صبــح کابــل: اگــر حــرف خاصــی دل تــان می خواهــد بگوییــد 

خدمتیم. در 

محمــدی: مــن می خواهــم دولــت را بگویــم کــه اگــر خــودش 

ــی  ــائل فرهنگ ــه مس ــد ب ــود. بای ــدار ش ــد بی ــواب، بای ــه خ را زده ب

و هــرنی اهمیــت داده شــود. هــر چــه ایــن غفلــت را زودتــر 

ــن  ــه اســت؛ هــر چــه ای ــر گرفت ــو خســارت را زودت متــام کنــد، جل

غفلــت طوالنی تــر شــود، جامعــه دچــار خــران بزرگــی می شــود 

کــه جربانــش بســیار ســخت اســت. مــا بــا تولیــد کار هــرنی 

می توانیــم جلــو بســیاری از معضــات اجتامعــی را بگیریــم و 

ــگ و  ــث فرهن ــی بح ــم. وقت ــار کنی ــونت ها را مه ــیاری از خش بس

هــرن در جامعــه و در ســطح کان مطــرح و نهادینــه شــود، آدم هــا 

از درون متحــول می شــوند؛ خشــونت بــه خــودی خــود مهــار 

می شــود؛ انسان دوســتی و صلح خواهــی بــه خــودی خــود بــه 

وجــود می آیــد. این هــا هیــچ کدامــش بــا نشســت و جلســه و 

قطع نامــه ممکــن نیســت. مــا بایــد در فرهنــگ و هــرن فقرزدایــی 

کنیــم. فقــر نبــود نــان و آب نیســت. مــا بایــد هــرن را از فقــر نجــات 

ــیم. ــته باش ــامل داش ــه ی س ــا جامع ــم ت بدهی

از تمجید تا نقد و اصالح

از نظر توجه به فرهنگ و هنر؛ امروز با زمان طالبان تفاوتی ندارد
باید دولتی که خودش را در قبال فرهنگ و هرن به خواب زده است بیدار کرد

گفت و گو با علی محمدی کیان )کارگردان سینما(

نعمت رحیمی
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در روزهــای اخیــر بــا شــنیدن 
ــاله ای  ــر ده س ــر دخ ــاوز ب ــرب تج خ
در مدرســه ی دینــی در بادغیــس و  
ــاال رفــن آمــار تجــاوز جنســی  ــا ب ب
ــتیم  ــن اس ــاهد ای ــودکان، ش ــر ک ب
کــه هــر روز نســبت بــه گذشــته 
جامعــه ی مــان بســر مناســبی بــرای رشــد کــودکان 
نیســت و ممکــن اســت در هــر گوشــه ای از ایــن 
ــرار  ــی ق ــا آزار جنس ــاوز ی ــورد تج ــی م ــا کودک جغرافی
ــا در  ــد خانواده ه ــت. بای ــده اس ــه نگران کنن ــرد ک بگی
ایــن مــورد، هشــدارهای الزم را متوجــه شــوند. مراقبت 
ــی  ــی از موضوعات ــی یک ــر آزارجنس ــودک در براب از ک
ــاره ی آن  ــم در ب ــد ه ــواده بای ــن خان ــه والدی ــت ک اس

ــد.  ــری کنن ــم از آن جلوگی ــد و ه ــوزش دهن آم
رهــا کــردن کــودک و دغدغه هــای او، مخصوصــا 
ــد  ــت. بای ــیب زا اس ــیار آس ــب، بس ــن مکت ــس از س پ
اجــازه ی  کــودک  کــه  باشــد  گونــه ای  بــه  فضــا 
صحبــت کــردن در مــورد همــه چیــز را داشــته باشــد. 
ــث  ــودک باع ــی ک ــام در زندگ ــه ی ش ــور فعاالن حض
می شــود کــه او بــا شــام احســاس راحتــی بیشــری 
داشــته باشــد و اگــر چیــزی باعــث تــرس و نگرانــی او 

ــا شــام مطــرح کنــد. شــده باشــد، ب
را  او  آزارجنســی  برابــر  در  کــودک  از  مراقبــت 
محــدود منی کنــد و همچنیــن در بــاره ی رســانه ها 
ــی  ــار و اطاعات ــد. اخب ــت کنی ــان صحب ــد ت ــا فرزن ب
کــه در بــاره ی خشــونت های جنســی و پرخاش گــری 
می شــنود را از دســرس او تــا حــد امــکان خــارج 
ــا  ــورد آن هــا از او ســؤال بپرســید؛ مث ــد و در م نکنی
ــا بــه حــال در ایــن مــورد شــنیده اســت؟  ایــن کــه ت
از بــاز شــدن چشــم و گــوش کــودکان تــان نرســید، 
بلکــه بایــد تــا حــدودی از خطــرات آگاه باشــند و 

ــد. ــت کنن ــود مراقب ــد از خ بتوانن
نبایــد کــودک را برســانید و او را محافظــه کار بــار 
بیاوریــد؛ بلکــه بایــد بــه او آمــوزش دهیــد کــه چگونــه 
بتوانــد افــراد ســامل و ناســامل را از هــم تشــخیص 
دهــد. بایــد اجــازه دهیــد کــودک وارد جهــان شــود و 
بــا افــراد مختلــف تعامــل کنــد؛ امــا بــا آگاهی هایــی 
کــه کســب کــرده اســت، بــا آمــوزش مســائل جنســی 
می توانیــد آن هــا را از قربانــی شــدن نجــات دهیــد.
هــر مرحلــه ی رشدشــناختی  بایــد در  والدیــن 
کــودک، بــه انــدازه ی فهــم او در بــاره ی بــدن انســان 
ــات  ــه اطاع ــن ک ــاید از ای ــد. ش ــت کنن ــا او صحب ب
جنســی بــه کــودک تــان بدهیــد، برســید کــه مبــادا 
ــد.  ــر کنی ــی او را بیش ــج کاوی جنس ــن کار کن ــا ای ب

 مــواردی کــه بــه فرزنــد تــان کمــک می کنــد تــا 
از آســیب جنســی در امــان باشــد

• در ارسع وقــت در بــاره ی اعضــای بــدن بــا آن هــا 
صحبــت کنیــد. کــودک بایــد نــام و کارآیــی اعضــای 
ــا  ــی آن ه ــران از ناآگاه ــا دیگ ــد ت ــود را بدان ــدن خ ب

اســتفاده نکننــد.
• بــه آن هــا آمــوزش دهیــد کــه برخــی از اعضــای 
بــدن شــان خصوصــی اســت. بــه فرزنــد تــان بگوییــد 
ــت  ــی اس ــا خصوص ــی آن ه ــای خصوص ــه بخش ه ک
و هیــچ کــس جــز مــادر و پــدر شــان نبایــد آن هــا را 
لخــت ببینــد و آن هــا نیــز نبایــد اعضــای خصوصــی 

دیگــران را ببیننــد. 
ــوزش  ــا آم ــه آن ه ــان را ب ــد ت ــدن فرزن ــای ب • مرزه
دهیــد. بــه فرزنــد تــان بگوییــد هیــچ کــس نباید بــدن و 
اعضــای خصوصــی او را ملــس کنــد و آن هــا نیــز اجــازه 

