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جنــگ ،اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،فســاد گســردهی
مالــی و دههــا مشــکل ویرانگــر دیگــر از یــک ســو؛ و
هــوای آلــودهی ایــن روزهــای کابــل از ســوی دیگــر ،از
ایــن شــهر افــرده و خســته قربانــی میگیــرد .آلودگــی
هــوا در کابــل ،معضلــی اســت کــه چهــار فصــل متــام
در خیابانهــای اسفالتنشــدهی آن جریــان دارد و
بــا وســائط فرســودهی بســیاری از قســمتی بــه قســمت
دیگــر شــهر مــیرود .کافــی اســت صبــح زود یــا پــس از
شــام ســاعتی را بیــرون از خانــه هــوای آزاد نفــس بکشــید
تــا گلولههــای پنهــان در هــوای آلــوودهی کابــل را در
شــشهای تــان احســاس کنیــد.
بــه تازگــی مقامهــای وزارت صحــت و محیــط زیســت
گفتــه انــد کــه آلودگــی هــوای کابــل ،جنــگ پنهانــی
اســت کــه بیشــر از جنــگ بــا گروههــای تروریســتی از
ایــن شــهر قربانــی میگیــرد؛ ایــن مقامهــا ،آمــار تلفــات
آلودگــی کابــل را در ســال 3500 ،نفــر تخمیــن زده انــد
کــه حســابش از مریضیهــای درازمــدت رسطانــی و دیگــر
امــراض مکروبــی و تنفســی جــدا اســت.
آلودگــی محیــط زیســت ،جنــگ پنهانــی کــه چهــار
فصــل ســال در کابــل جریــان دارد ،در فصــل رسمــا بــه
دلیــل اســتفاده از مــواد دودزا بــرای گرمایــش خانههــا و
پختوپــز ،بیشــر از دیگــر فصلهــا قربانــی میگیــرد.
شــفاخانههای کابــل ،ایــن روزهــا پردرآمدتریــن فصــل
کاری شــان را پیــش رو دارنــد کــه بــه همــکاری آلودگــی
محیــط زیســت در ایــن پایتخــت مــرگ و خــون ،فراهــم
شــده اســت.
هرچنــد آلودگــی محیــط زیســت بــه یکــی از
چالشهــای عمــدهی جهــان تبدیــل شــده اســت؛ امــا
کابــل بــه لحــاظ تراکــم جمعیــت و ســاختار جغرافیایـیای
کــه دارد ،ایــن روزهــا در صــدر شــهرهای آلــودهی جهــان
اســت .بــه نظــر میرســد افزایــش رسمــا در زمســتان
امســال ،باعــث شــده اســت ایــن آلودگــی از ســالهای
پیــش ،پیشــی بگیــرد و ادارات مختلــف دولتــی را وادار
کنــد تــا بــرای بیرونرفــت از ایــن وضعیــت کاری کننــد
و یــا بــا برگــزاری جلســات و پخــش خربنامههــا ،بــه مــردم
ایــن امیــد را بدهنــد کــه منیگذارنــد در یــک جنــگ
پنهــان و نابرابــر ،جــان شــان تلــف شــود.
طــی روزهــای گذشــته ،ادارهی ملــی حفاظــت از محیط
زیســت ،ریاســت محیــط زیســت کابــل ،ادارهی شــهرداری،
وزارت داخلــه ،والیــت کابــل و فرماندهــی امنی ـهی کابــل،
طــی اقدامــی هامهنــگ ،جلســاتی را برگــزار کــرده انــد تــا
بــرای جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت؛ ایــن دشــمنی
کــه از دودکــش هــر خانــه و محــل کاریای بیــرون
میشــود تــا جــان مــردم را بگیــرد ،کاری انجــام دهنــد.
رییسجمهــور غنــی نیــز گفتــه اســت کــه آلودگــی
هــوای کابــل ایــن روزهــا مــورد قبــول او نیســت و بایــد
در زودتریــن فرصــت اقداماتــی صــورت گیــرد کــه ایــن
آلودگــی را تــا ســطح مــورد قبــول کاهــش دهــد .آقــای
غنــی از مســؤوالن محیــط زیســت و شــهرداری کابــل
خواســته اســت کــه هــر چنــد دولــت پــان درازمــدت
پنجســاله بــرای کاهــش آلودگــی هــوا در کابــل روی
دســت دارد؛ امــا بایــد هــر چــه عاجــل راهکارهایــی را
عملــی کننــد کــه بــه کاهــش آلودگــی کشــندهی محیــط
زیســت کابــل بینجامــد.
بــا آن کــه ادارات دولتــی در تــاش بــرای یافــن راه
حــل بــه خاطــر کاهــش آلودگــی هــوا اســتند؛ امــا فقــر و
رسمــای کشــندهی زمســتان ،همزمــان دامــن بیــش از
هــزاران خانــواده را گرفتــه اســت کــه مجبــور انــد بــرای
گــرم شــدن خانههــای شــان از مــواد فســیلی ذغــال
ســنگ ،تایــر کهنــه و ذبالههــای 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 میشــود ،ممکــن بــه
نظــر منیرســد .ادارات مؤظــف بــرای حفاظــت از محیــط
زیســت ،تــا هنــوز حتــا نتوانســته انــد ،کارخانههــای
تولیــدی ،محــات تجارتــی و ادارات دولتــی و خصوصــی را
مجبــور کننــد تــا بــرای گرمایــش از ذغــال ســنگ اســتفاده
نکننــد؛ چــه برســد کــه ایــن خواســت را از مــردم داشــته
باشــند؛ مردمــی کــه اگــر از ذغــال ســنگ بــه عنــوان
ارزانتریــن مــواد ســوخت اســتفاده نکننــد ،رسمــای
زمســتان را بــا کــدام در ببندنــد کــه بــه خانههــای شــان
داخــل نشــود.
آنچــه مســلم اســت ،نــه پــان درازمــدت دولــت
میتوانــد بــرای جلوگیــری از آلودگــیای کــه هــر روز
جــان افــراد زیــادی را میگیــرد ،کاری انجــام دهــد و نــه
جلســه و جلسـهبازی و دادن خربنامــه بــه رســانهها؛ ادارهی
ملــی حفاظــت از محیــط زیســت و ادرات دیگــری کــه ایــن
روزهــا بــه نحــوی تصمیــم دارنــد کاری بــرای جلوگیــری از
آلودگــی هــوا انجــام دهنــد ،بایــد در اقدامــی رسیــع ،متــام
محــات تجــاری ،کارخانههــای تولیــدی ،شــهرکها و
بلندمنزلهــای رهایشــی ،حاممهــا ،هوتلهــای عروســی،
رســتورانتها و  ...را مجبــور کننــد تــا از دغــال ســنگ
و دیگــر مــواد دودزای خطرنــاک اســتفاده نکننــد و در
ن بگذارنــد تــا در
صــورت رسکشــی ،جریم ـهی نقــدی بــر آ 
کوتاهمــدت بتواننــد بــه کاهــش آلودگــی هــوا کمــک کننــد.
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ایــن روزهــا آلودگــی هــوا ،ماننــد
تروریــزم در کمیــن کشــن مــردم
اســت .بــر اســاس آمــار ،ســاالنه جــان
بیشــر از  3500نفــر را در کابــل
عبدالرازقاختیاربیگ میگیــرد .
هرچنــد ســالها اســت کــه
کابــل ،در صــدر آلودهتریــن شــهرهای جهــان قــرار
دارد؛ امــا امســال ظاهــرا ایــن معضــل بیشــر از هــر
ســال دیگــر دامــن باشــندگان کابــل را گرفتــه اســت.
پایتختنشــینان از ایــن کــه حکومــت برنامــهی مؤثــری
بــرای مبــارزه بــا آلودگــی هــوا نــدارد ،ابــراز ناامیــدی
میکننــد و میگوینــد کــه حکومــت اندکتریــن تــاش
بــرای مبــارزه بــا ایــن پدیــدهی کشــنده نکــرده اســت.
مســألهی آلودگــی هــوا آن قــدر ایــن روزهــا جــدی و
بحثبرانگیــز شــده کــه ریاســتجمهوری نیــز آلودگــی
هــوا را غیــر قابــل قبــول خوانــده اســت .هفتـهی گذشــته
محمــدارشف غنــی ،رییسجمهــور ،در نشســتی بــا
اعضــای کمیســیون جلوگیــری از آلودگــی هــوا ،گفــت کــه
آلودگــی هــوا دیگــر قابــل قبــول نیســت و بایــد اقدامــات
عملــی بــرای کاهــش آلودگــی هــوا روی دســت گرفتــه
شــود.
آقــای غنــی در ایــن نشســت ،بــه طــور جــدی از
ادارهی ملــی حفاظــت از محیــط زیســت و شــهرداری
کابــل ،دو نهــادی کــه بهطــور مســتقیم مســؤول طــرح
و برنامهریــزی بــرای مبــارزه بــا آلودگــی هــوا اســت،

چــه کســانی زندگــی پایتختنشــینان را کشــنده
کــرده اســت؟
بــه گفتــهی مســؤوالن محیــط زیســت کابــل ،مالــکان
شــهرکهای کالن در ایــن شــهر ،مالــکان بلندمنزلهــا،
خشــتپزیها ،حاممهــا ،ســالُنهای عروســی،
فابریکههــای تولیــدی و مالــکان ســایر تجارتهــا ،عامــان
اصلــی آلودگــی هــوا میباشــند .واردات بیروی ـهی زغــال
ســنگ و ســوختاندن مــواد غیرمعیــاری از قبیــل پالســتیک،
تایرهــای فرســودهی موترهــا و کفشهــای کهنــه ،عواملــی
دیگــری اســت کــه ســبب آلودگــی هــوای کابــل شــده
اســت.
در کنــار ســوختهای غیــر معیــاری ،اســتفاده از
وســائط کهنــه و از اســتفاده از مــواد نفتــی کمکیفیــت در
ایــن وســائط و همچنــان تولیــد گازهــای گلخان ـهای کــه
در نتیج ـهی فعالیتهــای صعنتــی تولیــد میشــود ،همــه
دســت بــه دســت هــم داده و محیــط کابــل را بــه گون ـهی
بیپیشــنهای آلــوده کــرده اســت.
حکومــت بــه متــام ادارههــای دولتــی دســتور داده
اســت کــه پــان اســتفاده از انــرژی آفتابــی را روی دســت
گرفتــه و آن را عملــی کننــد .رییسجمهــور غنــی گفتــه
اســت« :در آینــدهی نزدیــک ،برنام ـهی اســتفاده از انــرژی
آفتابــی را در ادارات دولتــی آغــاز میکنیــم».
آقــای غنــی بــا انتقــاد از کار کمیســیون جلوگیــری از
آلودگــی هــوا گفــت کــه مــردم از کار ایــن اداره رضایــت
ندارنــد و بایــد اقدامــات جــدی روی دســت گرفتــه شــود تــا
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در هفتههای گذشــته کمپاینهایی نیز به منظور کاهش آلودگی هوای کابل راهاندازی شــده اســت.
شــبکهی خربنگاران محیط زیســت ،هفتهی قبل کمپاین توزیع ماســک رایگان را به راه انداختند که در
ســه مرحله انجام شــد .در جریان این کمپاین حدود  22هزار ماســک در نواحی مختلف شــهر کابل توزیع
شــده اســت .قرار اســت شــهرداری کابل نیز کمپاین آگاهیدهی 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.
خواســت کــه اقدامــات جــدی روی دســت بگیرنــد تــا
کابــل بــه محیــط ســامل و قابــل تنفــس بــرای باشــندگان
تبدیــل شــود.
رییسجمهــور ضمــن ایــن کــه فعالیتهــای ایــن دو
نهــاد بــرای مبــارزه بــا کاهــش آلودگــی هــوا را ناکافــی
خوانــد ،گفــت کــه حکومــت بــرای جلوگیــری از آلودگــی
هــوا برنامــهی پنجســاله دارد؛ امــا در کنــار برنامــهی
درازمــدت ،بــه اقدامــات عاجلــی نیــاز داریــم تــا در
نتیجــهی آن بتوانیــم کابــل را بــه محیــط ســامل و قابــل
تنفــس بــرای شــهروندان تبدیــل کنیــم« .فضــای کابــل
بــرای شــهریان کابــل کشــنده شــده و ایــن وضعیــت
وخیــم نیــاز بــه اقدامــات عاجــل و عملــی دارد».

هــر چــه زودتــر بــه مشــکل آلودگــی هــوای کابــل ،نقطـهی
پایــان داده شــود.
امســال در کنــار ادارهی محیــط زیســت و
ریاس ـتجمهوری ،وزارت داخل ـهی افغانســتان نیــز دســت
بــه کار شــده اســت .بــه تازگــی مســؤوالن ارشــد وزارت
داخلــه در نشســتی مشــرک بــا ارگانهــای دخیــل در
حــل مشــکالت محیــطزیســتی گفتــه انــد کــه قــرار اســت
بــه زودی نشســتی بــا مالــکان شــهرکهای رهایشــی،
داشهــاش خشــتپزی ،حاممهــا ،ســالنهای عروســی،
فابریکههــای تولیــدی ،رســتوانتها ،حوضهــای ســونا و
ســایر مراکــز تجــاری برگــزار شــود ،تــا آنهــا را تشــویق و
وادار کننــد کــه بــه اســتفاده از ســوختهای غیرمعیــاری
پایــان دهنــد.

خوشــحال ســادات ،معیــن ارشــد امنیتــی وزارت
داخلــه ،در ایــن نشســت گفــت کــه رس از روز یکشــنبه
(8جــدی) متــام بخشهایــی کــه نقــش عمــده را در
آلــود ه کــردن هــوای کابــل دارنــد ،بــا اســتفاده از فلرتهــای
تصفیهکننــده و مــواد ســوخت معیــاری در کارخانههــا و
بخشهــای کاری مربوطــهی شــان ،در راســتای کاهــش
آلودگــی هــوا در شــهر کابــل ،ســهیم شــوند و در صــورت
تخطــی بــا آنــان برخــورد قانونــی صــورت خواهــد گرفــت.
نقــش رســانهها و علــای دیــن بــرای کاهــش
ی هــوا
آلودگــ 
آنچــه ریاســت ادارهی ملــی حفاظــت محیــط زیســت
میگویــد ،مســألهی آلودگــی هــوا آن قــدر بــه معضــل
بــزرگ تبدیــل شــده کــه بــه تنهایــی ایــن اداره از پــس آن
برآمــده منیتوانــد.
شــاهزمان میونــدی ،رییــس ادارهی ملــی حفاظــت از
محیــط زیســت ،میگویــد کــه در جریــان یکــی دو مــاه
گذشــته نزدیــک بــه  350مــورد کــه ســبب آلودگــی هــوای
کابــل میشــود ،تشــخیص شــده اســت.
آقــای میونــدی تأکیــد میکنــد کــه مبــارزه بــا آلودگــی
هــوا بــا کار ادارههــای مختلــف حکومتــی ناممکــن اســت؛
بلکــه نقــش ســکتورهایی ماننــد :ســکتور خصوصــی،
جامعــهی مدنــی ،رســانهها ،علــای دینــی ،مراجــع
علمــی و شــهروندان رضوری اســت تــا معضــل آلودگــی
هــوا همگانــی شــود و همــه باشــندگان کابــل دســت بــه
کار شــوند و در کاهــش آلودگــی هــوا نقــش خــود را انجــام
دهنــد.
آلودگــی هــوا نــه تنهــا در افغانســتان ،بلکــه بــه یــک
مشــکل جــدی در جهــان مبــدل شــده اســت .در کنــار ایــن
کــه مســألهی آلودگــی هــوا در جریــان یــک مــاه گذشــته
رسخــط اول رســانههای داخلــی بــود ،تیــر اول خربهــای
رســانههای خارجــی نیــز بــوده اســت.
شــاری از رســانههای خارجــی بــه شــمول خربگــزاری
اسوشــیتید پــرس ،آلودگــی هــوا را کشــندهتر از جنــگ
هــای موجــود تعریــف کــرده انــد.
کمپاینهای جلوگیری از الودگیهوا
در هفتههــای گذشــته کمپاینهایــی نیــز بــه منظــور
کاهــش آلودگــی هــوای کابــل راهانــدازی شــده اســت.
شــبکهی خربنــگاران محیــط زیســت ،هفتــهی قبــل
کمپایــن توزیــع ماســک رایــگان را بــه راه انداختنــد کــه در
ســه مرحلــه انجــام شــد.
در جریــان ایــن کمپایــن حــدود  22هــزار ماســک در
نواحــی مختلــف شــهر کابــل توزیــع شــده اســت.
قــرار اســت شــهرداری کابــل نیــز کمپایــن آگاهیدهــی
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.
در همیــن حــال ،شــاری از شــهریان کابــل نیــز
کمپایــن فیسبوکــیای را بــه راه انداختــه انــد تــا اگــر
از ســوختهای دودزا اســتفاده میشــود ،بــه گونــهای
اســتفاده شــود کــه تاثیــرات منفــی کمتــری داشــته باشــد.
یکــی از ایــن کمپاینهــا بــا ایــن عنــوان کــه ذغــال را
پیــش از در دادن در بیــن آب بگذاریــد ،دود آن هفتــاد
تــا هشــتاد درصــد کــم میشــود ،بــه راه انداختــه شــده
اســت .ایــن گــروه پیشــنهاد کــرده انــد کــه ذغــال ســنگ
را بــرای چنــد دقیقــه و یــا ســاعتی داخــل آب بگذاریــد تــا
خــوب تــر شــود و ســپس آن را از آب کشــیده بگذاریــد تــا
خشــک شــود و بعــد از آن بــه حیــث مــواد ســوخت اســتفاده
کنیــد .ایــن کار کمــک میکنــد کــه نلهــا و دودکشهــا
را دود نگیــرد و ضمنــا بــه کاهــش آلودگــی فضــای شــهر و
صحتمنــدی همشــهریان تــان کمــک میکنــد.
ایــن همــه در حالــی اســت کــه حــدود  ۹۱درصــد از
جمعیــت جهــان روزانــه در تهدیــد آلودگــی هــوا قــرار
دارنــد .ســازمان جهانــی صحــت ،گفتــه اســت کــه هــر
ســال نزدیــک  ۷میلیــون نفــر در جهــان بــه دلیــل آلودگــی
هــوا ،میمیرنــد.
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تاثیر آلودگی هوا بر انســان و کرهی زمین
اولیــن تأثیــر آلودگ ـی هــوا متوجــه خــود انســانها اســت
و ایــن موضــوع بســیار هشــداردهندهای اســت .آلودگــی هــوا
باعــث بیامریهــای گوناگــون تنفســی و قلبــی میشــود کــه
گاهــی اوقــات دامنــهی آن تــا مــرز رسطــان هــم میرســد.
هــان گونــه کــه تذکــر داده شــد ،ســاالنه  7میلیــون نفــر
در رسارس دنیــا بــر اثــر آلودگــی هــوا میمیرنــد .ســازمان
جهانــی بهداشــت میگویــد کــه خطــرات محیطزیســتی
در افغانســتان مســؤول  26درصــد از متــام مرگهایــی
اســت کــه در کشــور اتفــاق میافتــد؛ از ایــن میــان ،تخمیــن