ــد.  ــس کنن ــران را مل ــای دیگ ــد خصوصی ه ندارن
قســمت  از  نبایــد  کــس  هیــچ  بگوییــد   •
از  اســتفاده  ســوء  بگیــرد.  عکــس  خصوصــی اش 
بیــامران  توســط  کــودکان  برهنــه ی  عکس هــای 
جنســی، شــایع اســت و ایــن مســئله راه را بــرای 
بعــدی  سوءاســتفاده های  و  باج گیــری  اخــاذی، 

می کنــد. فراهــم 
ــد و  ــه بگوین ــه ن ــه چگون ــد ک ــا بیاموزی ــه آن ه • ب
ــده خــارج شــوند. بعضــی از  ــت ناراحت کنن از موقعی
کــودکان از ایــن کــه بــه کســی نــه بگوینــد، ناراحــت 
می شــوند، مخصوصــا بــه پیرمــردان یــا بزرگ ســاالن. 
• فرزنــد تــان را مطمــن کنیــد کــه می توانــد 
ــا  ــد. بچه ه ــت کنن ــام صحب ــا ش ــش ب ــورد بدن در م
ممکــن اســت بــه شــام حقیقــت را نگوینــد؛ زیــرا ایــن 
چیــزی اســت کــه متجــاوز از آن هــا خواســته و آن هــا 
ــه در  ــد ک ــا بفهامنی ــه آن ه ــت. ب ــرده اس ــد ک را تهدی
مــورد هــر اتفاقــی بــا شــام صحبــت کننــد و مطمــن 
ــت و  ــن اس ــان ام ــای ش ــام ج ــار ش ــه کن ــند ک باش
ــه ای  ــورد پرخاش گران ــچ برخ ــز هی ــام نی ــرف ش از ط

ــد.  ــد دی نخواهن
• بــه کــودکان تــان بگوییــد کــه ملــس شــدن 
ــه  ــی بدهــد. ب ــدن شــان ممکــن اســت حــس خوب ب
ــی  ــت گاه ــن اس ــه ممک ــد ک ــان بیاموزی ــدان ت فرزن
ملــس شــدن بــدن آن هــا لذت بخــش باشــد؛ امــا 
هرگــز نبایــد نســبت بــه آن تســلیم شــده و حــس 

ــند. ــته باش ــی داش خوب
آزارجنســی؛  برابــر  در  کــودک  از  مراقبــت     •
و  خانوادگــی  دوســتان  دیگــر،  کــودکان  حتــا 
مســتثنا  قاعــده  ایــن  از  اقــوام  نزدیک تریــن 
ــرف  ــوال از ط ــر معم ــرین خط ــه بیش ــتند. بلک نیس

دارد.  وجــود  نزدیــکان 

مراقبت از کودکان در برابر 
آزار جنسی 

زهرا سیاس

انســان ها بــرای دوام زندگــی ســامل 

ــه ســمت  ــد جامعــه را ب و فعــال کــه بتوان

کنــار  در  بیــاورد،  حرکــت  در  توســعه 

ــرای  ــاک ب ــوای  پ ــه ه ــی ب ــت غذای امنی

تنفــس نیــاز دارنــد؛ امــا همیــن انســان ها 

و  طبیعــت  بــه  شــان  بیامرگونــه ی  دســت برد  دلیــل  بــه 

فعالیت هــای ســلطه گرایانه،  پاکــی و ســامت را از هــوا و 

ــد. ــه ان ــود گرفت ــط خ محی

بتواننــد  کــه  ایــن  بــرای  جهــان  مختلــف  کشــورهای 

ســلطه ی بیشــری در زمیــن داشــته باشــند، بــا فعالیت هــای 

ــن  ــراف زمی ــوای اط ــردن ه ــرای آلوده ک ــی ب ــزون صنعت روزاف

ــر  ــد و ه ــه ان ــرار گرفت ــر ق ــا هم دیگ ــاری ب ــت مرگ ب در رقاب

کشــوری کــه توانســته هــوا و محیــط زیســت را بیشــر آلــوده 

ــت. ــت آورده اس ــه دس ــری ب ــاز بیش ــد، امتی کن

ــاالنه ۷  ــت، س ــی بهداش ــازمان جهان ــار س ــاس آم ــه اس ب

ــان  ــوا ج ــی ه ــر آلودگ ــه اث ــان ب ــر در رسارس جه ــون نف میلی

ــود  ــی خ ــه تنهای ــم ب ــن رق ــد. ای ــت می دهن ــان را از دس ش

قوی تریــن شــوک را بــه انســان وارد می کنــد.

عامل هــای آلودگــی هــوا در ســطح جهانــی آن یک ســان 

نیســت. میــزان تاثیرگــذاری و اســتفاده از آلوده کننده هــا، 

نظــر بــه محیــط جغرافیایــی و امکان هــای اقتصــادی از یــک 

جامعــه تــا جامعــه ی دیگــر تفــاوت می کنــد.

در کابــل بــا ایــن کــه از فعالیــت گســرده ی صنعتــی 

ــان  ــل را در می ــوده ی آن، کاب ــوای آل ــا ه ــت؛ ام ــربی نیس خ

خطرناک تریــن شــهرهای جهــان بــرای تنفــس قــرار داده 

اســت؛ بــه نحــوی کــه ســاالنه بیشــر از 3500 نفــر را بــه کام 

می فرســتد. مــرگ 

علل آلودگی هوا در کابل

ــل، ســوخت  ــن عامــل آلودگــی هــوا در شــهر کاب مهم تری

و  رابــر  ســوخت  ســنگ،  ذغــال  غیرمعیــاری  و  بی رویــه  

پاســتیک، ترانســپورت نامنظــم شــهری بــا موترهــای کهنــه، 

از دســتگاه های  نکــردن  اســتفاده  تیــل ،  پاییــن  کیفیــت 

تصفیــه ی دود در فعالیت هــای دودزا، خامــه بــودن رسک هــا و 

کوچه هــا اســت. این هــا همــه عواملــی اســت کــه بــا تکیــه بــر 

ــل زیســت  ــر قاب ــل را غی عواملــی دیگــر، محیــط زیســت کاب

کــرده اســت.

بی توجهی حکومت و نبود تعهد به توسعه

ــه در ســطح  ــه در ســطح خــرد و ن حکومــت افغانســتان ن

کان، بــرای کاهــش آلودگــی هــوای شــهر کابــل هیــچ 

پیــش  را  برنامه هایــی  حتــا  هیــچ؛  کــه  نــدارد  برنامــه ای 

ــه خــودی خــود باعــث بهینه ســازی آلودگــی  می گیــرد کــه ب

هــوا در شــهر می شــود. 

ــا ســخن گوی  ــش ب ــدی پی ــه چن ــی ای ک ــاس تلفون در مت

وزرات انــرژی و آب داشــتم، آن هــا گفتنــد کــه ایــن وزارت در 

نظــر دارد در برنامه هــای تولیــد انــرِژی از ذغــال ســنگ نیــز 

انــرژی بــرق را تولیــد کنــد؛ بــی  آن  کــه بدانــد رسمایه گــذاری 

ــته و از  ــاز داش ــادی نی ــای زی ــه هزینه ه ــش ب ــن بخ روی ای

ســویی هــم کنــرل ایــن رونــد از تــوان حکومــت افغانســتان 

ــاال  ــن کارش ح ــرای ای ــن ب ــور چی ــون کش ــت؛ چ ــرون اس بی

ــت. ــی اس ــهر های رسطان دارای ش

 وزارت صحــت عامــه، اعــام کــرده اســت کــه ســاالنه 

ــان  ــان ش ــل ج ــوا در کاب ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــر ب 3500 نف

را از دســت می دهنــد و همین طــور 6000 نفــر دیگــر در 

ــار  ــا گرفت ــه رسطان ه ــوا ب ــی ه ــل آلودگ ــه دلی ــتان ب افغانس

شــده انــد؛ امــا بــا ایــن حــال همیــن وزارت، تفاله هــای 

البراتــواری خــود را بــه دریــای کابــل می ریــزد کــه ایــن 

تفاله هــا خــود عامــل رسطان هــا و آلوده کننــده ی محیــط 

ــت. ــت اس زیس

ــتان  ــیلی در افغانس ــوخت های فس ــرای س ــل ب ــا بدی تنه

انــرژی خورشــیدی و انــرژی بــادی اســت؛ امــا تــا هنــوز هیــچ 

اداره و نهــاد دولتــی اســتفاده از انــرژی خورشــیدی را رشوع 

نکــرده اســت.

ــت را  ــن محدوی ــل، بزرگ تری ــت کاب ــط زیس ــس محی ریی

بــرای پاک ســازی هــوای کابــل، حکومــت و اداره ی ملــی 

حفاظــت از محیــط زیســت می دانــد.

ــی  ــل، مدع ــت کاب ــط زیس ــس محی ــون، ریی ــم هامی کاظ

اســت کــه در سیاســت دولــت افغانســتان نــگاه ســبز وجــود 

نــدارد و دلیــل ایــن کــه ریاســت محیــط زیســت کابــل هیــچ 

ــدارد،  ــر ن ــای بیش ــی و برنامه ه ــرای آگاهی ده ــه ای ب بودج

نیــز همیــن اســت.

ــوا و  ــی ه ــا آلودگ ــارزه ب ــی مب ــای خال ــر ج ــوی دیگ از س

ــی ۱3۹۹  ــه ی مل ــند بودج ــاک در س ــرژی پ ــرای ان ــه ب هزین

نیــز بیان گــر ایــن اســت کــه حکومــت افغانســتان هنــوز هــم 

کــه هنــوز اســت، هیــچ گونــه تعهــدی بــه پیرفــت و توســعه 

نــدارد.

قــرار گرفــن افــراد نــاکارا در رأس اداره ی ملــی حفاظــت 

از محیــط زیســت نیــز بیان گــر ایــن اســت کــه حکومــت نــگاه 

جــدی ای بــه محیــط زیســت نــدارد.

کابــل،  هــوای  آلودگــی  دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی 

فعالیــت 530 داش خشــت پزی اســت کــه رابــر و پاســتیک 

می ســوزانند. در درازای هــژده ســال گذشــته ایــن داش هــای 

خشــت پزی در هیــچ نهــاد دولتــی بــه ثبــت نرســیده و از 

فعالیت هــای آن هــا هیــچ گونــه نظارتــی صــورت نگرفتــه 

ــتان  ــت افغانس ــه حکوم ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــن ب ــت. ای اس

هیــچ گاهــی بــه آلودگــی هــوای کابــل بــه دیــد بحــران ندیــده 

ــه همیــن دلیــل کشــته  و هــزاران باشــنده ی پایتخــت کــه ب

ــت. ــته اس ــی نداش ــش ارزش ــوند، برای می ش

فقر و حکومتی که قرار نیست برای مهار آن کاری کند

ــت.  ــوده اس ــکل زا ب ــته مش ــادی، پیوس ــتی اقتص تهی دس

در افغانســتان فقــر همــواره در کنــار نبــود آگاهــی از اهمیــت 

ســامت محیــط زیســت، باعــث شــده اســت کــه هــوای شــهر 

کابــل بیشــر از انــدازه ی تصــور آن آلوده تــر باشــد.

بــه  دست رســی  نداشــن  دلیــل  بــه  پایخت نشــینان 

انــرژی پــاک، ناچــار انــد بــرای رفــع نیازهــای  شــان از 

ــتیک  ــر و پاس ــنگ، راب ــال س ــل ذغ ــی مث ــای ناپاک انرژی ه

پایتخت نشــینان،  زندگــی  بگیرنــد.  بهــره  ســوخت  بــرای 

ــی  ــرای رهای ــاری ب ــت؛ ناچ ــرب اس ــرب و ج ــان ج ــی می انتخاب

از رسمــا و گذشــن از زندگــی و ســامتی. نداشــن برنامــه ی 

ســازنده بــرای مبــارزه بــا فقــر و بی ســوادی باعــث شــده 

ــد. ــدا کن ــه پی ــان ادام ــد هم چن ــن رون ــه ای ــت ک اس

کوتاهی رسانه های درون مرزی

افــکار  از آن جایــی کــه در سمت وســودهی  رســانه ها 

ــی  ــش اساس ــه نق ــت در جامع ــر مثب ــاد تغیی ــی و ایج عموم

چهــارم  رکــن  و  دموکراســی  پایه هــای  از  یکــی  دارد،  را 

حکومــت خوانــده شــده اســت.

دنبــال  پیوســته  رســانه ها  افغانســتان،  در  امــا 

و  بــه روســپیان خربچیــن  و  بــوده  ســود شــخصی خــود 

ــد  ــانه های متعه ــا رس ــد ت ــته ان ــباهت داش ــده ش رسگرم کنن

ــه ی  ــت در جامع ــده اس ــث ش ــن باع ــردم. ای ــی و م ــه زندگ ب

آلودگــی  از  مناســبی  درک  مــردم  افغانســتانی  بی ســواد 

هــوا و پیامد هــای آن نداشــته و بــه آن اهمیــت ندهنــد. 

ــان  ــر انس ــق ه ــاک ح ــوای پ ــس ه ــه تنف ــن ک ــدن ای فهامن

ــه فراهم ســازی آن؛ بیشــر از راه  اســت و دولت هــا مکلــف ب

ــتان  ــانه های افغانس ــفانه رس ــت. متأس ــن اس ــانه ها ممک رس

ارزشــی  دیــد  و  کــرده  کوتاهــی  همــواره  مــورد  ایــن  در 

بــه محیــط زیســت نداشــته انــد؛ ایــن یکــی بزرگ تریــن 

چالش هــا در مبــارزه بــا آلودگــی هــوای کابــل اســت.