شنبه

اســتفاده از موترهــای فرســوده و حتــا شــار موترهایــی
کــه در شــهر کابــل دود تولیــد میکنــد را نبایــد فرامــوش
کــرد .در بســیاری از شــهرهای بــزرگ جهــان اســتفاده از
موترهــای فرســوده را ممنــوع میکننــد تــا جلــو آلودگــی
هــوا را بگیرنــد .در بســیاری از مــوارد ،هــان موترهایــی کــه
داشــن آن در کشــورهای توســعهیافتهتر ممنــوع اســت ،راه
شــان را بــه افغانســتان پیــدا میکننــد؛ اســتفاده از چنیــن
موترهــا در افغانســتان بــه طــور گســرده و فراگیــر ممنــوع
نیســت و کمــر دیــدهایــم پولیــس ترافیــک موتــری را بــه
دلیــل دود زیــاد و غیرعــادیای کــه دارد ،توقیــف کــرده
باشــد .جرناتورهــای بــزرگ و کوچکــی کــه در نبــود بــرق
از آنهــا اســتفاده میشــد را هــم میتــوان بــه لیســت
آالیندههــای هــوای کابــل اضافــه کــرد.

این داستان یک معتاد بهبود
یافته از اعتیاد است .او ناشنوا بود
و منیتوانست حرف بزند .محمد
حسن ابراهیمی عیسا (نام مستعار) جوانی در
حدود 25ساله بود و مدت کمی
بود که پایش به زیر پل سوخته کشانده شده بود .با
این که در اوایل اوضاع مالی و رس و وضع لباسش
مناسب بود و ظاهر مرتبی داشت؛ اما خیلی زود
رشایط به گونهی دیگری برایش تغییر کرد.
آن طوری که دیگران میگفتند و چیزهایی که در
بارهی او شنیدم ،همین ناتوانی در شنیدن و برخورد
زشت افراد جامعه و آزار و اذیتهایی که روزانه او از
سوی نزدیکانش و افراد جامعهدیده بود ،سبب شده
بود که به مواد مخدر روی بیاورد.
محمد عیسا تا قبل از این که معتاد شود و رساغ
او را خانوادهاش از زیر پل سوخته بگیرند ،با یکی از
دخرتهای فامیل شان نامزد بود که نامزد او بعد آن
که از ماجرای اعتیاد محمدعیسا با خرب میشود،
نامزدیاش را فسخ میکند و همین ،ماجرای فسخ
نامزدی بهانهی دیگری برای او میشود تا دیگر
امیدی برای ترک اعتیاد نداشته باشد .با آن که
بسیاری از ما شاهد آن بودیم که خانوادهی محمد
عیسا چندین بار به دنبال او آمده بودند؛ اما او
همیشه از دست خانواد ه گریزان بود و خود را به
آنان نشان منیداد.
روزی حتا مادر محمدعیسا به خاطر راضی
کردن فرزندش و بازگشت او به آغوش خانواده و
تصمیم برای ترک اعتیادش ،حارض شد به زیر
پل سوخته بیاید و در آن انبوه معتادان در زیر پل
سوخته با رساسیمگی و اسرتسی که در چهرهاش
معلوم بود ،نام پرسش را بلند صدا بزند؛ با این که
میدانست که فرزندش ناشنوا است و منیتواند
صدای او را بشنود.
آن روز همه معتادانی که صدای مادر محمد
عیسیا را شنیدند ،از او پرسیدند که چرا با این که
میدانی پرست ناشنوا است ،نام او را صدا میزنی؟
مادر رنجور محمدعیسا جوابی به معتادان زیر پل
سوخته داد که همه را به تکاپو انداخت تا محمد
عیسا را جستوجو کنند و نزد مادرش بیاورند.
آن مادر که داغ فرزند معتاد ناشنوا به دل داشت
بلند گفت« :اگر به جای من ،مادر خود تان این جا
ایستاده بود و پرسش را صدا میزد ،آیا دیگران تان
همین طور بیتوجه میایستادید و آن مادر را متاشا
میکردید که چطور درد میکشد؟ مگر شام مادر
ندارید و منیتوانید درد مادر تان را حس کنید ،من
درد مادر تان استم که پیش چشامن تان ایستادهام».
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.
از آن روز به بعد انگار محمد عیسا قطرهی
آب شده بود و رفته بود در دل زمین .هر چند
خانوادهاش بعد از آن روز چند بار دیگر نیز برای
یافنت محمد عیسا به پل سوخته آمده بودند؛ اما هر
بار دست خالی برمیگشتند.
حرفهایی هم در بارهی او به گوش میرسید؛
چون کسانی که مثل محمد عیسا که رشایط
ناتوانی جسمی مثل ناشنوایی داشته باشند ،کمرت
بود؛ به همین خاطر گاهگاهی معتادان در بارهی
او حرفهایی میزدند .بعضیها میگفتند که او
به رسای شاملی رفته است و در جمع معتادان آن
جا زندگی میکند .بعضیها هم میگفتند که او را
در داخل شهر و در قسمت پل آرتل که آن جا هم
محلی برای تجمع معتادان بود ،دیدند و بعضیها
هم میگفتند محمد عیسا گرفتار طرح جمعآوری
معتادان شده است و داکرتان او را به کمپ ترک
اعتیاد جنگلگ برده اند.
از محمد عیسا مدتها بود که خربی نداشتم تا
این که همین چند روز پیش او را همراه برادرش در
چهارراهی پل رسخ دیدم .او من را منیشناخت؛
اما من او را میشناختم .از برادرش در بارهی اعتیاد
محمد عیسا پرسیدم .او گفت که محمد عیسا هر
چند سختی زیادی در زمان اعتیادش متحمل شده
است؛ اما با این حال توانسته است راهی برای پاک
ماندن پیدا کند؛ پاکی ابدی.
محمد عیسا با همراهی یکی از اعضای
خانوادهاش توانسته بود به جلسهی معتادان گمنام
قدم بگذارد و حاال بیش از یک سالی میشود که او
از مرصف هرگونه مواد مخدر دور است.
من همیشــه از او به عنوان قهرمان یاد میکنم؛ زیرا
او به همگی نشــان داد که بهبودی حتا فراتر از هر
گونه محدودیت جسمی و فیزیکی امکانپذیر است.
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بیشــر قربانیان آلودگی هوا توسط هامن
هوایی مســموم میشــوند که در خانهی خود شان
تولید میشــود؛ زیرا خانوادهها در زمستانهای
کابل ،هر چیزی که بتوانند را میســوزانند.
کودکان و افراد ســالخورده در برابر دود زغال
ســنگ ،تایر ،رابر و پالستیک آسیبپذیرتر اند.
بررسـیهای جهانی هوا در سال  2017گزارش
داد که  19.700نفر از مردم افغانســتان بر اثر
آلودگیهای تولید شــده در خانهها 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.

بهبودی معتاد ناشنوایی
که یک قهرمان است

 28دسامرب 2019

Hakim Muzaher

تالشهــای ناکافی و عدم تعهد جدی دولتها
ســازمان ملــل متحــد و جنبشهــای مربــوط بــه محیــط
زیســت ،از دیرزمانــی بــه ایــن ســو ،زنــگ هشــدار در مــورد
آلودگــی هــوا را بــه صــدا در آورده و راهکارهــای شــان را بــه
دولتهــا ارائــه کــرده انــد؛ امــا ســوخت پیشرفــت آســیا
هنــوز هــم بــا زغــال ســنگ تأمیــن میشــود .گــر چــه ایــن
موضــوع بــرای جهــان و رسنوشــت عمومــی کــرهی زمیــن
بســیار نگرانکننــده اســت؛ امــا کشــورهای آســیایی ،بــه ویــژه
کشــورهای جنــوب-رشق آســیا وابســتگی شــدیدی بــه زغــال
ســنگ بــرای پیشرفــت صنعــت شــان دارنــد .گریخــن از
مشــکل آلودگــی هــوا آســان نیســت و بــا شــعار دادن حــل
منیشــود .حتــا آملــان کــه یکــی از توســعهیافتهترین
کشــورهای جهــان محســوب میشــود نیــز منیتوانــد بــه
ایــن زودیهــا دســت از زغــال ســنگ بکشــد و گفتــه اســت
کــه تــا ســال  2038مجبــور اســت از ایــن منبــع انــرژی
اســتفاده کنــد.
بــا ایــن کــه انرژیهــای تجدیدپذیــر ،بدیــل خوبــی
بــرای انرژیهــای آالینــدهی هــوا اســت؛ امــا گــذار از
ســوختهای آلودهکننــده و اســتقبال از انــرژی پــاک ،بــه
ایــن ســادگیها ممکــن نیســت .ملــل متحــد میگویــد حتــا
برخــی از کشــورها قصــد دارنــد تــا ســال  ،2030تولیــد زغــال
ســنگ را  150درصــد افزایــش دهنــد کــه ایــن کار باعــث بــاال
رفــن گرمایــش زمیــن بــه انــدازهی  2درجــهی ســانتیگراد
میشــود.
مانــس نیلســون ،رییــس انســتیتیوت محیــط زیســت
اســتاکهلم میگویــد« :بــا وجــود بیــش از دو دهــه
سیاســتگذاری در مــورد آب و هــوا ،ســطح تولیــد
ســوختهای فســیلی باالتــر از هــر زمانــی اســت .گــزارش
نشــان میدهــد کــه پشــتیبانی دوامدار دولتهــا از
اســتخراج زغــالســنگ ،نفــت و گاز ،بخــش بزرگــی از ایــن
مشــکل اســت .مــا در چــاه اســتیم و نبایــد بیشــر از ایــن بــه
کنــدن آن ادامــه دهیــم».
در کشــورهایی کــه مشــکل اســتفاده از زغــال ســنگ
بــه عنــوان منبعــی بــرای گرمایــش خانههــا وجــود نــدارد،
بــا راهکارهــای ســادهای هــم میتــوان کمــک بزرگــی
بــه جلوگیــری از آلــوده شــدن هــوا کــرد؛ امــا اینجــا در
افغانســتان ،اگــر مــردم زغــال ســنگ نســوزانند ،چــه کننــد؟
چــه بدیلــی بــرای گــرم مانــدن در زمســتانهای رسد کشــور
وجــود دارد؟ تــا کنــون کوچکتریــن خــری از اســتخراج
ذخایــر طبیعــی گاز کشــور وجــود نــدارد کــه البتــه گاز هــم
باعــث آلودگــی هــوا میشــود؛ امــا آلودگــی آن بــه مراتــب
کمــر از دود زغــال ســنگ اســت .روی انــرژی بــرق کــه
مشــکل آن هرگــز در کشــور حــل منیشــود هــم منیتــوان
حســاب کــرد .از طرفــی متــام خانههــای شــهر ،مجهــز بــه
سیســتم مرکــز گرمــی نیســت و هزینـهی آن بــرای بســیاری از
مــردم افغانســتان ســنگین اســت .کابــل ایــن روزهــا در میــان
شــهرهای آلــودهی جهــان ،جایــی در بــاالی ردهبندیهــا
دارد .بــه تازگــی ردهبنــدی لحظــه بــه لحظ ـهی ســایت «Air
 »Visualبازتــاب زیــادی داشــت .هــر چنــد ایــن ســایت بــه
گونــهی زنــده ،شــهرهای جهــان را بــر پایــهی آلودگــی هــوا
در ردهبنــدیاش ترتیــب میکنــد؛ امــا کابــل بیشــر اوقــات
در میــان ده شــهر آلــودهی جهــان بــوده اســت .نبــود راههــای
بدیــل زغــال ســنگ بــرای گــرم نگــه داشــن خانههــا در
فصــل زمســتان ،آلودگــی هــوای کابــل را کــم منیکنــد و
بــه ایــن زودیهــا منیتــوان مقــداری هــم از ایــن آلودگــی
کــم کــرد .ایــن کــه وزارت داخلــه بــه حاممهــای عمومــی
یــا ســالنهای عروســی شــهر هشــدار میدهــد کــه دیگــر
حــق ندارنــد از ســوختهای آالینــدهی هــوا اســتفاده کننــد،
تأثیــری نخواهــد داشــت؛ مگــر ایــن کــه منبــع دیگــری
در دســترس مــردم قــرار بگیــرد کــه همــه بتواننــد از آن
اســتفاده کننــد .کار مثبــت بــرای پایــان دادن بــه موضــوع
آلودگــی هــوا در کابــل و رسارس افغانســتان ،نیازمنــد عمــل
اســت؛ نــه فقــط حــرف.

من یک معتادم
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هــوای کابــل هیــچ زمانــی ایــن قــدر
آلــوده نبــوده اســت؛ شــهری که مشــکالت
زمینـیاش حــاال بــه آســان هــم رسایــت
کــرده اســت .ســازمان جهانــی بهداشــت
مهدی غالمی
تخمیــن میزنــد کــه ســاالنه  7میلیــون
نفــر در رسارس دنیــا بــر اثــر آلودگــی هــوا جــان شــان را از
دســت میدهنــد .آلودگــی هــوا دیگــر موضوعــی کــه بــه تنهــا
چنــد کشــور و یــک منطق ـهی خــاص مربــوط شــود ،نیســت؛
بلکــه ایــن موضــوع حــاال یــک نگرانــی جهانــی اســت کــه
ســامت و امنیــت غذایــی انســانها را بــه خطــر میانــدازد.
آلودگــی هــوا ســاالنه روی زمینهــای کشــاورزی زیــادی تأثیــر
میگــذارد کــه میتوانــد شــکم میلیونهــا نفــر را ســیر کنــد.
زمیــن روز بــه روز گرمتــر و شــلوغتر میشــود و
ماشــینهای فعــال جهــان مــواد آلــوده را در هــوا منتــر
میکنــد .نیمــی از جمعیــت جهــان هنــوز تجربــهای از
انرژیهــای پــاک نداشــته اســت .هوایــی کــه مــا نفــس
میکشــیم ،بــه طــور فزاینــدهای خطرنــاک میشــود .آمــار
جهانــی میگویــد کــه از میــان هــر ده نفــر در کــرهی زمیــن،
نُــه نفــر هــوای آلــوده تنفــس میکنــد و در نتیجــه جــان
انســانهای زیــادی گرفتــه میشــود .تأثیــرات بهداشــتی
آلودگــی هــوا بســیار جــدی اســت .دلیــل اصلــی یــک ســوم از
مرگهایــی کــه بــر اثــر ســکته ،رسطــان ریــه و بیامریهــای
قلبــی اتفــاق میافتــد ،هــوای آلــودهای اســت کــه بســیاری از
انســانها در آن نفــس میکشــند.
گــر چــه عوامــل زیــادی در آلــوده کــردن هــوای کــرهی
زمیــن نقــش دارد؛ امــا نیــاز صنعــت بــه آالیندههایــی ماننــد
ســوختهای فســیلی اســت کــه حــرف اول را میزنــد.
اینجــا در شــهر کابــل ،خــری از صنعتهــای بزرگــی کــه
در کشــورهای در حــال توســعه وجــود دارد ،نیســت؛ امــا چــرا
هــوای کابــل از برخــی کشــورهای صنعتــی هــم آلودهتــر
اســت؟ پاســخ ایــن پرســش را همــه میداننــد .مــردم
افغانســتان بــرای گــرم نگهداشــن خانههــای شــان ناگزیرنــد
از چــوب و زغــال ســنگ اســتفاده کننــد؛ بــه همیــن دلیــل
اســت کــه دود زغــال ســنگ بــه قــدری در فضــا انباشــته شــده
کــه در هیــچ جایــی از کشــور و جهــان منونــه نــدارد .منبــع
اصلــی آلودگــی هــوا در محیــط داخلــی در کشــورهای در حال
توســعه یــا توســعه نیافتــه ،ســوزاندن چــوب ،زغــال ،کــود،
یــا پسماندههــای کشــاورزی اســت کــه بــرای گرمایــش
و پختوپــز اســتفاده میشــود .در نتیجــهی قــرار گرفــن
در معــرض ســطوح باالیــی از ایــن ذرات آلــوده ،جــان افــراد
زیــادی گرفتــه میشــود .بــا ایــن وجــود ،دول ـت و نهادهــای
مســؤول در زمینــهی محیــط زیســت ،راههــای بدیلــی بــرای
جلوگیــری از ســوختهای آالینــدهی هــوا ندارنــد و تنهــا
نگرانیهــای شــان را از وضعیــت هشــداردهندهی پایتخــت
کشــور ابــراز میکننــد.
خربگــزاری اسوشــیتید پــرس ،مــاه گذشــته بــه موضــوع
آلودگــی هــوا در افغانســتان پرداخــت و ایــن گونــه تتیــر زد:
«آلودگــی هــوای پایتخــت افغانســتان ممکــن اســت حتــا
کشــندهتر از جنــگ باشــد ».ایــن خربگــزاری بــا تهیــهی
گزارشــی از یــک کمــپ بیجاشــدگان داخلــی ،دریافــت کــه
ســاکنان آن منطقــه بــرای گــرم نگــه داشــن بــدن و پختوپــز
شــان ،زبالــه میســوزاندند .یوســف ،مــرد شصتســالهای
کــه در مارکــت میوهفروشــی بــار میبــرد و نُــه کــودک دارد،
یکــی از کســانی اســت کــه در آن محــل زندگــی میکنــد .در
ایــن ســالها ،کــودکان یوســف ،بــه نوبــت بــه بیامریهــای
تنفســی مبتــا شــدند .او گفــت« :مــا پولــی بــرای مراجعــه بــه
دکــر یــا خریــد دارو نداشــتیم .بــه ســختی شــکم کودکانــم را
ســیر میکنــم .مــا خیلــی فقیــر اســتیم و مشــکالت زیــادی
داریــم .پــول کافــی بــرای خریــد دارو ،یــا حتــا زغــال ســنگ
بــرای گــرم کــردن خانــه نداریــم .فرزندانــم زبالــه جمــع
میکننــد و از آن بــرای گــرم کــردن خانــه و پخــن غــذا
اســتفاده میکنیــم ».داســتان فقــر و تنگدســتی یوســف،
داســتان بیــش از نیمــی از مــردم افغانســتان اســت کــه هــر
روز در باتــاق فقــر ،فروتــر میرونــد.
بیشــر قربانیــان آلودگــی هــوا توســط هــان هوایــی
مســموم میشــوند کــه در خانـهی خــود شــان تولیــد میشــود؛
زیــرا خانوادههــا در زمســتانهای کابــل ،هــر چیــزی کــه
بتواننــد را میســوزانند .کــودکان و افــراد ســالخورده در
برابــر دود زغــالســنگ ،تایــر ،رابــر و پالســتیک آســیبپذیرتر
انــد .بررس ـیهای جهانــی هــوا در ســال  2017گــزارش داد
کــه  19.700نفــر از مــردم افغانســتان بــر اثــر آلودگیهــای
تولیــد شــده در خانههــا جــان شــان را از دســت داده انــد و
ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش دو ســال و دو مــاه در شــاخص
امیــد بــه زندگــی در زمــان تولــد شــد.
متــام تقصیــر ایــن آلودگیهــای کشــنده را منیتــوان بــر
گــردن زغــال ســنگ انداخــت؛ چــون در ســه فصــل دیگــری
کــه دود زغــال ســنگ از خانههــای شــهر بلنــد منیشــود

نیــز ،کابــل زیــر الیــهی ضخیمــی از هــوای آلــوده نفــس
میکشــد .آســفالت نبــودن بیشــر جادههــا و کوچههــای
خاکــی شــهر ،تأثیــر بســیاری بــر ایــن آلودگیهــای متــام
فصــل دارد .منونــهی جالبــی کــه همــهی شــهروندان کابــل
ممکــن اســت دیــده باشــند ،ایــن اســت کــه هــر گاه بــاران
میبــارد و جادههــا خیــس اســت ،میتــوان برخــاف
روزهــای غیربارانــی ،نقــاط دورتــری از شــهر را دیــد .مــردم
و دکاندارانــی کــه در حاشــیهی جادههــای خاکــی شــهر
کار و زندگــی میکننــد ،اغلــب ســطلها را از آب جــوی پــر
میکننــد و بــر ســطح جادههــای خاکــی میاندازنــد تــا جلــو
گــرد و خــاک را بگیرنــد؛ امــا ســاعتی منیگــذرد کــه آفتــاب
دوبــاره آن را خشــک میکنــد و بــاز هــان آش اســت و هــان
کاســه .کارمنــدان شــهرداری و مردمــی کــه جویهــا را پــاک
میکننــد هــم تــا جایــی در ایجــاد گــرد و خــاک مســؤول انــد.
بارهــا دیــده شــده اســت کــه مــواد بیــرون کشــیده شــده را در
لــب جــوی رهــا میکننــد؛ آن گِلهــای آلــوده ،در کنــار بــوی
بــدی کــه دارد ،بــه مــرور زمــان بــه خــاک بــدل میشــود.

زده میشــود کــه آلودگیهــای تولیــد شــده در خانههــا،
هــر ســال جــان  27.000نفــر را در کشــور میگیــرد؛ در
حالــی کــه آلودگیهــای تولیــد شــده در بیــرون از خانــه
منجــر بــه مــرگ تنهــا  11.000نفــر در ســال میشــود.
ایــن آمــار ،آشــکارا نشــان میدهــد ،آلودگیهایــی کــه در
خانههــا تولیــد میشــود ،بیــش از دو برابــر آلودگیهــای
ســطح شــهر ،کشــنده اســت .ایــن ســازمان شــار افــرادی
کــه بــر اثــر دودهــای دســت دوم میمیرنــد را  3000نفــر
در ســال میدانــد .دود دســت دوم ،دودی اســت کــه افــراد
غیرســیگاری بــه علــت قــرار داشــن در معــرض دود ناشــی
از مــرف تنباکــوی دیگــران (ســیگار یــا قلیــان) تنفــس
میکننــد .دود دســت دوم حداقــل  ۲۵۰نــوع مــادهی
شــیمیایی ســمی شــناخته شــده دارد کــه بیــش از  ۵۰نــوع
آن میتوانــد ســبب رسطــان شــود .کســانی کــه در معــرض
دود دســت دوم قــرار میگیرنــد  ۳۰–۲۵درصــد خطــر ابتــا
بــه بیــاری قلبــی و  ۳۰–۲۰درصــد احتــال ابتــا بــه
رسطــان ریــه را دارنــد و نگرانکنندهتــر ایــن کــه دود دســت
دوم باعــث مــرگ ناگهانــی نــوزادان میشــود.
پیامــد دومــی کــه بــر اثــر آلودگــی هــوا متــام موجــودات
کــرهی زمیــن را تهدیــد میکنــد ،گرمایــش جهانــی اســت.
بلنــد رفــن دمــای هــوا بــا اســتفاده از ســوختهایی ماننــد
زغــال ســنگ و فعالیــت کارخانههایــی کــه بــا چنیــن
ســوختهایی کار میکننــد ،کــرهی زمیــن را بــا معضــل
گرمایــش جهانــی روبــهرو کــرده اســت؛ در نتیجــهی آن،
ســطح دریاهــا بــاال مــیرود ،آب وارد شــهرهای نزدیــک بــه
دریاهــا میشــود و یخهــای قطبهــای شــال و جنــوب
کــم کــم آب خواهــد شــد .تأثیــرات منفــی آلودگــی هــوا بــه
انــدازهای اســت کــه میتــوان کتابــی در چنــد جلــد در مــورد
آن نوشــت .آلودگــی هــوا در کنــار گرمایــش زمیــن و ایجــاد
مشــکالت و بیامریهــای تنفســی ،منجــر بــه بــاران اســیدی،
ســوراخ شــدن الیــهی ا ُزون و دههــا مــورد دیگــر میشــود.
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خیلــی وقــت بــود کــه بــا بــرادرم
فقــط متــاس تلفونــی داشــتیم.
تصمیــم گرفتــم بــه زودی از نزدیــک
ببینــم .عــر جمعــه بیســت و دوم
عبدالله اطلس
قــوس  98لحظــهای کــه رس از
مطالعــه برداشــتم بــه دکــر کریمــی -هماتاقــیام-
گفتــم دکــر جــان؛ امکانــش هســت بلیــت قطــار قــم،
تهــران را مســتقیم از گــوگل پلــی رِزرو کــرد؟ گرچنــد
میدانســتم از ایــن طریــق امکانــش ســخت اســت؛
امــا آقــای کریمــی گفــت :اگــر میخواهــی مــن از
طریــق اپلیکشــن علــی بابــا بلیــت رفــت و برگشــت را
برایــت آمــاده میکنــم .بلیــت رفــت ســاعت  2:35پــس
از چاشــت شــنبه بــه طــرف تهــران ،برگشــت 10:35
پیــش از چاشــت یــک شــبنه بــه طــرف قــم رِزرو شــد.
فــردا ســاعت یکونیــم بــا خیــال راحــت از خوابــگاه
زدم بیــرون ،ســوار اتوبــوس شــدم و گفتــم رس وقــت
مــی رســم .بعــدی نیــم ســاعت متوجــه شــدم کمــی
دیــر بجنبــم قطــار بیقطــار.
از شــانس مــن اتوبــوس طــوری راه میرفــت مثــل
ایــن کــه عــروس میبــرد .حوصلــهام رسآمــد .نزدیــک
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 ،میخواهــم راهــن بــروم
از کــدام طــرف میرونــد .بــا دســت جهــت را نشــانم
داد گفــت از ایــن طــرف ،گفتــم متشــکرم ،گفــت بــه
ســامت.
پیــاده راه افتــادم حــدودا هفــت دقیقــه بــه انتهــای
خیابــان میرفتــم تــا بــه ایســتگاه راهــن برســم .کمــی
آن طرفتــر چشــمم بــه یــک پیــرد مــرد افتــاد کــه کفــش
واکــس مــی زد .چنــد دانــه واکــس دو ســه تــا قوطــی
رنــگ کفــش پهلویــش بــود .تکـهای 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 میخواســت بــا او
حــرف بزنــم ،ولــی بــا خــود گفتــم از کجــا آغــاز کنــم
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،
میخواهــی حــام کنــی؟ تــا از حــام برآیــی کفشــا
تــو بــده رنــگ میکنــم ».تــازه متوجــه شــدم ایــن پهلــو
حــام عمومــی اســت ،حــاال برگشــتم یــادم آمــد اگــر
کفــش خــود را رنــگ کنــم ،راحتتــر مــی توانیــم بــا هــم
حــرف بزنیــم .کفشهــای خــود را دادم گفتــم خیلــی
ببخشــی اینهــا را واکــس بــزن .ســاعت گوشــیام را
نــگاه کــردم ،دیــدم هنــوز وقــت دارم .نشســتم کنــار
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 شــرتو اســتم پدرجــان حــاال حــدود بیســت ســال
اســت آمــدم ایــران ،جنگهــای طالبــان و جنگهــای
داخلــی مــن و امثــال مــن را مهاجــر کــرد».
بــا شــنیدن ایــن کــه گفــت مهاجــرم کــرد ،دمل
ســوخت .قبــل از ایــن فقــط تاریــخ خوانــده بــودم و
کــاکان از مهاجــرت در جریــان خوانــدن تاریــخ در
ذهنــم صحنهســازی کــرده بــودم .از زمــان عبدالرحامن
خــان مهاجرتهــای اجبــاری ،جابهجایــی همــه اقــوام
ملــت افغانســتان ،کشــتارهای ســیاه و فراقومــی،
فرامذهبــی ،و فرازبانــی و مهاجرتهــای فرامــرزی در
کشــورهای ایــران ،پاکســتان ،عــراق ،تاجیکســتان،
هنــد و دههــا کشــور دیگــر از البــای تاریــخ در ذهنــم
مجســم شــد.
مدتــی نشســتم ،دســتهای چروکیــده و حالــت
حاکــی از درد و رنــج و دوری از وطــن و صدهــا
مشــکالت در زندگــی را از نزدیــک بــا چشــانم دیــدم.
فقــط در صفحــات تاریــخ از ایــن مهاجرتهــا در
ذهنــم بــود و حــاال داشــتم از نزدیــک در آن چهــره
حــس میکــردم .پرســیدم کــه درآمــد ایــن شــغل
کفــاف زندگــی روزمــرهات مــی شــود؟ نگاهــم کــرد
و گفــت کــه کاش ایــن کار را در جــای ثابــت برایــم
اجــازه میدادنــد .هــر روز شــهرداری آمــده وســائلم
را جمــع کــرده در ســطل آشــغال میانــدازد .یــادم
از آن آمــد کــه امیــر هاشــمی مقــدم در کتــاب خــود
«ســفر بــه رسزمیــن آریاییهــا» مطــرح میکنــد:
«برخــی از ایرانیهــای عزیــز مدعــی میشــوند کــه
افغانســتانیها فرصتهــای کاری جوانــان ایــران را
گرفتــه انــد .کــدام کار؟ هیــچ افغانی پشــت میــز ادارات
(کــه جوانــان ایرانــی بــه کمــر از آن راضــی نیســتند)
ننشســته اســت .همــهی آنهــا در کارهــای بســیار
ســختی کار میکننــد کــه جوانــان ایرانــی حــارض بــه
جرپــزی ،چوپانــی
پذیــرش آن نیســتند .کار در کــورهی آ ُ
گلههــا ،حفــر چــاه و فاضــاب ،کفاشــی و  ...برخــی
از اصلیتریــن مشــاغل افغانســتانیهای مقیــم ایــران
اســت( ».مقدمه،ســفرنامه افغانســتان،1397:ص .)23
ادامه دارد ....

هنر هفتم در سرزمین بیهنر
روزی یکــی از بــزرگان سیاســت گفتــه
بــود« ،ســینام بــا مــا ،همـهی ارتشهــای
جهــان بــر علیــه مــا؛ امــا رسانجــام پیــروز
خواهیــم شــد» .یکــی از تفاوتهــای
نعمت رحیمی
اساســی میــان رشق و غــرب در «شــنیدن
و دیــدن» بایدهــا و نبایدهــای زندگــی اســت تــا بگوییــم،
شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن .ای ـن کــه زبــان متکلــان
بــزرگ رشق ،خــاص و بیشــر در دایــرهی خــواص خوانــده
و شــنیده شــد تــا آن کــه دیــده شــود؛ امــا در غــرب مــردم
بــا بزرگانــی مثــل «مولیــر ،چخــوف ،استانیسالوســکی،
چاپلیــن ،شکســپیر و »...بیشــر از آن کــه بشــنوند ،دیدنــد
و متاشــا کردنــد .تفــاوت آن بــود کــه خوانــدن و ســپس
شــنیدن نیــاز بــه دانــش همســان و یــا نزدیــک متکلــم
داشــت؛ امــا بــرای دیــدن نیــاز بــه توانایــی زیــادی نبــود.
ســینام واژهی یونانــی بــه معنــای حرکــت اســت کــه از
آن بــه عنــوان هــر هفتــم نیــز یــاد میشــود؛ هــری کــه
شــش هــر پیــش از خــود را کــه شــامل «تیاتــر ،نقاشــی،
مجسمهســازی ،معــاری ،موســیقی و رقــص» اســت ،در
خــود دارد و نــه تنهــا موجــب رشــد شــان شــده کــه توانســته
اســت متــام آن را در خــود داشــته باشــد .ســینام کــه
صنعــت ،فــن و تکنیــک را نیــز بــه خدمــت گرفتــه اســت.
ســینام در اصــل آیینــه و رســانهای مهــم و تعیینکننــده
اســت کــه دنیــا از آن بــرای بسرتســازی و پیادهکــردن
برنامههــا و عملیاتهــای راهــردی کالن ملــی و
بیناملللــی شــان از آن بهــره میبرنــد .بــرای فهــم کلــی
یــک کشــور ،منیتــوان از عنــارص فرهنگــی و وضعیــت کلــی
فرهنــگ آن کشــور دور شــد و غفلــت کــرد .چنیــن اســت
کــه بــرای فهــم چیســتیها و چگونگــی فرهنــگ ،ســطح
رشــد و میــزان توســعهی مــردم ،میتــوان ســینام و هــر آن
را بــه عنــوان یکــی از عنــارص فرهنگــی آن در نظــر گرفــت.
در عــر حــارض ،ســاالنه هــزاران فیلــم در جهــان تولیــد
میشــود کــه جــدا از بحــث اقتصــادی ،مســألهی بــزرگ
تولیــد فکــر ،اصــاح و روشــنگری آن نیــز مــورد بحــث
اســت .بــه خصــوص زمان ـی کــه ســخن از تهاجــم فرهنگــی
و تســلط فکــری بــر جوامــع دیگــر در میــان باشــد .فیلــم،
هــر و ســینام جــزو جداییناپذیــر زندگــی انســان امــروز
اســت و ایــن همــه رسمایهگــذاری بــرای ایــن صنعــت مهــم،
از روی شکمســیری و اتفاقــی نیســت .دنیــای امــروز و
زندگــی را هامنگونــه کــه بــدون انرتنــت و بــرق منیتــوان
تصــور کــرد ،بــدون ســینام و هــر نیــز منیتــوان در نظــر
گرفــت؛ هــری کــه همــه را مجــذوب و گرویــدهی خــودش
کــرده اســت .معمــوال در متــام کشــورهایی کــه بنیادگرایــی،
جنــگ و توحــش حــرف اول و آخــر را میزنــد ،ســالن ســینام
نیســت و هــر هفتــم از کمتریــن رونــق برخــوردار اســت.
بــرای همیــن ،تأثیــر عمیــق ســینام را منیتــوان بــر زندگــی
مــردم و روابــط اجتامعــی جامعــه نادیــده گرفــت .کافیســت
کمــی بــه اطــرافمــان نــگاه کنیــم ،آن وقــت تأثیــر رســانه و
ســینام را از بازیهــای کــودکان مــان و «ســاری» پوشــیدن
آنهــا در نقــش بازیگــران رسیالهــای هندوســتانی و یــا