و نداشــن حــس  بی تفاوتــی ســی وچند میلیونــی 

ــن ــه وط ــت ب مالکی

امــا زمانــی کــه  بی تفاوتــی همیشــه کشــنده اســت؛ 

ایــن بی تفاوتــی در برابــر آلودگــی هــوا قــرار می گیــرد، 

ــه رو  ــودی انســان ها و زمیــن رو ب ــا ناب ــه ی مســتقیم ب ــه گون ب

می شــویم. ایــن بی تفاوتــی در ســطح جهانــی آن باعــث 

شــده اســت کــه زمیــن بــه پایــان خــود نزدیــک شــود؛ امــا در 

ــه نهــاد حکومــت  افغانســتان ایــن بی تفاوتــی را منی شــود ب

و یــا اداره ای بــه نــام ملــی حفاظــت از محیــط زیســت 

خاصــه کــرد. بی تفاوتــی در افغانســتان بیــامری فراگیــری 

اســت کــه همــه بخش هــای زندگــی ســامل را در جامعــه 

ــت. ــرده اس ــل ک مخت

کــه  اســت  شــده  ایــن  بــر  عــادت  کابــل  شــهر  در 

کارکنــان اداره ی شــهرداری پــس از پــاک کــردن آب روهــای 

ــرون  ــا بی ــن آب روه ــه از آی ــی را ک ــار رسک، گِل و کثافت کن

ــده و در  ــک ش ــا خش ــد ت ــار رسک بگذارن ــند، در کن می کش

هــوای شــهر حــل شــود. ایــن از بی تفاوتــی شــهرداری؛ 

امــا ایــن کــه هیــچ باشــنده ی کابــل در ایــن رابطــه لــب بــه 

کشــنده ای  بی تفاوتــی  از  خــرب  منی کنــد،  بــاز  شــکایت 

می دهــد کــه بــه ســادگی درمــان منی شــود.

نداشــن حــس تعهــد و مالکیــت بــه وطــن و محیــط، بــه 

ــا  ــه حت ــت ک ــوی اس ــتان ق ــندگان افغانس ــدازه ای در باش ان

ــب  ــود را صاح ــا خ ــت ت ــر آن داش ــی ای را ب ــت امریکای رشک

ــی  ــدان هوای ــاده ی می ــراف ج ــان اط ــته و درخت ــهر دانس ش

ــد. ــل را قطــع کن کاب

ــی  ــوق اساس ــای حق ــاس آموزه ه ــه اس ــر ب ــوی دیگ  از س

ایــن حــق هــر شــهروند اســت کــه از دولــت، خواهــان تنفــس 

هــوای پــاک و ســامل شــود؛ هوایــی کــه دیگــر بــرای ســامت 

ــا  ــا ت ــد؛ ام ــیبی نزن ــچ آس ــاه هی ــا و گی ــان ها، حیوان ه انس

هنــوز مــا هیــچ گاه شــاهد هم چــون حرکتــی در کابــل نبــوده 

ایــم.

ــر  ــه ای انتحــاری کــه شــاید 50 نف ــان حادث ــرای قربانی ب

باشــد، بارهــا هــزارن نفــر بــه خیابــان ریختــه انــد و خواهــان 

ــرای 3500 نفــری کــه همه ســاله  ــد؛ امــا ب عدالــت شــده ان

بــه دلیــل آلودگــی هــوا در کابــل کشــته می شــوند تــا هنــوز 

ــت  ــه از دول ــت ک ــده اس ــان نیام ــه خیاب ــهروندی ب ــچ ش هی

منی توانــد  را  دشــمن  گلوگه هــای  جلــو  وقتــی  بخواهــد 

بگیــرد، جلــو ایــن دشــمن خانگــی را بگیــرد کــه هــر روز او را 

ــد. ــد می کن ــرگ تهدی ــه م ب

ایــن کــه چــرا کمســیون مســتقل حقــوق بــر تــا کنــون 

در ایــن زمینــه صدایــی بلنــد نکــرده اســت چــه کســی بایــد 

پاســخ بدهــد؟ ایــن پرســش هارا هــر شــهروندی کــه خواهــان 

تنفــس هــوای پــاک اســت بایــد از خــود بپرســد.

دوام بی تفاوتــی در باشــندگان پایتخــت باعــث شــده 

ــده  ــل را نادی ــوای کاب ــی ه ــز آلودگ ــت نی ــه حکوم ــت ک اس

گرفتــه و هیــچ برنامــه ای بــرای حــل دامئــی آن نداشــته 

ــه ی حکومــت  باشــد؛ چــون هیــچ یــک از مقام هــای بلندپای

در  شــان  کاری  دوره ی  پایــان  از  پــس  نیســتند  ناچــار 

ــد. ــوده تنفــس کنن ــن هــوای آل ــا از ای ــد ت افغانســتان مبانن

از آن چــه تــا حــاال گفتــه آمــدم بــه ایــن نتیجــه می رســم 

کــه مهم تریــن علــت آلودگــی هــوای کابــل کــه صنعــت 

مــرگ را در جریــان انداختــه اســت، کوتاهــی دولــت در 

اعــامل وظیفــه و مکلفیت هایــش اســت کــه بی ســوادی 

ــاز  ــان زمینه س ــی ش ــوق  اساس ــردم از حق ــی م ــود آگاه و نب

ادامــه ی بی توجهــی دولــت بــه ایــن مســأله شــده و در 

ــد آن باشــندگان پایتخــت اســتند کــه ســاالنه هــزاران  براین

می دهــد. کشــته 

ایــن  کــه  کنــد  فرامــوش  نبایــد  افغانســتان  دولــت 

ــا بــرای کاهــش آلودگــی هــوا  مکلفیــت قانونــی اش اســت ت

ــه کار  ــت ب ــر دس ــه زود ت ــر چ ــردم ه ــامت م ــتیبانی س و پش

ــا اکوسیســتم  ــا جــان انســان ها و ب ــن ب شــده و بیشــر از ای

پایتخــت بــازی نکنــد. اگــر آلودگــی هــوای کابــل هم چنــان 

ادامــه پیــدا کنــد و بــرای کاهــش و مهــار آن کاری نشــود، در 

زود تریــن فرصــت بــه شــامر افــراد رسطانــی افــزوده شــده، به 

ــر  رشــد ذهنــی کــودکان آســیب رســانده و بیامراســتان ها پ

از نــوزادان مــرده خواهــد شــد. تــداوم ایــن وضعیــت باعــث 

ــه  ــل ب ــی در کاب ــر بارندگ ــال دیگ ــد س ــه در چن ــود ک می ش

ــل  ــالی کام ــه خشک س ــت ب ــده و در نهای ــن آم ــدت پایی ش

منتهــی می شــود.

ــران  ــن بح ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــه زود ب ــر چ ــت ه ــر دول اگ

ــل  ــرد، کاب ــه ی ســازنده و توســعه محور را در پیــش نگی برنام

در کمــر از یــک دهــه ی دیگــر بــه شــهری تبدیــل می شــود 

کــه در آن زندگــی ممکــن نخواهــد بــود؛ ایــن خطــری اســت 

آمدنــی و مســؤولیت آن بــه دوش دولــت و باشــندگان کابــل 

اســت.

مجیب ارژنگ

آلودگی هوای کابل ناشی
 از آلودگی وجدان است

حکومت افغانســتان نه در ســطح خرد و نه در 

ســطح کالن، برای کاهش آلودگی هوای شــهر کابل 

هیچ برنامه ای نــدارد که هیچ؛ حتا برنامه هایی 

را پیــش می گیرد که به خودی خود باعث 

بهینه ســازی آلودگی هوا در شهر می شود. 