به مناسبت روز جهانی سینام

نقــش تخریبــی «مموتــی» ســالنگ کــه هفتههــا پایتخــت
کشــور را در تاریکــی فــرو بــرد میتــوان دریافــت .امــروز
وقتــی کشــورها و رشکتهــای بــزرگ ،میخواهنــد دنیــا
را بــه ســمت مــرف مــواد ساختهشــدهی خــود بربنــد،
متوصــل بــه هــر ،ســینام و انیمیشــن میشــوند .بــدون
هیــچ شــکی وقتــی کودکــی انیمیشــن «بــاب اســفنجی» را
دیــده باشــد ،منیتوانــد از شــوق خــودش بــرای مــرف
غذاهــای آمــاده و چاقکننــده دور باشــد.
بــدون هیــچ شــکی آثــار ســینامیی تأثیــر بســزایی در
رشــد ابعــاد فکــری ،فرهنگــی ،اجتامعــی و حتــا اقتصــادی
و تجــاری جامعــه دارد .ابعــاد تأثیرگــذاری تولیدهــای
ســینامیی را بــه لحــاظ فرهنگــی و اجتامعــی و نقــش
آن در ترویــج افــکار ،رفتــار ،ارزشهــا و باورهــا را در بیــن
مــردم میتــوان بــا تعــداد مخاطبــان و تولیدهــای هــری
و ســینامیی یــک کشــور ســنجش کــرد .در یــک کشــور
متکــر از نظــر نــژادی و مذهبــی متنــوع مثــل هندوســتان
و یــا افغانســتان ،ســینام میتوانــد نقــش بزرگــی در تــری
افــکار و ذهنیــت دوســتانه و همدیگرپذیــر بــازی کنــد .جــدا
از باورهــای دینــی و مذهبــی ،یکــی از موفقیتهــای بــزرگ
دموکراســی منونـهی هندوســتان وابســته بــه صنعــت ســینام
و هــر ایــن رسزمیــن اســت کــه مــدام مــردم را بــه دیــدن
تشــویق میکنــد تــا ببیننــد ،بیندیشــند و یــاد بگیرنــد کــه
چگونــه میتــوان زندگــی کــرد ،یکدیگــر را دوســت داشــت
و بــدون جنــگ و کشــن نفــس کشــید.
ســینام و ورزش هــان ارزشهایــی انــد کــه میتواننــد
مــردم متخاصــم را بــه دیــدن ،خندیــدن ،اشــکریخنت
و مترکــز روی خواســت جمعــی وا دارد .ســینام و هــر،
پرنــدهی هــزار بالــی اســت کــه میتوانــد یــک فکــر خــوب
را بــه رسعــت بــه همــه جــا برســاند و موجــب شــود کــه مــردم
حتــا از گذشــتههای پرافتخــار و یــا ناصــواب تاریخــی خــود
بــه صــورت درســت و موشــکافانه آگاه شــوند .کشــورهایی
کــه نیــاز شــان را بــه داشــن یــک ســینامی ملــی و فعــال
انــکار میکننــد ،در واقــع دســتهای خــود را در متــام
میدانهــای رقابــت ،رشــد و تعالــی بــاال بــرده اســت .البتــه
صنعــت ســینام وابســته بــه رشــد چیزهایــی اســت کــه بــا

تأســف ،در افغانســتان هیــچ وقــت جــدی گرفتــه نشــده
اســت .مســائلی مثــل چــاپ و تکثیــر کتــاب ،نوشــن،
مطالعــه ،فرهنــگ و  ...کــه هــر کــدام از دالیــل اساســی
ایــن همــه کجفهمــی و تضــاد اســت .کشــورهای بــزرگ
امــروز حتــا اســلحههای مرگبــار شــان را بــه ســینهی
دیگــران شــلیک میکننــد ،در پــوش و غــاف خــوش آب و
رنــگ هــر و ســینام نگــه میدارنــد؛ چــون ســینام یکــی از
بزرگتریــن قدرتهــای فرهنگســازی در دنیــا اســت کــه
تأثیــر آن را بــه رسعــت میتــوان در جامعــه مشــاهده کــرد.
امــروز جوانانــی را شــا میتوانیــد در شــهر ببینیــد ،بــدون
آن کــه پــای شــان را از کشــور بیــرون گذاشــته باشــند ،از
نظــر ظاهــر شــبیه جوانانــی انــد کــه در هندوســتان یــا
امریــکا زندگــی میکننــد؛ چــون ســینام یــک تریبــون
بیناملللــی اســت کــه بــه رسعــت فرهنــگ یــک کشــور را بــه
متــام دنیــا صــادر میکنــد .بــدون آن کــه متوجــه باشــید،
میبینیــد کــه جوانــان فرهنــگ شــا را پذیرفتــه انــد و بــه
ســبک شــا لبــاس میپوشــند ،شــبیه شــا راه میرونــد
و مــدل مــوی شــان نیــز از بازیگــر شــا الگوبــرداری
شــده اســت .امــروز هــر و تصویــر بهرتیــن وســیله بــرای
صــدور باورهــای دینــی -مذهبــی نیــز اســت ،کــا آن
کــه متــام کشــورها آن را در لفافــهی هــر پیچیــده و بــه
دنیــا صــادر میکنــد تــا کســانی کــه تــا دیــروز شــناخت
درســت از شــا نداشــتند و یــا علیــه شــا بودنــد ،در آینــده
نباشــند .در نهایــت میتــوان گفــت بــا وجــودی کــه بیــش
از  120ســال از تاریــخ ســینام میگــذرد ،ســینامیی
کــه از آن بــه عنــوان کلیــد پیشرفــت یــاد میشــود ،مــا
هنــوز حتــا مــن مکتــوب تاریــخ ســینامی خــود را بــه
صــورت دقیــق و مبســوط نداریــم ،چــه برســد بــه ایــن کــه
زمــامداران مــا بیاینــد و بــرای توســعه و رشــد هــر و فرهنــگ
رسمایهگــذاری کننــد .ایــن مشــکل البتــه تنهــا وجــه
حکومتــی و سیاســی نــدارد کــه خــود هرنمنــدان نیــز مقــر
انــد؛ هرنمندانــی کــه نتوانســتند ،تعریــف درســتی از هــر
و ســینام داشــته باشــند .هــان اتفاقــی کــه در ادبیــات،
موســیقی ،تیاتــر ،معــاری و دیگــر هرنهــای افغانســتان
نیــز افتــاده اســت.

جای خالی سینما «پارادیزو» در کابل

ســینام پارادیــزو بــه کارگردانــی جوزپــه
تورناتــوره ،محصــول  1989ایتالیــا اســت
کــه جــزو صــد فیلــم برتــر تاریــخ ســینام بــه
شــار مـیرود .مــن بــار اول نــام ایــن فیلــم
حسن ابراهیمی را در رمــان ســینامگر شــهر نقــره -نوشــتهی
آصــف ســلطان زاده از نویســندههای
خــوب کشــور مــان -خوانــدم.
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.
عشــق مــن فقــط متاشــای ســینام اســت .مــن نــه
فیلمســازم ،نــه فیلمنامهنویــس .مــن تنهــا یــک فیلمبــازم کــه
زندگــی را در دیالوگهــای فیلــم معنــی میکنــم .مــن عشــق
و فهمــم از ســینام را مدیــون ســینامگر شــهر نقــره و ســینام
پارادیــزو -جوزپــه تورناتــوره -میدانــم.
در فیلــم ســینام پارادیــزو وقتــی کارگــردان تاریــخ را ورق
میزنــد ،اولیــن چیــزی کــه بــه رساغ آن مـیرود ،نقــدی آشــکار
بــر سانســور اســت کــه چاشــنی طنــز وضعیــت آن روزگار را نقــد
میکنــد؛ خنــده متاشــاچیان بلنــد میشــود و ایــن خنــده،
حکایــت خنــده بــر جنــازهی خــود اســت.
تورناتــوره نشــان میدهــد كــه انســانها همیشــه بــه دنبــال
قهرمــان اســتند ،حكمــت را در آنهــا جســتوجو میكننــد و
انســان بــودن خــود را بــه فراموشــی میســپارند؛ هــان چیــزی
کــه ایــن روزهــا در کابــل مــا نیــز بــه فراموشــی ســپرده شــده
اســت.
ســینام پارادیــزو نفــی سانســور اســت .فقــر فرهنگــی،
سانســور ،عشــق و انســانیت عنــارصی اســت کــه در ســینام
پارادیــزو بیشــر از آن حــرف زده شــده اســت .ســینام پارادیــزو،
داســتان زندگــی اســت؛ زندگــی مردمانــی کــه عشــق بــه ســینام
دارنــد .داســتان زندگــی همــه انســانهایی کــه در مــن
زندگــی خــود همــواره بــه بنبســت رســیده انــد.
درســت داســتان زندگــی مردمــان کابــل کــه ایــن روزهــا
از هــر راهــی میرونــد بــه بنبســت میخورنــد .بنبســت
سیاســی ،بنبســت انتخاباتــی ،بنبســت فرهنگــی و بنبســت
اقتصــادی چنــد منونــه از هــزار بنبســتی اســت کــه بــا آن
روبــهرو بودیــم در ایــن ســالها؛ امــا هیــچ گاه مــردم کابــل
درســت مثــل مردمــان ســینام پارادیــزو از تــاش بــرای زندگــی
دســت نکشــیدند.
ســینام را بایــد صحنــهی منایــش زندگــی پنداشــت کــه

به مناسبت روز جهانی سینام

بازیگــر اصل ـیاش خــودت اســتی؛ پــس بایــد بازیگــر خــوب
بــود و از پــس بــازی زندگــی خــوب برآمــد.
ســینام پارادیــزو روایــت زیبــای همزیســتی و قرابــت ســینام
و مــردم اســت .درســت حکایــت آن ســالهای کابــل اســت کــه
مــردم تــا ســاعتی وقــت اضافــه از زندگــی بــه دســت میآوردنــد،
خندهکنــان ،دوســتانه یــا عاشــقانه بــه ســمت ســینام پامیــر،
بریکــوت و یــا ســینام زینــب میرفتنــد تــا فیلمهــای «مردهــا
را قــول اســت»« ،حامس ـهی عشــق» و «ســیاه مــوی و جاللــی»
را بــه متاشــا بنشــینند .مــردم کابــل آن ســالها میرفتنــد تــا
روی خــوش زندگــی را بــه متاشــا بنشــینند.
ســینام در زندگــی آن روزهــای مــردم کابــل چنــان تأثیــری
داشــت کــه عاشــق شــدن شــان ،عشــقورزی شــان ،آزار و
اذیتهــای ســادهی شــان و شــادیهای شــان را میتــوان
در فیلمهــای آن روزهــای کارگردانــان افغانســتان جســتوجو
کــرد .نوســتالژیهایی کــه میدانــم حســابی دل مــان بــرای
شــان تنــگ شــده و آه حــرت نداشــن آن روزهــای ســینام
پارادیــزو در کابــل بــر لــب هــر ســینامگر و سینامدوســت را
میتــوان شــنید.
آه آتــش کشــیدن فیلمهــای آرشــیف افغانفیلــم بــه
دســت طالبــان مــن را ســخت بــه یــاد ســکانس بــه یادماندنــی
صحنــهی آتــش گرفــن آپاراتخانــه و ســالُن ســینام پارادیــزو
میانــدازد .ســالُنی کــه در آن فیلــم مــردی آب دهــان پــرت
میكنــد .نوجوانانــی كــه بــه فكــر خودارضایــی میافتنــد.
مــردی كــه متــام دیالوگهــا را حفــظ اســت و میگریــد .مــردی
كــه تنهــا ســالُن ســینام را بــرای ارضــای غرایــز خــود انتخــاب
كــرده اســت .كســی كــه فقــط در فكــر رسگــرم شــدن اســت؛
یــا حتــی كشیشــی كــه صحنههــای غیــر اخالقــی را از فیلــم
حــذف میكنــد.
کاش آن روز کــه فیلمهــای آرشــیف افغــان فلــم را طالبــان
بــه آتــش کشــیده بودنــد ،کســی بــود تــا آتــش را خامــوش
میکــرد .آن روز کســی نبــود و همــهی مــا نشســته بودیــم
و متاشــا میکردیــم کــه تاریــخ و فرهنــگ مــان چطــور دود
میشــود و مــیرود هــوا و از آن همــه شــادی و لبخندهــای
مــان خاکســری هــم بــه جــا منیمانــد تــا ققنوســی از زیــر
خاکســرش برخیــزد و امــروز فرشــتهی نجاتــی بــرای ســینامی
نیمــه جــان افغانســتان باشــد.
در ســینام پارادیــزو پایــاىن در كار نیســت ،همــه چیــز
بــه زیباتریــن شــكل خــود در گــردىش جادویــى ،دگربــاره
تكــرار مىشــود بــه بیــاىن دیگــر ،ایــن اثــر بــه نوعــى بیــان
زیباشــناختى نظریــهی «بازگشــت جاودان»اســت؛ امــا چــرا
کابــل امــروز مــا خالــی از ایــن جاودانگــی و در فقــر ســینامیی

بــه رس میبــرد؟ چــرا فکــر میکنیــم ســینام در کابــل امــروز
کارش متــام شــده اســت و دیگــر نبایــد تالشــی کــرد؟
شــاید بــر مــن خــرده بگیریــد و بگوییــد کــه زندگــی مثــل
فیلمهــا نــه کــه ســختتر از ایــن چیزهــا اســت؛ امــا مــن
خواهــم گفــت کــه هــر قــدر ســخت باشــد ،اگــر تــاش کنیــم
میتوانیــم زندگــی را بــه زیبایــی یــک فیلــم متاشــا کنیــم و بــه
مســیر زیبایــی بــه آن بدهیــم.
ســینام پارادیــزو ،جایــی کــه مــردم در آن زندگــی را معنــا
کردنــد و از آن خاطــرات بســیار دارنــد ،پیــش چشــان شــان
خاکســر میشــود .زندگــی مــردم در ســینام پارادیــزو مثــل
زندگــی ایــن روزهــای مــردم کابــل خالــی از عشــق میشــود.
خالــی از هــر چیــزی کــه بتوانــد آنهــا را خوشحــال کنــد و بــه
زندگــی برگردانــد .ایــن تنهــا میتوانــد یــک تیــزر چنــد ثانیـهای
ناقــص از ســینام پارادیــزو باشــد کــه روایــت شــده؛ امــا در واقــع
ســینام پارادیــزو یــک پارادوکــس از «توانســن و نتوانســن»
اســت کــه بــه خوبــی کارگــردان آن را در مــن فیلــم بــه اجــرا
در مــیآورد.
ســینام پارادیــزو رسشــار از ســكانسهای دلانگیــز اســت؛
ولــی تأثــر برانگیزتریــن آنهــا ســكانس فروریخــن ســینام و
نابــودی همیشــگی آن اســت و ایــن ســکانس تنهــا میتوانــد ایــن
جملــه را در ذهــن متاشــاگر تداعــی کنــد کــه هیــچ گاه آینــدهای
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 مخروبههایــی
کــه از دل جنــگ چندینســالهی افغانســتان باقــی مانــده تــا
هــر گاه کــه نــام شــان را میشــنویم و یــا از پیــش شــان عبــور
میکنیــم ،خجالـتزده شــویم کــه چــه کردیــم بــا آینــدهی مــان
و چــرا همــه چیــز را بــرای گذشــته باقــی گذاشــته ایــم.
ســاختامنهای مخروب ـهی ســینامهای کابــل بــا دیوارهــای
فروریختــه و ســقفهای نداشــتهی خاطــرات ،رویاهــا ،شــادی و
غــم نســلی از مــا مردمــان افغانســتان را دارنــد بــا خــود در دل
تاریــخ یــدک میکشــند کــه همچــون آن دیوارهــا و ســقفها،
آنهــا هــم رو بــه زوال و فراموشــی انــد .نســلی کــه قــدرت
زندگــی کــردن را از دســت داده انــد و هــر چــه زور داشــتند
بــرای گرفــن زیبایــی زندگــی خــرج کــرده انــد .مجاهدینــی کــه
تفنــگ گرفتــه انــد ،نــه تنهــا خــود شــان را بلکــه میــل تفنــگ
شــان را بــر شــقیقهی تاریــخ و فرهنــگ مردمــان ایــن رسزمیــن
گذاشــتند و شــلیک کردنــد.
ســینامها و ســینامگران افغانســتان چطــور میتواننــد
امــروز  7جــدی در روز جهانــی ســینام ایــن جنایــت بــزرگ را
ببخشــند؟