در متــاس تلفونی ای که چندی پیش با 

ســخن گوی وزرات انرژی و آب داشتم، آن ها گفتند 

کــه ایــن وزارت در نظر دارد در برنامه های تولید 

انرِژی از ذغال ســنگ نیز انرژی برق را تولید کند؛ 

بــی  آن  که بداند رسمایه گذاری روی این بخش 

به هزینه های زیادی نیاز داشــته و از ســویی هم 

کنرل این روند از توان حکومت افغانســتان بیرون 

اســت؛ چون کشور چین برای این کارش حاال 

دارای شهر های رسطانی است.

Rohullah Amin

Rohullah Amin
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ــا  ــد، ت ــت جمهوری می گوی ــاون دوم ریاس ــش، مع رسور دان

زمانــی کــه چنددســتگی میــان رهــربان سیاســی افغانســتان 

در خصــوص صلــح از بیــن نــرود و بــه یــک دیــدگاه واحــد 

ــود. ــن منی ش ــور تأمی ــن کش ــی در ای ــح واقع ــند، صل نرس

آقــای دانــش کــه روز جمعــه )6جــدی( در هشــتمین 

پیشــین  عضــو  بیــگ،  مطلــب  شــدن  کشــته  ســالیاد 

ــت  ــه حکوم ــت ک ــرد، گف ــت می ک ــدگان صحب ــس مناین مجل

افغانســتان از هرگونــه برنامــه و دیدگاهــی کــه بــه صلــح 

ــا وحــدت نظــر شــامری  ــد؛ ام منجــر شــود، اســتقبال می کن

از رهــربان سیاســیون بــا طالبــان، مانــع اصلــی صلــح در ایــن 

ــت.  ــور اس کش

او گفــت: »در رابطــه بــا صلــح امــروز، در میــان سیاســیون 

بــه  روز  هــر  نــدارد.  وجــود  نظــر  وحــدت  مــا  داخلــی 

ــت،  ــن اس ــا ای ــت م ــود. خواس ــن زده می ش ــا دام اختاف ه

هــامن طــور کــه صفــوف مــا در دوران جهــاد یکــی بــود در 

ــه  ــز یــک ســان شــود. برخی هــا امــروز ب ــح نی ــا صل رابطــه ب

ــد  ــته ان ــان برخواس ــی از طالب ــرف داری ضمن ــه ط ــکلی ب ش

کــه حکومــت افغانســتان نامــروع و طالبــان را مجاهــد 

اســتند و همگــی را اجیــر خطــاب می کننــد. ایــن درحالــی 

اســت کــه خــود شــان در متــام عمــر و ســال ها در خدمــت 

همیــن  در  را  خــود  اکنــون  همیــن  و  بودنــد  خارجی هــا 

می کننــد.« کاندیــد  دست نشــانده،  حکومــت 

ــی در  ــخص از کس ــور مش ــه ط ــش ب ــای دان ــد آق هرچن

ایــن نشســت نــام نــربد؛ امــا گفــت، همیــن افــراد کــه 

می خواننــد،  دست نشــانده  را  افغانســتان  حکومــت 

ــک  ــح ی ــت و صل ــح اس ــع صل ــت مان ــه حکوم ــد ک می گوین

نیســت.  دولتــی  پروســه ی 

او از رهــربان سیاســی خواســت کــه دســت از منفعت طلبــی 

شــخصی بردارنــد و در کنــار حکومــت و مــردم افغانســتان 

پروســه ی صلــح را مدیریــت کننــد. 

گلب الدیــن  متوجــه  دانــش  آقــای  حرف هــای  ظاهــرا 

حکمت یــار، رهــرب حــزب اســامی افغانســتان بــود. آقــای 

حکمت یــار دو روز قبــل در یــک هامیشــی در کابــل گفــت 

ــن  ــور ای ــت و در حض ــانده اس ــی دست نش ــت فعل ــه حکوم ک

حکومــت، طالبــان هرگــز تــن بــه مذاکــره نخواهنــد داد. 

ــان  ــت هم چن ــن نشس ــت جمهوری در ای ــاون دوم ریاس مع

گفــت کــه صلــح بــا شــعارها علیــه حکومــت و مــروع خوانــدن 

طالبــان تأمیــن نخواهــد شــد و تنهــا راه بــرای رشوع مذاکــرات 

ــتان  ــت افغانس ــت حکوم ــا محوری ــان ب ــه طالب ــت ک ــن اس ای

ــرار شــود.  ــز برق ــد و در آتش بــس نی مذاکــره کنن

ــه آن  ــای دانــش ب ــود کــه آق ــات، از دیگــر مســائلی ب انتخاب

پرداخــت و گفــت کــه همــه ی نامــزدان ریاســت جمهوری بــه کار 

کمیســون های انتخاباتــی احــرام بگذارنــد و اجــازه دهنــد کــه 

ایــن دو کمیســیون کارهــای خــود را مطابــق بــه قانــون بــه پیش 

بــرده و نتیجــه ی نهایــی انتخابــات را اعــام کننــد. 

ایــن درحالــی اســت کــه هفتــه ی گذشــته، کمیســیون 

انتخابــات پــس از نزدیــک بــه ســه مــاه از برگــزاری انتخابــات، 

آن  بــه  مطابــق  کــه  کــرد  اعــام  را  ابتدایــی  نتیجــه ی 

اســت.  ابتدایــی  نتیجــه ی  برنــده ی  غنــی  محمــدارشف 

قــرار اســت پــس از ایــن کــه شــکایات از ســوی کمیســیون 

رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی بررســی شــد، نتیجــه ی 

نهایــی نیــز اعــام شــود.

آرزوی  صلــح  کــه  می گویــد  حکومــت  اجرایــی  رییــس 

دیرینــه ی مــردم افغانســتان اســت و تنهــا راه تحقــق مذاکــره ی 

ــت.  ــتان اس ــت افغانس ــا حکوم ــان ب طالب

جمعــه  روز  چاشــت  از  پیــش  کــه  عبداللــه،  عبداللــه 

)6جــدی( در مراســم هشــتمین ســالیاد کشــته شــدن »مطلــب 

ــرای رســیدن  ــل صحبــت می کــرد، گفــت کــه ب بیــک« در کاب

ــه ی  ــرا ادام ــد از هــر فرصــت اســتفاده شــود؛ زی ــح بای ــه صل ب

جنــگ هــر روز قربانــی بیشــر از مــردم افغانســتان می گیــرد. 

او افــزود: »پیــام مــن بــه طالبــان ایــن اســت کــه بــا جنــگ 

پیــروز شــده منی توانیــد. اگــر حرفــی داریــد، نظــری داریــد و 

ــد،  ــتان را داری ــردم افغانس ــار م ــی آرام در کن ــر آرزوی زندگ اگ

ــد. در گفت وگــو  ــن اســت کــه گفت وگــو کنی ــه راهــش ای یگان

تنهــا مســأله ی حکومــت نیســت. بیاییــد بــا مناینــدگان همــه 

مــردم افغانســتان بنشــنید و مذاکــره کنیــد.«

جــدی(  5( پنج شــنبه  روز  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 

گلب الدیــن حکمت یــار، رهــرب دســته ی انتخاباتــی صلــح 

و عدالــت اســامی، در یــک نشســت خــربی گفــت کــه 

گــروه طالبــان، بــا حکومــت کنونــی افغانســتان وارد مذاکــره 

نخواهــد شــد.