از تمجید تا نقد و اصالح
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جشـنوارهای فیلــم بســازیم و مخاطــب داخلــی را فرامــوش کنیــم،
ایــن منفــی اســت .روزی از کارگــردان یــک فیلــم بســیار خــوب
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 منیســازم،
برایــم مهــم نیســت کــه در افغانســتان کســی ایــن فیلــم را
میبینــد یــا خیــر؟
صبــح کابــل :گفتیــد کــه دولــت متولــی فرهنــگ اســت؛
امــا هرنمنــدان زیــادی انــد کــه معتقدنــد ،دولــت و حامیــان
خارج ـیاش ،در برابــر رشــد هــر و بــه خصــوص ســینام ایســتاده
اســت.
محمــدی :ایــن حــرف درســتی اســت و دولــت از نظــر کار و
رسمایهگــذاری بــرای هــر ،فرهنــگ و ســینام هیــچ تفاوتــی
بــا دوران طالبــان نــدارد .در زمــان طالبــان هــم فیلــم از ســوی
دولــت ســاخته منیشــد ،کتــاب چــاپ منیشــد ،امــروز نیــز
چنیــن اســت .مــن کار درخــور فرهنگـیای کــه دولــت مجــری آن
بــوده باشــد را بــه یــاد نــدارم .خارجیهــا هــم کــه دنبــال ســود و
منفعــت خــود شــان اســتند .دولــت آشــکارا در برابــر رشــد فرهنــگ
و هــر قــرار نگرفتــه اســت؛ ولــی وقتــی کاری انجــام منیدهــد
بــه معنــای هــان ایســتادن در برابــر فرهنــگ و هــر اســت .ایــن
دولــت آن قــدر در ایــن زمینــه منفعــل و نــاکارا اســت کــه حتــا
فکــر ایســتادن در برابــر فرهنــگ و هــر نیــز بــه فکــرش نیامــده
اســت .بارهــا در جشــنوارههای فرهنگــی و هــری برگــزار و
آنهــا را دعــوت کردیــم؛ امــا وزیــر اطالعــات و فرهنــگ ،وقــت
نداشــتند بیاینــد تــا ببینــد کــه مــا چــه میکنیــم .برایــم جالــب
اســت کــه وزرای فرهنــگ در ایــن هــژده ســال چــه کار مهــم و
ارزنــدهای انجــام دادنــد کــه یــک بــار هــم وقــت نکردنــد بــه ایــن
جشــنوارهها رس بزننــد .بیتوجهــی آن قــدر زیــاد اســت کــه
هرنمندانــی مثــل اســتاد «گلزمــان» بیایــد و در رســانه اشــک
بریــزد .اشــکهای اســتاد گلزمــان و هرنمنــدان دیگــر مــا،
گویــای همــه چیــز اســت.
صبــح کابــل :چنــدی پیــش رییسجمهــور دســتور ایجــاد
«خانــهی ملــی هــر» را داد؛ امــا وزارت فرهنــگ آن را بــه
زیرمجموعـهی خــود تقلیــل داد کــه اعرتاضهایــی هــم بــه دنبــال
داشــت ،داســتان ایــن موضــوع بــه کجــا رســید؟
محمــدی :مــن در جریــان کامــل ایــن ماجــرا بــودم .در آنجــا
محــدود هرنمنــدان کابــل حضــور داشــتند ،عــدهای زیــادی
بیخــر بودنــد .در روز آخــر رییسجمهــور بــه وزارتهــای
فرهنــگ ،معــارف ،تحصیــات عالــی و مالیــه دســتور داد کــه
پیشزمینــهی خانــهی ملــی هرنمنــدان را ایجــاد کننــد .وقتــی
پرسوجــو کــردم ،دانســتم کــه وزارت اطالعــات و فرهنــگ تــاش
کــرده اســت کــه خانـهی ملــی هرنمنــدان را بــه شــورای چندنفــری
تقلیــل داده و زیرمجموعـهی خــود کــرده اســت کــه رییســش نیــز
بایــد وزیــر فرهنــگ باشــد؛ در حالــی کــه در متــام دنیــا وقتــی
تشــکلهای صنفــی بــرای دادخواهــی و بازپــرس از دولــت ایجــاد
میشــود ،نبایــد مقــام دولتــی در آن حضــور داشــته باشــد کــه در
افغانســتان ایــن گونــه نیســت.
صبــح کابــل :چگونــه میتــوان یــک ســینامی قصهگــوی
خــوب داشــته باشــیم کــه مخاطــب داشــته باشــد ،ســودآور باشــد و
بتوانــد گلیــم خــودش را از آب بیــرون بکشــد؟
محمــدی :ســینامی قصهگــوی خــوب ،ریشــه در ادبیــات
داســتانی یــک کشــور دارد کــه مــا در ایــن عرصــه نیــز ضعیــف
اســتیم .زمانــی میتوانیــم ســینامی قصهگــو داشــته باشــیم کــه
داســتان خــوب ،رمــان خــوب ،نویســندهی خــوب ،بــازار خــوب،
رسمایــهی خــوب و امنیــت خــوب داشــته باشــیم.
صبــح کابــل :چــرا در ایــن زمینههــا رشــد نکردیــم؟ مثــا
در هیــچ بخشــی تخصــص بــه وجــود نیامــد تــا در ســینام یــک
نفــر کارگــردان ،بازیگــر ،داســتاننویس ،ســناریونویس ،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 ماندنهــا همــه
ریشــه در سیاسـتگذاری و امنیــت دارد .منظــورم از امنیــت تنهــا
امنیــت جانــی نیســت ،امنیــت شــغلی ،روحــی و مالــی نیــز اســت.
داســتاننویس زمانــی میتوانــد خــوب بنویســد کــه دغدغــهی
نــان نداشــته باشــد .بــدون پــول کاری از پیــش من ـیرود.

صبــح کابــل :فیلمهــای افغانســتان در ســالهای اخیــر
توریســتی اســت کــه مترکــز شــان نیــز روی مصیبــت و بدبختیهــا
اســت ،ایــن مســأله را قبــول داریــد؟
محمــدی :ایــن کــه نــگاه مــا توریســتی اســت ،دلیلــش ایــن
اســت کــه فیلمهــا در افغانســتان مخاطــب نــدارد .پــول بــرای
چنیــن فیلمهایــی نیســت .فیلمســاز مجبــور طــوری فیلــم بســازد
کــه در کشــورهای دیگــر خوششــان بیایــد .یــک فیلــم توریســتی
هــم میتوانــد خــوب و عمیــق باشــد ،هــر چنــد بــرای خوشآمــدن
دیگــران ســاخته شــده باشــد.
صبــح کابــل :آیــا املانتهــای بــه کار رفتــه در فیلمهایــی کــه در
کشــورهای مثل افغانســتان ســاخته میشــود ،جشـنوارهای اســت؟
محمــدی :برخــی ســوژهها و داســتانها در زندگــی
کشــورهای پیشرفتــه عــادی اســت .مثــل ،زندگــی لوکــس،
خیابانهــای پــاک و  ...کــه مظاهــر دنیــای مــدرن امــروز انــد؛ امــا
فقــر ،خشــونت لجامگســیخته و مثــا کشــت تریــاک در آن جــا
جدیــد اســت .بــرای همیــن شــاید ســوژهی فیلمهــا بــه صــورت
خــودکار بــه ســمتی مــیرود کــه مــا دوســت نداریــم و غربیهــا
دوســت دارنــد؛ چــون بــرایشــان تازگــی دارد.
صبــح کابــل :امــا ســینامگران ایدهآلیســت رشقــی معتقدنــد
کــه چنیــن برخــوردی ،از روی تعمــد اســت تــا همیشــه چهــرهای
کــه از رشق در غــرب بــه منایــش گذاشــته میشــود ،زشــت و مملــو
از خشــونت باشــد؟
محمــدی :منیخواهــم بدبیــن باشــم و از تئــوری توطئــه
اســتفاده کنــم؛ فکــر منیکنــم گرداننــدگان جش ـنوارههای دنیــا
اینقــدر ب ـیکار باشــند کــه روی ایــن مســأله برنامهریــزی کننــد
تــا همیشــه از رشق ،چهــرهی زشــتش را منایــش دهنــد.
صبــح کابــل :پــس چــرا در متــام ایــن ســالها یــک فیلــم
لوکــس ،از خاورمیانــه برنــدهی جایــزهی مهــم نشــده اســت؟
محمــدی :خــوب ،اینگونــه هــم نیســت کــه جشــنوارهها
سیاســتزده نباشــد .مثــل مــورد توجــه قــرار گرفتــه شــدن
ســینامی «مخملبــاف» کــه کامــا دلیــل سیاســی دارد.
صبــح کابــل :اگــر ســینامی دوران حکومــت کمونیســتی
افغانســتان را بــا امــروز مقایســه کنیــم ،چــه تفاوتهایــی از نظــر
فــرم و محتــوا وجــود دارد؟
محمــدی :کارهــای ده ـهی شــصت ،قابــل ســتایش انــد؛ امــا
تولیــد امــروز یــک مقــدار محتــوای عمیقتــری دارد .بایــد رشایــط
را نیــز در نظــر بگیریــم کــه فیلمســازی در آن زمــان ،بــه راحتــی
امــروز نبــود .اگــر فیلــم «عشــق و دوســتی» را کــه نخســتین فیلــم
ســینامیی مــا اســت بــا فیلــم نخســت ایــران (دخــر لُــر» مقایســه
کنیــم کــه حــدود پانــزده ســال تفــاوت زمانــی دارنــد ،مــا یــک
ســینامی خــوب داشــتیم.
صبــح کابــل :فیلــم کوتــاه ،برشــی از یــک فیلــم بلنــد اســت یــا
ســبک و روش کامــا مجــزا؟
محمــدی :زمانــی میتوانــی فیلــم بلنــد بســازی کــه تجرب ـهی
فیلــم کوتــاه را داشــته باشــی؛ بیــن ایــن دو تفــاوت زیــادی نیســت،
تنهــا حجــم کار ،بودجــه و میــدان کاری متفــاوت اســت.
صبــح کابــل :آیــا در ایــن چنــد ســال ،ســاخنت فیلــم کوتــاه
کمــک کــرده اســت تــا فیلــم بلنــد ســاخته شــود؟
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 دهـهی شــصت تــا کنــون ادامــه پیــدا
میکــرد ،حــاال مــا شــاهد ســینامی بهــری بودیــم .تولیــد فیلــم
کوتــاه نگذاشــته کــه رونــد تولیــد فیلــم قطــع شــود .بحــث دیگــر
ایــن اســت کــه تجرب ـهی فیلمســازی بــه وجــود آمــده اســت .اگــر
فیلــم کوتــاه ســاخته نشــود ،فیلــم بلنــد منیتوانیــم داشــته باشــیم.
صبــح کابــل :بهرتیــن فیلــم ســینامیی افغانســتان بــه نظــر
تــان کــدام فیلــم اســت؟ دو تــا را نــام بگیریــد.
محمــدی :کار ســختی اســت؛ اگــر مجبــور باشــم کــه یکــی را
نــام بگیــرم ،فیلــم «اســامه» را دوســت دارم و ایــن بــه ایــن معنــا
نیســت کــه فیلمهــای دیگــر خــوب نیســت .مــن ایــن فیلــم را
دوســت دارم.
صبــح کابــل :بهرتیــن ســینامگر یــا کارگــردان افغانســتانی
کــی اســت؟
محمــدی :مــن مخالــف ایــن ســوال اســتم؛ چــون در هــر
بهرتیــن نداریــم .حــاال کــه زیــاد پافشــاری داریــد ،مــن «رؤیــا
ســادات» را بــا کارهــا و اندیشـهاش بیشــر میپســندم؛ چــون یــک
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اشــاره« :علــی محمــدی کیــان» ،جــزو
هرنمنــدان پــرکار ،بــا حوصلــه و پیگیــری
اســت کــه هــر را از خوشنویســی در تهــران
رشوع و ســالها بــا رنــگ و صــدای کشــیده
شــدن «نــی» روی ورق دمخــور بــود تا کــه وارد
نعمت رحیمی
ســینام شــد و حــاال ســالها اســت کــه بــرای
رشــد و تعالــی هــر هفتــم در افغانســتان کار میکنــد .او تــاش
کــرده اســت بــا برگــزاری جشــنوارهها ،دورههــای آموزشــی،
منایــشگاه ،مراســم معرفــی و بزرگداشــت از هرنمنــدان،
زمینــهی پیشرفــت هــر و هرنمنــد را فراهــم کنــد.
صبــح کابــل :در نخســت هــان ســؤال همیشــگی ،خــود تــان
را معرفــی کنیــد.
محمــدی :تشــکر ،علـی محمــدی کیــان اســتم 43 ،ســاله ،در
یکــی از مؤسســههای غیــر انتفاعــی جهــاد دانشــگاهی وابســته
بــه دانشــگاه تهــران ،ســینام خوانــدهام .ســپس وارد هــر و ســینام
شــدم ،نخســتین بــار در ســال  1380مؤسس ـهی هــریای را بــه
نــام «روایــت هجــر» ،در ایــران راهانــدازی کــردم و دو ســال بعــد
ایــن مؤسســه را بــه کابــل آوردیــم کــه تــا حــاال زیــر نــام «آکادمــی
هــر و علــوم ســینامیی» ،فعالیــت دارد .متأهــل اســتم ،همــرم
نیــز ســینام خوانــده و تــا هنــوز فرزنــدی نداریــم.
صبــح کابــل :آکادمــی هــر تــا حــاال چــه تأثیــری در ترویــج و
رشــد هــر هفتــم داشــته اســت؟
محمــدی :ســوال ســختی اســت؛ چــون هــر قابــل
اندازهگیــری نیســت .منیتوانــم بــه صــورت دقیــق بگویــم کــه
کارهــای مــا در ایــن هــژده ســال چــه تأثیــری داشــته اســت؛ امــا
هــر چــه در تــوان داشــتیم ،خالصانــه کار کردیــم تــا بــه رشــد
ایــن هــر زیبــا کمــک کــرده باشــیم .هــژده ســال ،زمــان بســیار
طوالنــی اســت و بــه دلیــل محدودیتهــای مالــی ،سیاســی،
امنیتــی و ناهنجاریهــای دیگــر ،آن گونــه کــه میخواســتیم
نشــد کــه مؤثــر باشــیم؛ امــا حــد اقــل توانســتیم ادبیــات خاصــی
را در هــر و ســینام ایجــاد کنیــم .در متــام دنیــا دولتهــا متولــی
امــور فرهنگــی انــد کــه در افغانســتان در ایــن زمینــه هیــچ کار
مؤثــر و قابــل بحــث انجــام نــداده و حتــا سیاس ـتگذاری درســت
نــدارد.
صبــح کابــل :ســینامی افغانســتان از گذشــتههای دور متأثــر
از «بالیــوود» بــوده اســت ،در جشــنوارهی مهــرگان روی تغییــر
ســبک ،محتــوا و تغییــر نــوع نــگاه نیــز مترکــز شــده اســت؟
محمــدی :مترکــز جشــنواره تنهــا بــه بالیــوود و مســألهای
کــه اشــاره کردیــد نبــوده اســت .مــا در گزینــش فیلمهــا،
زیباییشناســی اثــر ،فــرم ،محتــوا و هم ـهی بایدهــا و نبایدهــای
پذیرفتهشــدهی ســینامی مــدرن دنیــا نیــز دقــت کــرده ایــم .مــا
تــاش کردیــم ،ضمــن نــگاه جدیتــر بــه ســینام ،بــه فیلــم کوتــاه
نیــز نــگاه ویــژه داشــته باشــیم؛ دلیلــش هــم ایــن اســت کــه در
افغانســتان فیلــم کوتــاه ســاخنت بســیار آســانتر از فیلــم بلنــد
اســت.
صبح کابل :به نظر شام هرن اکتسابی است یا ذاتی؟
محمــدی :بــه نظــرم هــر اکتســابی اســت؛ ولــی ممکــن اســت
ذاتــی هــم باشــد.
صبــح کابــل :بســیاری معتقدنــد کــه هــر ذاتــی اســت و بایــد
در خــون هرنمنــد باشــد؛ بــرای همیــن ،در دانشــگاه و کالس درس
منیشــود هــر را یــاد گرفــت.
محمــدی :انســان ممکــن اســت اســتعدادهای زیــادی داشــته
باشــد؛ امــا مهــم آن اســت کــه زمینــهی بــروز و بــدل شــدن
ذهنیــت بــه عینیــت و واقعیــت چگونــه اســت .ایــن نیــاز بــه تــاش
و تئــوری دارد کــه مســیرش نیــز از مراکــز آکادمیــک میگــذرد.
صبح کابل :سینام میدان تئوری است یا عمل؟
محمــدی :هــر دو مکمــل یکدیگــر انــد .هرنمنــد بــدون
دانــش تئــوری و اصــول کار هــر ،دســتش خالــی اســت؛ اگــر
اســتعداد ذاتــی هــم داشــته باشــد ،منیتوانــد اثــر خوبــی
بیافرینــد .از ســویی دیگــر ،هــری کــه فاقــد جنبههــای تئوریــک
باشــد ،ســطحی و فاقــد اندیشــه و هــر نیــز خواهــد بــود.
صبــح کابــل :ســینامگران افغانســتان بیشــر عملگــرا بــوده
انــد یــا بــه دنبــال تئــوری؟ ضعفهــای ســینامی مــا در کجــا
اســت؟
محمــدی :منیدانــم بــه ایــن ســوال چطــور پاســخ دهــم؛
چــون مــا نــه از نظــر تئوریــک وضعیــت خوبــی داریــم و نــه در
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 انــدازهی انگشــتان دو دســت هــم فیلــم تولیــد
نکردیــم .فیلمهایــی هــم کــه ســاخته شــدند بــا کمــک کشــورهای
دیگــر بــود.
صبــح کابــل :اگــر هــر اکتســابی اســت ،پــس ضعــف در
مراکــز آکادمیــک مــا بــوده اســت؟
محمــدی :یکــی از ضعفهــا همیــن اســت؛ چــون از نظــر
تئــوری پیشــینهای خوبــی نداریــم .در دانشــکدهی هــر کــه
ســابقهاش را منیدانــم 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 ،مشــکالت مالــی اســت .فــرض
کنیــد شــا لوکستریــن هواپیــا را داریــد؛ امــا وقتــی پــرول
نداشــته باشــید ،منیتوانیــد پــرواز کنیــد.
صبــح کابــل :از نظــر فــرم و محتــوا چطــور؟ برخــی معتقدنــد
کــه ســینامی مــا در ایــن دو عرصــه ،رشــد متــوازن نداشــته اســت؟
محمــدی :موافقــم .ســینامی مــا بــه خصــوص در فیلمهــای
کوتــاه ،رشــد داشــته؛ امــا در زمینـهی فــرم وضعیــت خوبــی نــدارد
کــه دلیلــش هــم ایــن اســت کــه فیلمســازان بــا جامعــه آشــنا
اســتند و بیشــر روی محتــوا مترکــز میکننــد؛ چــون تجربــه و
تجهیــزات الزم را ندارنــد ،در فــرم خــوب نیســتند.
صبــح کابــل :بــا ایــن نظــر چقــدر موافــق اســتید کــه مترکــز
فیلمهــای خــوب ســینامی مــا در ســالهای اخیــر ،بیــر از
هــر چیــزی بــه جش ـنواره بــوده اســت؟ یعنــی مــا صاحــب یــک
ســینامی جشــنوارهزده شــدیم.
محمــدی :موافقــم ،بیشــر فیلمهــا بــا رویکــرد جشــنواره
ســاخته شــدند کــه منیدانــم خــوب اســت یــا بــد! اگــر بــه ایــن
فکــر کنیــم کــه چــون نــگاه جشـنوارهای اســت ،پــس اندیشـهای
هــم اســت ،ایــن مثبــت اســت؛ امــا اگــر همیشــه بــا نــگاه

فیلمســاز معتــدل اســت.
صبــح کابــل :کارهــای «صحــرا کریمــی» در مدتــی کــه در
«افغانفیلــم» بــوده چگونــه اســت؟ آیــا میتوانــد تنــور رسد
ســینامی افغانســتان را بــار دیگــر گــرم کنــد؟
محمــدی :مــن شــاید صحــرا را از بیســت ســال پیــش
میشناســم؛ از زمانــی کــه بــا اولیــن فیلــم بــه نــام «خــواب
ســفید» وارد ســینام شــد .صحــرا در واقــع یــک انســان نــاآرام
اســت و همیشــه تــاش میکنــد کــه کار کنــد و در کار خــودش
بهرتیــن باشــد .بــدون شــک از وقتــی کــه ریاســت «افغانفیلــم»
را پذیرفتــه ،تــاش کــرده اســت کــه کار کنــد؛ امــا مثــل معروفــی
وجــود دارد کــه میگویــد بــا یــک گل بهــار منیشــود.
صبــح کابــل :منظــور تــان ایــن اســت کــه بایــد دولــت و اهالــی
هــر کمــک کننــد تــا کار بهــری انجــام شــود؟
محمــدی :دولــت بایــد کمــک کنــد .فیلــم کــه بــدون رسمایــه
ســاخته منیشــود .دولــت یــک افغانــی بودجــه بــرای تولیــد فیلــم
اختصــاص منیدهــد؛ آن وقــت چگونــه میتوانیــم فیلــم خــوب
تولیــد کنیــم .دولــت یــا منیفهمــد یــا خــودش را بــه نفهمــی
میزنــد .گاهــی منیفهمــد و بیشــر جاهــا خــودش را بــه نافهمــی
میزنــد .یکــی از پیشــنهادهایی کــه مــن خیلــی در جلســهی
شــکلگیری «خان ـهی ملــی هــر» پافشــاری داشــتم ،اختصــاص
دادن بودجـهی ســاالنه بــرای تولیــد فیلــم بــود کــه مــورد پذیــرش
قــرار نگرفــت.
صبــح کابــل :نظــر تــان در مــورد ســینامی ســلیم شــاهین
چیســت؟
محمــدی :ســینامی «ســلیم شــاهین» هــم بــه هــر حــال
بخشــی از ســینام اســت کــه منیشــود نادیــده گرفــت .ســینامی
ســلیم شــاهین یــک پرودکشــن خیلــی بــزرگ دارد کــه فیلــم
ســینامیی تولیــد میکنــد .ایــن کــه اصــول و اســتندردها را
رعایــت منیکنــد ،رس جایــش؛ ولــی ایــن کار یــک تنظیــم و
مدیــرت کار دارد و تجربــه و عشــق کــه همـهی اینهــا 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 جدیتــر،
هدفمندتــر و هرنمندانهتــر فیلــم بســازد.
صبــح کابــل :مخاطــب بیشــر طــرفدار کــدام ســینام اســت؟
ســلیم شــاهین یــا کســانی کــه دنبــال ســینامی کاملگــرا
اســتند؟
محمــدی :مخاطــب افغانســتان دنبــال همیــن جریــان ســلیم
شــاهین اســت؛ چــون عامهپســند و جنبههــای رسگرمــیاش
بیشــر اســت .مخاطــب افغانســتانی بیشــر مردمــی اســت کــه
ســطح ســواد پاییــن دارنــد و ســینامی ســلیم شــاهین را بیشــر
میتواننــد بفهمنــد.
صبــح کابــل :شــا طــرفدار هــر بــرای هــر اســتید یــا هــر
بــرای مــردم؟
محمــدی :مــن قاعدتــا طــرفدار هــر بــرای مــردم اســتم؛
چــون هرنمنــد نبایــد بــرای تاقچ ـهی خان ـهاش اثــر هــری تولیــد
کنــد .هرنمنــد رســالتهای خیلــی زیــادی دارد؛ یکــی از آنهــا
ایــن اســت کــه معضــات اجتامعــی را نشــان بدهــد ،اصالحگــر
باشــد و تغییراتــی در جامعــه ایجــاد کنــد؛ از ایــن لحــاظ نقــش
مــردم را ندیــده گرفــن کار درســتی نیســت؛ هــر بــرای مــردم هــم
میتوانــد عمیــق و هرنمندانــه باشــد.
صبــح کابــل :کســانی کــه طــرفدار هــر بــرای هــر اســتند،
میگوینــد کــه شــا یــک اثــر خــوب بســازید کــه هرنمندانــه
باشــد ،مخاطــب خــود بــه خــود تربیــه میشــود.
محمــدی :شــکی نیســت کــه شــا وقتــی یــک اثــر فاخــر و
هرنمندانــه تولیــد میکنیــد ،رسانجــام مخاطــب خــود را پیــدا
میکنــد یــا امســال یــا ده ســال یــا صــد ســال بعــد؛ مــن بــا
ایــن نــوع نگــرش مخالفــم؛ بــه خاطــری کــه بــرای مخاطــب بایــد
کارکــرد داشــته باشــد .هرنمنــد بــه امیــد ایــن ننشــیند کــه مــن
کار فاخــر میکنــم و بــا یــک نــگاه انتزاعــی کــه باالخــره روزی،
جایــگاه خــود را پیــدا میکنــد؛ مثــل فیلمهــای «ونگــوگ».
ایــن نگــرش آرمانــی ،غیــر کاربــردی و انتزاعــی اســت؛ چــون
هرنمنــد رســالت دارد در زمــان خــودش اصالحگــر باشــد.
وقتــی جامعــه نیــاز دارد بــه اصــاح ،مــنِ هرنمنــد بایــد نقشــی
در ایــن کار داشــته باشــم و هــرم بــه وضعیــت موجــود کمــک
کنــد؛ ورنــه هرنمنــد بــه چــه دردی میخــورد؛ از ایــن جهــت
مــن بــا ایــن نــوع نــگاه مخالفــم .بخــش دوم کــه هرنمنــد بایــد
مخاطــب تربیــت کنــد .ایــن تربیــت مخاطــب دو وجــه دارد.
یــک وجهــش ایــن اســت کــه هرنمنــد بــه معضــات اجتامعــی
میپــردازد ،چالشهــا را بیــان میکنــد و تــاش میکنــد کــه
روش ـنگری کنــد کــه ایــن بــه صــورت ضمنــی مخاطــب را هــم
تربیــت میکنــد .وقتــی اثرگــذار بــود ،بــه ایــن معنــا اســت کــه
مخاطــب تربیــت کــرده اســت؛ امــا ایــن کــه مــا یــک کار هــری
خیلــی عمیــق بــا نــگاه فلســفی و پســتمدرن تولیــد کنیــم
کــه بایــد مخاطــب تربیــت شــود و مجبــور اســت آن را بفهمــد،
یــک مقــدار آرمانگرایانــه اســت .ایــن پسزمینههــای فکــری،
فرهنگــی ،اجتامعــی و تاریخــی را نیــاز دارد تــا مخاطــب فهــم
ایــن را پیــدا کنــد .یکشــبه و بــدون مقدمــه چنیــن انتظــاری
ممکــن نیســت.
صبــح کابــل :اگــر حــرف خاصــی دل تــان میخواهــد بگوییــد
در خدمتیم.
محمــدی :مــن میخواهــم دولــت را بگویــم کــه اگــر خــودش
را زده بــه خــواب ،بایــد بیــدار شــود .بایــد بــه مســائل فرهنگــی
و هــری اهمیــت داده شــود .هــر چــه ایــن غفلــت را زودتــر
متــام کنــد ،جلــو خســارت را زودتــر گرفتــه اســت؛ هــر چــه ایــن
غفلــت طوالنیتــر شــود ،جامعــه دچــار خــران بزرگــی میشــود
کــه جربانــش بســیار ســخت اســت .مــا بــا تولیــد کار هــری
میتوانیــم جلــو بســیاری از معضــات اجتامعــی را بگیریــم و
بســیاری از خشــونتها را مهــار کنیــم .وقتــی بحــث فرهنــگ و
هــر در جامعــه و در ســطح کالن مطــرح و نهادینــه شــود ،آدمهــا
از درون متحــول میشــوند؛ خشــونت بــه خــودی خــود مهــار
میشــود؛ انساندوســتی و صلحخواهــی بــه خــودی خــود بــه
وجــود میآیــد .اینهــا هیــچ کدامــش بــا نشســت و جلســه و
قطعنامــه ممکــن نیســت .مــا بایــد در فرهنــگ و هــر فقرزدایــی
کنیــم .فقــر نبــود نــان و آب نیســت .مــا بایــد هــر را از فقــر نجــات
بدهیــم تــا جامعــهی ســامل داشــته باشــیم.
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خانواده

مراقبت از کودکان در برابر
آزار جنسی
در روزهــای اخیــر بــا شــنیدن
خــر تجــاوز بــر دخــر دهســالهای
در مدرس ـهی دینــی در بادغیــس و
بــا بــاال رفــن آمــار تجــاوز جنســی
بــر کــودکان ،شــاهد ایــن اســتیم
زهرا سیاس
کــه هــر روز نســبت بــه گذشــته
جامع ـهی مــان بســر مناســبی بــرای رشــد کــودکان
نیســت و ممکــن اســت در هــر گوشــهای از ایــن
جغرافیــا کودکــی مــورد تجــاوز یــا آزار جنســی قــرار
بگیــرد کــه نگرانکننــده اســت .بایــد خانوادههــا در
ایــن مــورد ،هشــدارهای الزم را متوجــه شــوند .مراقبت
از کــودک در برابــر آزارجنســی یکــی از موضوعاتــی
اســت کــه والدیــن خانــواده بایــد هــم در بــارهی آن
آمــوزش دهنــد و هــم از آن جلوگیــری کننــد.
رهــا کــردن کــودک و دغدغههــای او ،مخصوصــا
پــس از ســن مکتــب ،بســیار آســیبزا اســت .بایــد
فضــا بــه گونــهای باشــد کــه کــودک اجــازهی
صحبــت کــردن در مــورد همــه چیــز را داشــته باشــد.
حضــور فعاالنــهی شــا در زندگــی کــودک باعــث
میشــود کــه او بــا شــا احســاس راحتــی بیشــری
داشــته باشــد و اگــر چیــزی باعــث تــرس و نگرانــی او
شــده باشــد ،بــا شــا مطــرح کنــد.
مراقبــت از کــودک در برابــر آزارجنســی او را
محــدود منیکنــد و همچنیــن در بــارهی رســانهها
بــا فرزنــد تــان صحبــت کنیــد .اخبــار و اطالعاتــی
کــه در بــارهی خشــونتهای جنســی و پرخاشگــری
میشــنود را از دســرس او تــا حــد امــکان خــارج
نکنیــد و در مــورد آنهــا از او ســؤال بپرســید؛ مثــا
ایــن کــه تــا بــه حــال در ایــن مــورد شــنیده اســت؟
از بــاز شــدن چشــم و گــوش کــودکان تــان نرتســید،
بلکــه بایــد تــا حــدودی از خطــرات آگاه باشــند و
بتواننــد از خــود مراقبــت کننــد.
نبایــد کــودک را برتســانید و او را محافظـهکار 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 آگاهیهایــی
کــه کســب کــرده اســت ،بــا آمــوزش مســائل جنســی
میتوانیــد آنهــا را از قربانــی شــدن نجــات دهیــد.
والدیــن بایــد در هــر مرحلــهی رشدشــناختی
کــودک ،بــه انــدازهی فهــم او در بــارهی بــدن انســان
بــا او صحبــت کننــد .شــاید از ایــن کــه اطالعــات
جنســی بــه کــودک تــان بدهیــد ،برتســید کــه مبــادا
بــا ایــن کار کنــجکاوی جنســی او را بیشــر کنیــد.
مــواردی کــه بــه فرزنــد تــان کمــک میکنــد تــا
از آســیب جنســی در امــان باشــد
• در ارسع وقــت در بــارهی اعضــای بــدن بــا آنهــا
صحبــت کنیــد .کــودک بایــد نــام و کارآیــی اعضــای
بــدن خــود را بدانــد تــا دیگــران از ناآگاهــی آنهــا
اســتفاده نکننــد.
• بــه آنهــا آمــوزش دهیــد کــه برخــی از اعضــای
بــدن شــان خصوصــی اســت .بــه فرزنــد تــان بگوییــد
کــه بخشهــای خصوصــی آنهــا خصوصــی اســت
و هیــچ کــس جــز مــادر و پــدر شــان نبایــد آنهــا را
لخــت ببینــد و آنهــا نیــز نبایــد اعضــای خصوصــی
دیگــران را ببیننــد.
• مرزهــای بــدن فرزنــد تــان را بــه آنهــا آمــوزش
دهیــد .بــه فرزنــد تــان بگوییــد هیــچ کــس نباید بــدن و
اعضــای خصوصــی او را ملــس کنــد و آنهــا نیــز اجــازه
ندارنــد خصوصیهــای دیگــران را ملــس کننــد.
• بگوییــد هیــچ کــس نبایــد از قســمت
خصوصــیاش عکــس بگیــرد .ســوء اســتفاده از
عکسهــای برهنــهی کــودکان توســط بیــاران
جنســی ،شــایع اســت و ایــن مســئله راه را بــرای
اخــاذی ،باجگیــری و سوءاســتفادههای بعــدی
فراهــم میکنــد.
• بــه آنهــا بیاموزیــد کــه چگونــه نــه بگوینــد و
از موقعیــت ناراحتکننــده خــارج شــوند .بعضــی از
کــودکان از ایــن کــه بــه کســی نــه بگوینــد ،ناراحــت
میشــوند ،مخصوصــا بــه پیرمــردان یــا بزرگســاالن.
• فرزنــد تــان را مطمــن کنیــد کــه میتوانــد
در مــورد بدنــش بــا شــا صحبــت کننــد .بچههــا
ممکــن اســت بــه شــا حقیقــت را نگوینــد؛ زیــرا ایــن
چیــزی اســت کــه متجــاوز از آنهــا خواســته و آنهــا
را تهدیــد کــرده اســت .بــه آنهــا بفهامنیــد کــه در
مــورد هــر اتفاقــی بــا شــا صحبــت کننــد و مطمــن
باشــند کــه کنــار شــا جــای شــان امــن اســت و
از طــرف شــا نیــز هیــچ برخــورد پرخاشگرانــهای
نخواهنــد دیــد.
• بــه کــودکان تــان بگوییــد کــه ملــس شــدن
بــدن شــان ممکــن اســت حــس خوبــی بدهــد .بــه
فرزنــدان تــان بیاموزیــد کــه ممکــن اســت گاهــی
ملــس شــدن بــدن آنهــا لذتبخــش باشــد؛ امــا
هرگــز نبایــد نســبت بــه آن تســلیم شــده و حــس
خوبــی داشــته باشــند.
• مراقبــت از کــودک در برابــر آزارجنســی؛
حتــا کــودکان دیگــر ،دوســتان خانوادگــی و
نزدیکتریــن اقــوام از ایــن قاعــده مســتثنا
نیســتند .بلکــه بیشــرین خطــر معمــوال از طــرف
نزدیــکان وجــود دارد.