آقــای  حکمت یــار افــزود: »بــا حضــور نیروهــای خارجــی و 

حکومــت دست نشــانده، صلــح در افغانســتان ناممکــن اســت. 

حکومــت وحــدت ملــی مانعــی در برابــر صلــح اســت.«

اخیــرا زملــی خلیــل زاد، مناینــده ی ویــژه ی وزارت خارجه ی 

ــان آغــاز کــرده  ــا طالب ــازه ی مذاکــرات خــود را ب ــکا دور ت امری

اســت. شــامری از رســانه های خارجــی نیــز گــزارش داده انــد 

ــونت ها و  ــش خش ــورد کاه ــان، در م ــروه طالب ــربی گ ــه ره ک

ــد.  ــرده ان ــق ک ــدت، تواف ــس کوتاه م آتش ب

گفتــه می شــود کــه رهــربی ایــن گــروه، بــه توافــق رســیده 

ــاالت  ــا ای ــح ب ــه ی صل ــا امضــای توافق نام ــان ب ــد کــه هم زم ان

ــد. ــام کنن ــی را اع ــس کوتاه مدت ــکا، آتش ب ــده ی امری متح

کــه  کــرد  اعــام  پیــش  روز  نیــز چنــد  طالبــان  گــروه 

ــه ی  ــای توافق نام ــس از امض ــی، پ ــای بین االفغان گفت وگوه

آغــاز  افغانســتان،  از  امریکایــی  نیروهــای  کامــل  خــروج 

خواهــد شــد.

ــد  ــت خوســت می گوین ــی در والی مســؤوالن محل

بــرای  )یتیــم(  بی رسپرســت  کــودک  یــک  کــه 

ــازی  ــش ب ــت نق ــن والی ــی ای ــوان وال ــه عن ــم روز ب نی

ــت.  ــرده اس ک

در خربنامــه ای کــه از ســوی دفــر مطبوعاتــی 

ــده  ــده، آم ــتاده ش ــانه ها فرس ــه رس ــت ب ــی خوس وال

اســت کــه ایــن کــودک بی رسپرســت بصیــر نــام 

دارد و بــه خواســت و ابتــکار والــی ایــن والیــت، 

ــازی کــرده  ــی نقــش ب ــوان وال ــه عن ــم روز ب ــرای نی ب

ــت.  اس

والــی  هــدف  کــه  اســت  آمــده  خربنامــه  در 

خوســت از ایــن کار، رشیــک ســاخن مشــکات 

ــن  ــا ای ــوده ت ــت ب ــن والی ــت ای ــودکان بی رسپرس ک

کــودک بتوانــد مشــکات ســایر کــودکان را بــا والــی 

ایــن والیــت در میــان بگــذارد. 

گفتنــی اســت کــه بصیــر کوچــک در چنــد ســاعت 

ــنا  ــا حس ــوده، ب ــت ب ــن والی ــی ای ــوان وال ــه عن ــه ب ک

ــدار و گفت وگــو  ــه نیــز دی جلیــل، معیــن وزارت داخل

داشــته و از او خواســته اســت کــه مشــکات کــودکان 

ــد.  ــک کن ــا ریاســت جمهوری رشی را ب

در خربنامــه آمــده اســت کــه ایــن کــودک بــا 

اهــدای تقدیرنامــه از کارهــای حســنا جلیــل، معیــن 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــراز قدردان ــه، اب وزارت داخل

افغانســتان  جنــوب-رشق  در  خوســت  والیــت 

موقعیــت دارد و هم مــرز بــا کشــور پاکســتان اســت. 

ــی  ــبکه ی حقان ــان و ش ــتی طالب ــای تروریس گروه ه

در ایــن والیــت حضــور گســرده دارنــد و هرازگاهــی 

ــا  ــد؛ ام ــتی می زنن ــای تروریس ــه فعالیت ه ــت ب دس

ــا  ــرز ب ــات هم م ــر والی ــه دیگ ــبت ب ــت نس ــن والی ای

پاکســتان، امن تــر اســت.

وزارت دفــاع اعــام کــرده کــه در نتیجــه ی عملیــات 

هوایــی نیروهــای ارتــش، والــی نام نهــاد طالبــان بــرای 

والیــت لغــامن، کشــته شــده اســت.

در خربنامــه ای کــه روز جمعــه )6جــدی( از ســوی 

ایــن وزارت بــه نــر رســیده، آمــده اســت کــه نیروهــای 

لغــامن  والیــت  در  را  هوایــی ای  عملیــات  ارتــش، 

راه انــدازی کــرده انــد کــه در نتیجــه ی آن  قــاری 

ذین العابدیــن، والــی نام نهــاد طالبــان بــرای ایــن 

والیــت، قــاری معــراج، ولســوال پیشــین علی شــینگ 

و 24 هراس افگــن دیگــر کشــته شــدند.

حملــه   ایــن  کــه  اســت  آمــده  خربنامــه  در 

پنج شنبه شــب )5جــدی( در والیــت لغــامن انجــام 

شــده کــه در نتیجــه ی آن افــزون بــر کشــته شــدن 26 

هراس افگــن 5 نفــر دیگــر نیــز زخمــی شــده انــد.

ــان عملیــات  وزارت دفــاع گفتــه اســت کــه در جری

ــته های  ــان و رسدس ــاد طالب ــی نام نه ــا وال ــد، ده خال

مشــهور ایــن گــروه کشــته شــده انــد. 

والیــت لغــامن در رشق افغانســتان، از والیت هــای 

ناامــن اســت کــه طالبــان و تفنــگ داران غیرمســؤول 

در آن حضــور گســرده دارنــد.

پیشــین  رییس جمهــور  معــاون  قانونــی،  یونــس 

افغانســتان، می گویــد کــه صلــح، خواســته ی متــام مــردم 

ایــن کشــور اســت و بــرای تأمیــن صلــح بایــد هم آهنگــی 

و  سیاســیون  افغانســتان،  میــان حکومــت  همه جانبــه 

ــود. ــاد ش ــان ایج طالب

آقــای قانونــی کــه روز جمعــه )6 جــدی( در هشــتمین 

پیشــین  بیــک، عضــو  مطلــب  ســالیاد کشــته شــدن 

می کــرد،  صحبــت  کابــل،  در  مناینــدگان  مجلــس 

گفــت: افــرادی کــه صلــح را »منهــای« دولــت افغانســتان 

جســت وجو می کننــد، در اشــتباه اســتند؛ زیــرا صلــح 

ــمی  ــاد رس ــک نه ــوان ی ــه عن ــتان ب ــت افغانس ــدون دول ب

ــت.  ــن اس ناممک

بــه گفتــه ی او، درســت اســت کــه سیاســیون بــا دولــت 

افغانســتان اختــاف نظــر دارنــد؛ امــا نفــی کــردن نظــام از 

ــمنان  ــه دش ــذاری ب ــتباه و خدمت گ ــح، اش ــه ی صل پروس

ــی  ــق هم آهنگ ــا راه را از طری ــت. »م ــتان اس ــردم افغانس م

میــان دولــت، سیاســیون و طالبــان جســت وجو می کنیــم. 

اگــر دولــت می گویــد کــه صلــح تنهــا توســط دولــت ممکــن 

اســت، ایــن اشــتباه اســت. سیاســیون، مناینــدگان واقعــی 

ــت را  ــیون دول ــیون و سیاس ــت سیاس ــر دول ــد. اگ ــردم ان م

نفــی کننــد، پایــان ادامــه ی بحــران اســت.«

ــن  ــی از دولــت افغانســتان و سیاســیون ای آقــای قانون

ــند و  ــد برس ــدگاه واح ــک دی ــه ی ــه ب ــت ک ــور خواس کش

پروســه ی صلــح را زیــر یــک چــر واحــد بــه پیــش بربنــد. 

ــل  ــه پ ــم ک ــاش می کنی ــیون ت ــا سیاس ــزود: »م  او اف

هم آهنگــی میــان دولــت و سیاســیون ایجــاد کنیــم. مــا بــا 

سیاســیون درون نظــام دیــدگاه متفــاوت داریــم؛ امــا نظام 

ــنی  ــه روش ــا ب ــرود. م ــؤال ب ــر س ــد زی ــام نبای ــث نظ منحی

عنــوان می کنیــم، تــاش بــرای انحصــار مصالحــه و نفــی 

نظــام هــر دو خــط افــراط اســت.«

ــام  ــظ نظ ــه حف ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــون ب ــس قان یون

اســت،  سیاســیون  و  دولــت  خواســت  جمهــوری، 

ــم   ــت و ه ــم دول ــب، ه ــر دو جان ــه ه ــرد ک ــان ک خاطرنش

موضع گیری هــای  از  بایــد  افغانســتان  سیاســیون 

عاطفــی بگذرنــد تــا صاحــب یــک طــرح و تیــم واحــد 

بــرای مذاکــره بــا طالبــان شــویم. 

از ســویی  هــم عبداللــه عبداللــه، رییــس اجرایــی 

ــح آرزوی  ــه صل ــت  ک ــت گف ــن نشس ــز در ای ــت نی حکوم

دیرینــه ی مــردم افغانســتان اســت و تنهــا راه تحقــق آن، 

مذاکــره ی طالبــان بــا حکومــت افغانســتان اســت.

ــام  ــت: »پی ــان گف ــه طالب ــاب ب ــه خط ــای عبدالل آق

بــا جنــگ پیــروز  ایــن اســت کــه  بــه طالبــان  مــن 

ــد  ــری داری ــد، نظ ــی داری ــر حرف ــد. اگ ــده منی توانی ش

ــتان  ــردم افغانس ــار م ــی آرام در کن ــر آرزوی زندگ و اگ

ایــن اســت کــه گفت وگــو  را داریــد، یگانــه راهــش 

کنیــد. در گفت وگــو تنهــا مســأله  حکومــت نیســت. 

بیاییــد بــا مناینــدگان همــه مــردم افغانســتان بنشــنید 

و مذاکــره کنیــد.«

دانش: چنددستگی رهربان سیاسی مانع اصلی 
صلح در افغانستان است

عبدالله عبدالله به طالبان: با ادامه ی جنگ 
پیروز شده منی توانید

یک کودک یتیم برای نیم روز والی خوست شد

والی نام نهاد طالبان برای
 لغامن کشته شد

یونس قانونی: صلح بدون دولت افغانستان 
ناممکن است 

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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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

پس از این که شیرمحمد پنجشیری آخرین بیل خاک را بر قرب 

سنگینی  او  بر  که  پرسش هایی  با  را  قربستان  انداخت،  برادرش 

یک  که  پنجشیری  احمد  عزیز  برادرش،  گفت.  ترک  می کرد، 

به  کشور  شامل  در  موتری  از  بود؛  دانشگاه  بازنشسته ی  استاد 

تاریخ 5 نوامرب ربوده شد. در نهایت به قتل رسید و جسدش در 

دلیل  هنوز  سوگ وارش  برادر  بود.  شده  انداخته  هم جوار  والیت 

آن را منی داند. پس از این که پیکر استاد عزیز احمد پنجشیری 

شد،  سپرده  خاک  به  کابل  شهر  تپه های  از  یکی  در  6۹ساله 

برادرش گفت: »معلوم نیست چه بر رس برادرم آمده بود. منتظریم 

بگوید.« چیزی  مورد  این  در  دولت 

از خطرناک ترین جاده های جهان است  افغانستان  جاده های 

و طی سال ها جنگ تلخ چریکی، تبدیل به کشتارگاه شده است. 

کارمندان  دولتی،  مقامات  قاضی ها،  رسبازان،  پولیس،  افران 

حقوق بر، بازرگانان و دادستان هایی که در حال ایفای وظیفه 

نیستند، همه  در شاهراه های خامه ی روستایی افغانستان کشته 

شده اند. اغلب، طالبان مسؤولیت کمین زدن به مقامات دولتی 

پنجشیری،  استاد  قتل  مانند  دیگر  موارد  در  اما  می پذیرند؛  را 

شورشیان،  توسط  شان  عزیزان  منی دانند  قربانیان  خانواده های 

یا گروه دیگری کشته شده است. دزدها 

دالیل زیادی وجود دارد که یک فرد می تواند تنها به دلیل سفر 

کردن، کشته شود. مردم افغانستان هر روز در حمات انتحاری، 

حمات  و  بازرسی  ایست های  بر  کمین  جاده،  کنار  مبب های 

هوایی کشته می شوند. مردم با احتیاط سفر شان را برنامه ریزی 

می کنند و گاهی وقت ها از نیروهای دولتی کمک می خواهند که 

همیشه منی توانند کار شان را به درستی انجام دهند.

مسافران  به  طالبان  دارد.  راه بردی  ارزش  والیتی  جاده های 

حمله می کنند تا نشان دهند دولت قادر به دفاع از شهروندانش 

نیست. این گروه در مناطق تحت تسلطش، ایست بازرسی ایجاد 

می کند. نیروهای امنیتی دولت تاش می کنند جاده های بزرگ 

باز نگه دارند؛ اما مکررا در پای گاه های شان مخفی می شوند  را 

و  نیست  تسلطی  هیچ  تحت  جاده ها  از  بزرگی  قسمت های  و 

به خطر می اندازند. را  آن، جان شان  مسافران در 

به دلیل این که تنها مراکز والیت دارای امتیاز سفرهای هوایی 

است، جاده های محلی تنها راه برای اکر مردم محل است تا به 

دلیل  به  پروازها  بیشر  برسند.  بازارها  و  اعضای خانواده  وظیفه، 

این که مردم تصمیم می گیرند از راه های زمینی سفر نکنند، کاما 

پر می شود. دو روز پس از آن که استاد پنجشیری کشته شد، سه 

قاضی و یک کارمند دادگاه زمانی که به سوی کابل در سفر بودند، 

هفته  یک  شدند.  کشته  افغانستان  رشق  در  مسلح  افراد  توسط 

دولتِی تحت حامیت  نیروی رضبتی  برای  که  مردی  آن،  از  پیش 

سیا )CIA( کار می کرد، جلو چشامن دخر سه ساله اش که نجات 

یافت، به قتل رسید.