آلودگی هوای کابل ناشی
از آلودگی وجدان است
Rohullah Amin

انســانها بــرای دوام زندگــی ســامل
و فعــال کــه بتوانــد جامعــه را بــه ســمت
توســعه در حرکــت بیــاورد ،در کنــار
امنیــت غذایــی بــه هــوای پــاک بــرای
مجیب ارژنگ
تنفــس نیــاز دارنــد؛ امــا همیــن انســانها
بــه دلیــل دســتبرد بیامرگونــهی شــان بــه طبیعــت و
فعالیتهــای ســلطهگرایانه ،پاکــی و ســامت را از هــوا و
محیــط خــود گرفتــه انــد.
کشــورهای مختلــف جهــان بــرای ایــن کــه بتواننــد
ســلطهی بیشــری در زمیــن داشــته باشــند ،بــا فعالیتهــای
روزافــزون صنعتــی بــرای آلودهکــردن هــوای اطــراف زمیــن
در رقابــت مرگبــاری بــا همدیگــر قــرار گرفتــه انــد و هــر
کشــوری کــه توانســته هــوا و محیــط زیســت را بیشــر آلــوده
کنــد ،امتیــاز بیشــری بــه دســت آورده اســت.
بــه اســاس آمــار ســازمان جهانــی بهداشــت ،ســاالنه 7
میلیــون نفــر در رسارس جهــان بــه اثــر آلودگــی هــوا جــان
شــان را از دســت میدهنــد .ایــن رقــم بــه تنهایــی خــود
قویتریــن شــوک را بــه انســان وارد میکنــد.
عاملهــای آلودگــی هــوا در ســطح جهانــی آن یکســان
نیســت .میــزان تاثیرگــذاری و اســتفاده از آلودهکنندههــا،
نظــر بــه محیــط جغرافیایــی و امکانهــای اقتصــادی از یــک
جامعــه تــا جامع ـهی دیگــر تفــاوت میکنــد.
در کابــل بــا ایــن کــه از فعالیــت گســردهی صنعتــی
خــری نیســت؛ امــا هــوای آلــودهی آن ،کابــل را در میــان
خطرناکتریــن شــهرهای جهــان بــرای تنفــس قــرار داده
اســت؛ بــه نحــوی کــه ســاالنه بیشــر از  3500نفــر را بــه کام
مــرگ میفرســتد.

از ســوی دیگــر جــای خالــی مبــارزه بــا آلودگــی هــوا و
هزینــه بــرای انــرژی پــاک در ســند بودجــهی ملــی 1399
نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه حکومــت افغانســتان هنــوز هــم
کــه هنــوز اســت ،هیــچ گونــه تعهــدی بــه پیرشفــت و توســعه
نــدارد.
قــرار گرفــن افــراد نــاکارا در رأس ادارهی ملــی حفاظــت
از محیــط زیســت نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه حکومــت نــگاه
جــدیای بــه محیــط زیســت نــدارد.
یکــی از مهمتریــن دالیــل آلودگــی هــوای کابــل،
فعالیــت  530داش خش ـتپزی اســت کــه رابــر و پالســتیک
میســوزانند .در درازای هــژده ســال گذشــته ایــن داشهــای
خشــتپزی در هیــچ نهــاد دولتــی بــه ثبــت نرســیده و از
فعالیتهــای آنهــا هیــچ گونــه نظارتــی صــورت نگرفتــه
اســت .ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه حکومــت افغانســتان
هیــچ گاهــی بــه آلودگــی هــوای کابــل بــه دیــد بحــران ندیــده
و هــزاران باشــندهی پایتخــت کــه بــه همیــن دلیــل کشــته
میشــوند ،برایــش ارزشــی نداشــته اســت.
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علل آلودگی هوا در کابل
مهمتریــن عامــل آلودگــی هــوا در شــهر کابــل ،ســوخت
بیرویــه و غیرمعیــاری ذغــال ســنگ ،ســوخت رابــر و
پالســتیک ،ترانســپورت نامنظــم شــهری بــا موترهــای کهنــه،
کیفیــت پاییــن تیــل ،اســتفاده نکــردن از دســتگاههای
تصفیـهی دود در فعالیتهــای دودزا ،خامــه بــودن رسکهــا و
کوچههــا اســت .اینهــا همــه عواملــی اســت کــه بــا تکیــه بــر
عواملــی دیگــر ،محیــط زیســت کابــل را غیــر قابــل زیســت
کــرده اســت.
بیتوجهی حکومت و نبود تعهد به توسعه
حکومــت افغانســتان نــه در ســطح خــرد و نــه در ســطح
کالن ،بــرای کاهــش آلودگــی هــوای شــهر کابــل هیــچ
برنامــهای نــدارد کــه هیــچ؛ حتــا برنامههایــی را پیــش
میگیــرد کــه بــه خــودی خــود باعــث بهینهســازی آلودگــی
هــوا در شــهر میشــود.
در متــاس تلفون ـیای کــه چنــدی پیــش بــا ســخنگوی
وزرات انــرژی و آب داشــتم ،آنهــا گفتنــد کــه ایــن وزارت در
نظــر دارد در برنامههــای تولیــد انــرژِی از ذغــال ســنگ نیــز
انــرژی بــرق را تولیــد کنــد؛ بــیآنکــه بدانــد رسمایهگــذاری
روی ایــن بخــش بــه هزینههــای زیــادی نیــاز داشــته و از
ســویی هــم کنــرل ایــن رونــد از تــوان حکومــت افغانســتان
بیــرون اســت؛ چــون کشــور چیــن بــرای ایــن کارش حــاال
دارای شــهرهای رسطانــی اســت.
وزارت صحــت عامــه ،اعــام کــرده اســت کــه ســاالنه
 3500نفــر بــه دلیــل آلودگــی هــوا در کابــل جــان شــان
را از دســت میدهنــد و همینطــور  6000نفــر دیگــر در
افغانســتان بــه دلیــل آلودگــی هــوا بــه رسطانهــا گرفتــار
شــده انــد؛ امــا بــا ایــن حــال همیــن وزارت ،تفالههــای
البراتــواری خــود را بــه دریــای کابــل میریــزد کــه ایــن
تفالههــا خــود عامــل رسطانهــا و آلودهکننــدهی محیــط
زیســت اســت.
تنهــا بدیــل بــرای ســوختهای فســیلی در افغانســتان
انــرژی خورشــیدی و انــرژی بــادی اســت؛ امــا تــا هنــوز هیــچ
اداره و نهــاد دولتــی اســتفاده از انــرژی خورشــیدی را رشوع
نکــرده اســت.
رییــس محیــط زیســت کابــل ،بزرگتریــن محدویــت را
بــرای پاکســازی هــوای کابــل ،حکومــت و ادارهی ملــی
حفاظــت از محیــط زیســت میدانــد.
کاظــم هامیــون ،رییــس محیــط زیســت کابــل ،مدعــی
اســت کــه در سیاســت دولــت افغانســتان نــگاه ســبز وجــود
نــدارد و دلیــل ایــن کــه ریاســت محیــط زیســت کابــل هیــچ
بودجــهای بــرای آگاهیدهــی و برنامههــای بیشــر نــدارد،
نیــز همیــن اســت.

حکومت افغانســتان نه در ســطح خرد و نه در
ســطح کالن ،برای کاهش آلودگی هوای شــهر کابل
هیچ برنامهای نــدارد که هیچ؛ حتا برنامههایی
را پیــش میگیرد که به خودی خود باعث
بهینهســازی آلودگی هوا در شهر میشود.
در متــاس تلفونیای که چندی پیش با
ســخنگوی وزرات انرژی و آب داشتم ،آنها گفتند
کــه ایــن وزارت در نظر دارد در برنامههای تولید
انرژِی از ذغال ســنگ نیز انرژی برق را تولید کند؛
بــیآنکه بداند رسمایهگذاری روی این بخش
به هزینههای زیادی نیاز داشــته و از ســویی هم
کنرتل این روند از توان حکومت افغانســتان بیرون
اســت؛ چون کشور چین برای این کارش حاال
دارای شهرهای رسطانی است.
فقر و حکومتی که قرار نیست برای مهار آن کاری کند
تهیدســتی اقتصــادی ،پیوســته مشــکلزا بــوده اســت.
در افغانســتان فقــر همــواره در کنــار نبــود آگاهــی از اهمیــت
ســامت محیــط زیســت ،باعــث شــده اســت کــه هــوای شــهر
کابــل بیشــر از انــدازهی تصــور آن آلودهتــر باشــد.
پایختنشــینان بــه دلیــل نداشــن دسترســی بــه
انــرژی پــاک ،ناچــار انــد بــرای رفــع نیازهــای شــان از
انرژیهــای ناپاکــی مثــل ذغــال ســنگ ،رابــر و پالســتیک
بــرای ســوخت بهــره بگیرنــد .زندگــی پایتختنشــینان،
انتخابــی میــان جــر و جــر اســت؛ ناچــاری بــرای رهایــی
از رسمــا و گذشــن از زندگــی و ســامتی .نداشــن برنامـهی
ســازنده بــرای مبــارزه بــا فقــر و بیســوادی باعــث شــده
اســت کــه ایــن رونــد همچنــان ادامــه پیــدا کنــد.
کوتاهی رسانههای درونمرزی
رســانهها از آن جایــی کــه در سمتوســودهی افــکار

عمومــی و ایجــاد تغییــر مثبــت در جامعــه نقــش اساســی
را دارد ،یکــی از پایههــای دموکراســی و رکــن چهــارم
حکومــت خوانــده شــده اســت.
امــا در افغانســتان ،رســانهها پیوســته دنبــال
ســود شــخصی خــود بــوده و بــه روســپیان خربچیــن و
رسگرمکننــده شــباهت داشــته انــد تــا رســانههای متعهــد
بــه زندگــی و مــردم .ایــن باعــث شــده اســت در جامعــهی
بیســواد افغانســتانی مــردم درک مناســبی از آلودگــی
هــوا و پیامدهــای آن نداشــته و بــه آن اهمیــت ندهنــد.
فهامنــدن ایــن کــه تنفــس هــوای پــاک حــق هــر انســان
اســت و دولتهــا مکلــف بــه فراهمســازی آن؛ بیشــر از راه
رســانهها ممکــن اســت .متأســفانه رســانههای افغانســتان
در ایــن مــورد همــواره کوتاهــی کــرده و دیــد ارزشــی
بــه محیــط زیســت نداشــته انــد؛ ایــن یکــی بزرگتریــن
چالشهــا در مبــارزه بــا آلودگــی هــوای کابــل اســت.
بیتفاوتــی ســیوچند میلیونــی و نداشــن حــس
مالکیــت بــه وطــن
بیتفاوتــی همیشــه کشــنده اســت؛ امــا زمانــی کــه
ایــن بیتفاوتــی در برابــر آلودگــی هــوا قــرار میگیــرد،
بــه گون ـهی مســتقیم بــا نابــودی انســانها و زمیــن روب ـهرو
میشــویم .ایــن بیتفاوتــی در ســطح جهانــی آن باعــث
شــده اســت کــه زمیــن بــه پایــان خــود نزدیــک شــود؛ امــا در
افغانســتان ایــن بیتفاوتــی را منیشــود بــه نهــاد حکومــت
و یــا ادارهای بــه نــام ملــی حفاظــت از محیــط زیســت
خالصــه کــرد .بیتفاوتــی در افغانســتان بیــاری فراگیــری
اســت کــه همــه بخشهــای زندگــی ســامل را در جامعــه
مختــل کــرده اســت.
در شــهر کابــل عــادت بــر ایــن شــده اســت کــه
کارکنــان ادارهی شــهرداری پــس از پــاک کــردن آبروهــای
کنــار رسک ،گِل و کثافتــی را کــه از آیــن آبروهــا بیــرون
میکشــند ،در کنــار رسک بگذارنــد تــا خشــک شــده و در
هــوای شــهر حــل شــود .ایــن از بیتفاوتــی شــهرداری؛
امــا ایــن کــه هیــچ باشــندهی کابــل در ایــن رابطــه لــب بــه
شــکایت بــاز منیکنــد ،خــر از بیتفاوتــی کشــندهای
میدهــد کــه بــه ســادگی درمــان منیشــود.
نداشــن حــس تعهــد و مالکیــت بــه وطــن و محیــط ،بــه
انــدازهای در باشــندگان افغانســتان قــوی اســت کــه حتــا
رشکــت امریکایــیای را بــر آن داشــت تــا خــود را صاحــب
شــهر دانســته و درختــان اطــراف جــادهی میــدان هوایــی
کابــل را قطــع کنــد.
از ســوی دیگــر بــه اســاس آموزههــای حقــوق اساســی
ایــن حــق هــر شــهروند اســت کــه از دولــت ،خواهــان تنفــس
هــوای پــاک و ســامل شــود؛ هوایــی کــه دیگــر بــرای ســامت
انســانها ،حیوانهــا و گیــاه هیــچ آســیبی نزنــد؛ امــا تــا
هنــوز مــا هیـچگاه شــاهد همچــون حرکتــی در کابــل نبــوده
ایــم.
بــرای قربانیــان حادث ـهای انتحــاری کــه شــاید  50نفــر
باشــد ،بارهــا هــزارن نفــر بــه خیابــان ریختــه انــد و خواهــان
عدالــت شــده انــد؛ امــا بــرای  3500نفــری کــه همهســاله
بــه دلیــل آلودگــی هــوا در کابــل کشــته میشــوند تــا هنــوز
هیــچ شــهروندی بــه خیابــان نیامــده اســت کــه از دولــت
بخواهــد وقتــی جلــو گلوگههــای دشــمن را منیتوانــد
بگیــرد ،جلــو ایــن دشــمن خانگــی را بگیــرد کــه هــر روز او را
بــه مــرگ تهدیــد میکنــد.
ایــن کــه چــرا کمســیون مســتقل حقــوق بــر تــا کنــون
در ایــن زمینــه صدایــی بلنــد نکــرده اســت چــه کســی بایــد
پاســخ بدهــد؟ ایــن پرسـشهارا هــر شــهروندی کــه خواهــان
تنفــس هــوای پــاک اســت بایــد از خــود بپرســد.
دوام بیتفاوتــی در باشــندگان پایتخــت باعــث شــده
اســت کــه حکومــت نیــز آلودگــی هــوای کابــل را نادیــده
گرفتــه و هیــچ برنامــهای بــرای حــل دامئــی آن نداشــته
باشــد؛ چــون هیــچ یــک از مقامهــای بلندپای ـهی حکومــت
ناچــار نیســتند پــس از پایــان دورهی کاری شــان در
افغانســتان مباننــد تــا از ایــن هــوای آلــوده تنفــس کننــد.
از آن چــه تــا حــاال گفتــه آمــدم بــه ایــن نتیجــه میرســم
کــه مهمتریــن علــت آلودگــی هــوای کابــل کــه صنعــت
مــرگ را در جریــان انداختــه اســت ،کوتاهــی دولــت در
اعــال وظیفــه و مکلفیتهایــش اســت کــه بیســوادی
و نبــود آگاهــی مــردم از حقــوق اساســی شــان زمینهســاز
ادامــهی بیتوجهــی دولــت بــه ایــن مســأله شــده و در
براینــد آن باشــندگان پایتخــت اســتند کــه ســاالنه هــزاران
کشــته میدهــد.
دولــت افغانســتان نبایــد فرامــوش کنــد کــه ایــن
مکلفیــت قانون ـیاش اســت تــا بــرای کاهــش آلودگــی هــوا
و پشــتیبانی ســامت مــردم هــر چــه زودتــر دســت بــه کار
شــده و بیشــر از ایــن بــا جــان انســانها و بــا اکوسیســتم
پایتخــت بــازی نکنــد .اگــر آلودگــی هــوای کابــل همچنــان
ادامــه پیــدا کنــد و بــرای کاهــش و مهــار آن کاری نشــود ،در
زودتریــن فرصــت بــه شــار افــراد رسطانــی افــزوده شــده ،به
رشــد ذهنــی کــودکان آســیب رســانده و بیامراســتانها پــر
از نــوزادان مــرده خواهــد شــد .تــداوم ایــن وضعیــت باعــث
میشــود کــه در چنــد ســال دیگــر بارندگــی در کابــل بــه
شــدت پاییــن آمــده و در نهایــت بــه خشکســالی کامــل
منتهــی میشــود.
اگــر دولــت هــر چــه زود بــرای مبــارزه بــا ایــن بحــران
برنام ـهی ســازنده و توســعهمحور را در پیــش نگیــرد ،کابــل
در کمــر از یــک ده ـهی دیگــر بــه شــهری تبدیــل میشــود
کــه در آن زندگــی ممکــن نخواهــد بــود؛ ایــن خطــری اســت
آمدنــی و مســؤولیت آن بــه دوش دولــت و باشــندگان کابــل
اســت.
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رسور دانــش ،معــاون دوم ریاســتجمهوری میگویــد ،تــا
زمانــی کــه چنددســتگی میــان رهــران سیاســی افغانســتان
در خصــوص صلــح از بیــن نــرود و بــه یــک دیــدگاه واحــد
نرســند ،صلــح واقعــی در ایــن کشــور تأمیــن منیشــود.
آقــای دانــش کــه روز جمعــه (6جــدی) در هشــتمین
ســالیاد کشــته شــدن مطلــب بیــگ ،عضــو پیشــین
مجلــس مناینــدگان صحبــت میکــرد ،گفــت کــه حکومــت
افغانســتان از هرگونــه برنامــه و دیدگاهــی کــه بــه صلــح
منجــر شــود ،اســتقبال میکنــد؛ امــا وحــدت نظــر شــاری
از رهــران سیاســیون بــا طالبــان ،مانــع اصلــی صلــح در ایــن
کشــور اســت.
او گفــت« :در رابطــه بــا صلــح امــروز ،در میــان سیاســیون
داخلــی مــا وحــدت نظــر وجــود نــدارد .هــر روز بــه
اختالفهــا دامــن زده میشــود .خواســت مــا ایــن اســت،
هــان طــور کــه صفــوف مــا در دوران جهــاد یکــی بــود در
رابطــه بــا صلــح نیــز یــک ســان شــود .برخیهــا امــروز بــه
شــکلی بــه طــرفداری ضمنــی از طالبــان برخواســته انــد
کــه حکومــت افغانســتان نامــروع و طالبــان را مجاهــد
اســتند و همگــی را اجیــر خطــاب میکننــد .ایــن درحالــی
اســت کــه خــود شــان در متــام عمــر و ســالها در خدمــت
خارجیهــا بودنــد و همیــن اکنــون خــود را در همیــن
حکومــت دستنشــانده ،کاندیــد میکننــد».
هرچنــد آقــای دانــش بــه طــور مشــخص از کســی در
ایــن نشســت نــام نــرد؛ امــا گفــت ،همیــن افــراد کــه
حکومــت افغانســتان را دستنشــانده میخواننــد،
میگوینــد کــه حکومــت مانــع صلــح اســت و صلــح یــک