در ماه سپتامرب، یکی از رؤسای والیتی کمیسیون حقوق بر، 

در حالی که از راه های زمینی مناطق مرکزی سفر می کرد، ربوده 

و کشته شد. در ماه نوامرب نیز، یک دادستان در موترش در رشق 

افغانستان، به قتل رسید. هیچ کسی مسؤولیت آن کمین ها را بر 

را  طالبان  افغانستان،  دولت  والیتی  مسؤوالن  اما  نگرفت؛  عهده 

در متام آن سه قضیه مقر دانستند. رسگرد )جگرن( رحم خدا 

مخلص، فرمانده ی پولیس لوگر، جایی که قتل در آن اتفاق افتاد، 

گفت که آن سه قاضی سفر شان را با نیروهای امنیتی هامهنگ 

نکرده بودند. 

که  پکتیا  والیت  استیناف  دادگاه  رییس  قناعت،  قادر  فضل 

شان  متقاعد  کرد  تاش  گفت  می کردند،  کار  آن  در  قاضی ها 

گفت:  قناعت  آقای  نکنند.  سفر  زمینی  خطرناک  راه  از  که  کند 

قناعت  بزنند.«  به من کمین  تا  برنامه داشتند  واقع، طالبان  »در 

می گوید شورشیان طالب قاضی ها را هدف قرار می دهند؛ چون 

دادگاه های دولتی اعضای دستگیر شده ی طالبان را اغلب محکوم 

و زندانی می کند. او گفت یکی از آن قاضی ها که محمد ایمل نام 

داشت و 48 سالش بود، دو هفته پیش از به قتل رسیدنش، یک 

جنگ جوی طالب را به زندان محکوم کرده بود. آقای قناعت گفت 

که پنج قاضی از والیت پکتیا در خال ماه های سپتامرب و اوایل 

ترس  دلیل  به  قاضی ها  از  تعدادی  او گفت  نوامرب کشته شدند. 

از ترور شدن درخواست تبدیلی داده بودند. برخی از ولسوالی ها 

به قدری ناامن بود که هیچ قاضی ای منی توانست در آن جا کار 

کند. قناعت افزود: »ما از نیروهای محلی تقاضا می کنیم؛ اما آن ها 

امنیت خوبی را تأمین منی کنند و به نظر می رسد منی خواهند ما 

را اسکورت کنند.«

دیگر  یکی  قربانی 4۹ساله،  نورالله  برادر  که  دوست«  »نعامن 

به یک  نزدیک  آن ها  ترور شده می باشد، گفت که  قاضی های  از 

روی  »منی توانیم  می گوید:  او  شدند.  ربوده  ارتش  ایست بازرسی 

فرمانده ی  مخلص،  جگرن  کنیم.«  حساب  مان  امنیتی  نیروهای 

که  جاده ای  از  بخش هایی  رسبازان  که  می گوید  لوگر  پولیس 

می توانستند  و  بودند  کرده  امن  را  شدند  کشته  آن  در  قاضی ها 

قاضی ها را اسکورت کنند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان 

طالبان گفت که از دست داشن طالبان در مرگ قاضی ها بی خرب 

است؛ اما آقای نعامن دوست می گوید که خانواده ی قربانیان از 

جیب قاضی ها تلفون و پول نقد بیرون آوردند و این ثابت می کند 

نبوده است. آنان دزدی  انگیزه ی قتل  که 

برای آقای پنجشیری، مرگ برادرش یکی از قتل های حل نشده  

در جاده ها است، قتل های گیج کننده، سیاسی شده و رسانجام 

غیر قابل درک. خان زاده مظلوم یار، ولسوال منطقه ای که جسد 

رویداد  این  مقر  را  طالبان  شد،  پیدا  آن  در  پنجشیری  استاد 

می داند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی پولیس بغان 

را رد کردند و در  اتهام ها  این  اما طالبان  را می گوید؛  نیز همین 

و  بود  غیرنظامی  فرد  »یک  پنجشیری  استاد  که  گفتند  بیانیه ای 

نبوده  برای طالبان  او هدفی  ندارد.  او وجود  قتل  برای  توجیهی 

است.«

در مراسم خاک سپاری استاد پنجشیری در کابل، عزاداران او 

روایت  پیچیده تری دارند. آن ها گفتند که آشنایان استاد پنجشیری 

از او دعوت کرده بودند تا در پنجشیر، شامل افغانستان با آن ها 

هم جوار  والیت  به  شده،  ربوده  راه  مسیر  در  سپس  کند.  دیدار 

بغان برده می شود و روز بعد به قتل می رسد. عبدالصبور 2۷ساله 

از خویشاوندان مقتول که می گوید جسد استاد پنجشیری  یکی 

را تسلیم شده بود، گفت که خانواده ی مقتول ۱8000 دالر باج 

پرداختند؛ اما آدم ربایان استاد را کشتند و سپس جسدش را در 

منطقه ی تحت کنرل طالبان انداختند تا تقصیر را به گردن این 

بیندازند. گروه 

برادر استاد پنجشیری تأیید کرد که خانواده اش باج پرداخته 

بود؛ اما از حدس زدن در مورد دست داشن طالبان یا آدم ربایان 

در این اختطاف و قتل خودداری کرد. استاد پنجشیری نزد مردم، 

مرد محبوب و کتاب دوستی بود که پس از سی سال تدریس به 

عنوان استاد زمین شناسی )جیولوژی( در دانشگاه کابل، در سال 

یکی  می کرد.  کار  فرهنگی  مسائل  روی  و  شد  بازنشسته   20۱5

سفید  مو  استاد  آن  عکس  فرهنگ  و  اطاعات  وزارت  مقامات  از 

را در یک چارچوب گل دار تزئین کرده بود. دوستانش می گویند 

در  دیپلامت  عنوان  به  را  کوتاهی  زمان  مدت  پنجشیری  استاد 

از  یکی  حیدر،  گل  نبود.  سیاسی  آشکارا  اما  کرد؛  سپری  ایران 

گفت:  پنجشیری  استاد  نزدیک  دوستان  از  و  پیشین  مجاهدین 

آقای حیدر  افغانستان کرد.«  را وقف آموزش مردم  »او زندگی اش 

فرمانده ی  مسعود،  احمدشاه  مشاور  در گذشته،  استاد  که  گفت 

اسطوره ای ضدطالبان بوده است؛ اما گفت منی داند این موضوع 

عاملی در این قتل بوده یا نه. او گفت: »منی دانم چه کسی در این 

ابعاد سیاسی  این قتل  اما مطمئنم که  قتل دست داشته است؛ 

این مورد بیشر بدانیم.« امیدواریم در  دارد. 

از  که  حالی  در  برادرش  پنجشیری،  استاد  قرب  نزدیکی  در 

خوبی های استاد می گفت، غرق در اشک شد. او گفت: »از وقتی 

بخوابم.« نتوانسته ام  افتاده،  اتفاق  این  که 

کشوری که سفر کردن از راه های زمینی شام 
را به یک هدف تبدیل می کند

نویسنده: داوید زوکینو – نیویورک تایمز

مهدی غالمی