پروســهی دولتــی نیســت.
او از رهــران سیاســی خواســت کــه دســت از منفعتطلبــی
شــخصی بردارنــد و در کنــار حکومــت و مــردم افغانســتان
پروس ـهی صلــح را مدیریــت کننــد.
ظاهــرا حرفهــای آقــای دانــش متوجــه گلبالدیــن
حکمتیــار ،رهــر حــزب اســامی افغانســتان بــود .آقــای
حکمتیــار دو روز قبــل در یــک هامیشــی در کابــل گفــت
کــه حکومــت فعلــی دستنشــانده اســت و در حضــور ایــن
حکومــت ،طالبــان هرگــز تــن بــه مذاکــره نخواهنــد داد.
معــاون دوم ریاســتجمهوری در ایــن نشســت همچنــان
گفــت کــه صلــح بــا شــعارها علیــه حکومــت و مــروع خوانــدن
طالبــان تأمیــن نخواهــد شــد و تنهــا راه بــرای رشوع مذاکــرات
ایــن اســت کــه طالبــان بــا محوریــت حکومــت افغانســتان
مذاکــره کننــد و در آتشبــس نیــز برقــرار شــود.
انتخابــات ،از دیگــر مســائلی بــود کــه آقــای دانــش بــه آن
پرداخــت و گفــت کــه همـهی نامــزدان ریاسـتجمهوری بــه کار
کمیســونهای انتخاباتــی احــرام بگذارنــد و اجــازه دهنــد کــه
ایــن دو کمیســیون کارهــای خــود را مطابــق بــه قانــون بــه پیش
بــرده و نتیجـهی نهایــی انتخابــات را اعــام کننــد.
ایــن درحالــی اســت کــه هفتــهی گذشــته ،کمیســیون
انتخابــات پــس از نزدیــک بــه ســه مــاه از برگــزاری انتخابــات،
نتیجــهی ابتدایــی را اعــام کــرد کــه مطابــق بــه آن
محمــدارشف غنــی برنــدهی نتیجــهی ابتدایــی اســت.
قــرار اســت پــس از ایــن کــه شــکایات از ســوی کمیســیون
رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی بررســی شــد ،نتیجـهی
نهایــی نیــز اعــام شــود.

رییــس اجرایــی حکومــت میگویــد کــه صلــح آرزوی
دیرینـهی مــردم افغانســتان اســت و تنهــا راه تحقــق مذاکــرهی
طالبــان بــا حکومــت افغانســتان اســت.
عبداللــه عبداللــه ،کــه پیــش از چاشــت روز جمعــه
(6جــدی) در مراســم هشــتمین ســالیاد کشــته شــدن «مطلــب
بیــک» در کابــل صحبــت میکــرد ،گفــت کــه بــرای رســیدن
بــه صلــح بایــد از هــر فرصــت اســتفاده شــود؛ زیــرا ادام ـهی
جنــگ هــر روز قربانــی بیشــر از مــردم افغانســتان میگیــرد.
او افــزود« :پیــام مــن بــه طالبــان ایــن اســت کــه بــا جنــگ
پیــروز شــده منیتوانیــد .اگــر حرفــی داریــد ،نظــری داریــد و
اگــر آرزوی زندگــی آرام در کنــار مــردم افغانســتان را داریــد،
یگانــه راهــش ایــن اســت کــه گفتوگــو کنیــد .در گفتوگــو
تنهــا مســألهی حکومــت نیســت .بیاییــد بــا مناینــدگان همــه
مــردم افغانســتان بنشــنید و مذاکــره کنیــد».
ایــن درحالــی اســت کــه روز پنجشــنبه ( 5جــدی)
گلبالدیــن حکمتیــار ،رهــر دســتهی انتخاباتــی صلــح
و عدالــت اســامی ،در یــک نشســت خــری گفــت کــه

گــروه طالبــان ،بــا حکومــت کنونــی افغانســتان وارد مذاکــره
نخواهــد شــد.
آقــای حکمتیــار افــزود« :بــا حضــور نیروهــای خارجــی و
حکومــت دستنشــانده ،صلــح در افغانســتان ناممکــن اســت.
حکومــت وحــدت ملــی مانعــی در برابــر صلــح اســت».
اخیــرا زملــی خلیـلزاد ،مناینــدهی ویــژهی وزارت خارجهی
امریــکا دور تــازهی مذاکــرات خــود را بــا طالبــان آغــاز کــرده
اســت .شــاری از رســانههای خارجــی نیــز گــزارش داده انــد
کــه رهــری گــروه طالبــان ،در مــورد کاهــش خشــونتها و
آتشبــس کوتاهمــدت ،توافــق کــرده انــد.
گفتــه میشــود کــه رهــری ایــن گــروه ،بــه توافــق رســیده
انــد کــه همزمــان بــا امضــای توافقنام ـهی صلــح بــا ایــاالت
متحــدهی امریــکا ،آتشبــس کوتاهمدتــی را اعــام کننــد.
گــروه طالبــان نیــز چنــد روز پیــش اعــام کــرد کــه
گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،پــس از امضــای توافقنامــهی
خــروج کامــل نیروهــای امریکایــی از افغانســتان ،آغــاز
خواهــد شــد.

یونس قانونی :صلح بدون دولت افغانستان
ناممکن است

اشتراک در روزنـامـه

والی نامنهاد طالبان برای
لغامن کشته شد
وزارت دفــاع اعــام کــرده کــه در نتیجـهی عملیــات
هوایــی نیروهــای ارتــش ،والــی نامنهــاد طالبــان بــرای
والیــت لغــان ،کشــته شــده اســت.
در خربنام ـهای کــه روز جمعــه (6جــدی) از ســوی
ایــن وزارت بــه نــر رســیده ،آمــده اســت کــه نیروهــای
ارتــش ،عملیــات هوایــیای را در والیــت لغــان
راهانــدازی کــرده انــد کــه در نتیجــهی آن قــاری
ذینالعابدیــن ،والــی نامنهــاد طالبــان بــرای ایــن
والیــت ،قــاری معــراج ،ولســوال پیشــین علیشــینگ
و  24هراسافگــن دیگــر کشــته شــدند.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

در خربنامــه آمــده اســت کــه ایــن حملــ ه
پنجشنبهشــب (5جــدی) در والیــت لغــان انجــام
شــده کــه در نتیجـهی آن افــزون بــر کشــته شــدن 26
هراسافگــن  5نفــر دیگــر نیــز زخمــی شــده انــد.
وزارت دفــاع گفتــه اســت کــه در جریــان عملیــات
خالــد ،دهــا والــی نامنهــاد طالبــان و رسدســتههای
مشــهور ایــن گــروه کشــته شــده انــد.
والیــت لغــان در رشق افغانســتان ،از والیتهــای
ناامــن اســت کــه طالبــان و تفن ـگداران غیرمســؤول
در آن حضــور گســرده دارنــد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

www.subhekabul.com

یونــس قانونــی ،معــاون رییسجمهــور پیشــین
افغانســتان ،میگویــد کــه صلــح ،خواســتهی متــام مــردم
ایــن کشــور اســت و بــرای تأمیــن صلــح بایــد همآهنگــی
همهجانبــه میــان حکومــت افغانســتان ،سیاســیون و
طالبــان ایجــاد شــود.
آقــای قانونــی کــه روز جمعــه ( 6جــدی) در هشــتمین
ســالیاد کشــته شــدن مطلــب بیــک ،عضــو پیشــین
مجلــس مناینــدگان در کابــل ،صحبــت میکــرد،
گفــت :افــرادی کــه صلــح را «منهــای» دولــت افغانســتان
جســتوجو میکننــد ،در اشــتباه اســتند؛ زیــرا صلــح
بــدون دولــت افغانســتان بــه عنــوان یــک نهــاد رســمی
ناممکــن اســت.
بــه گفت ـهی او ،درســت اســت کــه سیاســیون بــا دولــت
افغانســتان اختــاف نظــر دارنــد؛ امــا نفــی کــردن نظــام از
پروســهی صلــح ،اشــتباه و خدمتگــذاری بــه دشــمنان
مــردم افغانســتان اســت« .مــا راه را از طریــق همآهنگــی
میــان دولــت ،سیاســیون و طالبــان جسـتوجو میکنیــم.
اگــر دولــت میگویــد کــه صلــح تنهــا توســط دولــت ممکــن
اســت ،ایــن اشــتباه اســت .سیاســیون ،مناینــدگان واقعــی
مــردم انــد .اگــر دولــت سیاســیون و سیاســیون دولــت را
نفــی کننــد ،پایــان ادام ـهی بحــران اســت».
آقــای قانونــی از دولــت افغانســتان و سیاســیون ایــن
کشــور خواســت کــه بــه یــک دیــدگاه واحــد برســند و
پروس ـهی صلــح را زیــر یــک چــر واحــد بــه پیــش بربنــد.

او افــزود« :مــا سیاســیون تــاش میکنیــم کــه پــل
همآهنگــی میــان دولــت و سیاســیون ایجــاد کنیــم .مــا بــا
سیاســیون درون نظــام دیــدگاه متفــاوت داریــم؛ امــا نظام
منحیــث نظــام نبایــد زیــر ســؤال بــرود .مــا بــه روشــنی
عنــوان میکنیــم ،تــاش بــرای انحصــار مصالحــه و نفــی
نظــام هــر دو خــط افــراط اســت».
یونــس قانــون بــا تأکیــد بــر ایــن کــه حفــظ نظــام
جمهــوری ،خواســت دولــت و سیاســیون اســت،
خاطرنشــان کــرد کــه هــر دو جانــب ،هــم دولــت و هــم
سیاســیون افغانســتان بایــد از موضعگیریهــای
عاطفــی بگذرنــد تــا صاحــب یــک طــرح و تیــم واحــد
بــرای مذاکــره بــا طالبــان شــویم.
از ســویی هــم عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی
حکومــت نیــز در ایــن نشســت گفــت کــه صلــح آرزوی
دیرین ـهی مــردم افغانســتان اســت و تنهــا راه تحقــق آن،
مذاکــرهی طالبــان بــا حکومــت افغانســتان اســت.
آقــای عبداللــه خطــاب بــه طالبــان گفــت« :پیــام
مــن بــه طالبــان ایــن اســت کــه بــا جنــگ پیــروز
شــده منیتوانیــد .اگــر حرفــی داریــد ،نظــری داریــد
و اگــر آرزوی زندگــی آرام در کنــار مــردم افغانســتان
را داریــد ،یگانــه راهــش ایــن اســت کــه گفتوگــو
کنیــد .در گفتوگــو تنهــا مســأله حکومــت نیســت.
بیاییــد بــا مناینــدگان همــه مــردم افغانســتان بنشــنید
و مذاکــره کنیــد».

مســؤوالن محلــی در والیــت خوســت میگوینــد
کــه یــک کــودک بیرسپرســت (یتیــم) بــرای
نی ـمروز بــه عنــوان والــی ایــن والیــت نقــش بــازی
کــرده اســت.
در خربنامــهای کــه از ســوی دفــر مطبوعاتــی
والــی خوســت بــه رســانهها فرســتاده شــده ،آمــده
اســت کــه ایــن کــودک بیرسپرســت بصیــر نــام
دارد و بــه خواســت و ابتــکار والــی ایــن والیــت،
بــرای نی ـمروز بــه عنــوان والــی نقــش بــازی کــرده
اســت.
در خربنامــه آمــده اســت کــه هــدف والــی
خوســت از ایــن کار ،رشیــک ســاخنت مشــکالت
کــودکان بیرسپرســت ایــن والیــت بــوده تــا ایــن
کــودک بتوانــد مشــکالت ســایر کــودکان را بــا والــی
ایــن والیــت در میــان بگــذارد.

گفتنــی اســت کــه بصیــر کوچــک در چنــد ســاعت
کــه بــه عنــوان والــی ایــن والیــت بــوده ،بــا حســنا
جلیــل ،معیــن وزارت داخلــه نیــز دیــدار و گفتوگــو
داشــته و از او خواســته اســت کــه مشــکالت کــودکان
را بــا ریاس ـتجمهوری رشیــک کنــد.
در خربنامــه آمــده اســت کــه ایــن کــودک بــا
اهــدای تقدیرنامــه از کارهــای حســنا جلیــل ،معیــن
وزارت داخلــه ،ابــراز قدردانــی کــرده اســت.
والیــت خوســت در جنــوب-رشق افغانســتان
موقعیــت دارد و هممــرز بــا کشــور پاکســتان اســت.
گروههــای تروریســتی طالبــان و شــبکهی حقانــی
در ایــن والیــت حضــور گســرده دارنــد و هرازگاهــی
دســت بــه فعالیتهــای تروریســتی میزننــد؛ امــا
ایــن والیــت نســبت بــه دیگــر والیــات هممــرز بــا
پاکســتان ،امنتــر اســت.

ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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کشوری که سفر کردن از راههای زمینی شام
را به یک هدف تبدیل میکند
نویسنده :داوید زوکینو – نیویورک تایمز
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پس از این که شیرمحمد پنجشیری آخرین بیل خاک را بر قرب
برادرش انداخت ،قربستان را با پرسشهایی که بر او سنگینی
میکرد ،ترک گفت .برادرش ،عزیز احمد پنجشیری که یک
استاد بازنشستهی دانشگاه بود؛ از موتری در شامل کشور به
تاریخ  5نوامرب ربوده شد .در نهایت به قتل رسید و جسدش در
والیت همجوار انداخته شده بود .برادر سوگوارش هنوز دلیل
آن را منیداند .پس از این که پیکر استاد عزیز احمد پنجشیری
69ساله در یکی از تپههای شهر کابل به خاک سپرده شد،
برادرش گفت« :معلوم نیست چه بر رس برادرم آمده بود .منتظریم
دولت در این مورد چیزی بگوید».
جادههای افغانستان از خطرناکترین جادههای جهان است
و طی سالها جنگ تلخ چریکی ،تبدیل به کشتارگاه شده است.
افرسان پولیس ،رسبازان ،قاضیها ،مقامات دولتی ،کارمندان
حقوق برش ،بازرگانان و دادستانهایی که در حال ایفای وظیفه
نیستند ،همه در شاهراههای خامهی روستایی افغانستان کشته
شده اند .اغلب ،طالبان مسؤولیت کمین زدن به مقامات دولتی
را میپذیرند؛ اما در موارد دیگر مانند قتل استاد پنجشیری،
خانوادههای قربانیان منیدانند عزیزان شان توسط شورشیان،
دزدها یا گروه دیگری کشته شده است.
دالیل زیادی وجود دارد که یک فرد میتواند تنها به دلیل سفر
کردن ،کشته شود .مردم افغانستان هر روز در حمالت انتحاری،
مببهای کنار جاده ،کمین بر ایستهای بازرسی و حمالت
هوایی کشته میشوند .مردم با احتیاط سفر شان را برنامهریزی
میکنند و گاهی وقتها از نیروهای دولتی کمک میخواهند که
همیشه منیتوانند کار شان را به درستی انجام دهند.
جادههای والیتی ارزش راهبردی دارد .طالبان به مسافران
حمله میکنند تا نشان دهند دولت قادر به دفاع از شهروندانش
نیست .این گروه در مناطق تحت تسلطش ،ایست بازرسی ایجاد
میکند .نیروهای امنیتی دولت تالش میکنند جادههای بزرگ
را باز نگه دارند؛ اما مکررا در پایگاههای شان مخفی میشوند
و قسمتهای بزرگی از جادهها تحت هیچ تسلطی نیست و
مسافران در آن ،جان شان را به خطر میاندازند.
به دلیل این که تنها مراکز والیت دارای امتیاز سفرهای هوایی
است ،جادههای محلی تنها راه برای اکرث مردم محل است تا به
وظیفه ،اعضای خانواده و بازارها برسند .بیشرت پروازها به دلیل

این که مردم تصمیم میگیرند از راههای زمینی سفر نکنند ،کامال
پر میشود .دو روز پس از آن که استاد پنجشیری کشته شد ،سه
قاضی و یک کارمند دادگاه زمانی که به سوی کابل در سفر بودند،
توسط افراد مسلح در رشق افغانستان کشته شدند .یک هفته
پیش از آن ،مردی که برای نیروی رضبتی دولتیِ تحت حامیت
سیا ( )CIAکار میکرد ،جلو چشامن دخرت سهسالهاش که نجات
یافت ،به قتل رسید.
در ماه سپتامرب ،یکی از رؤسای والیتی کمیسیون حقوق برش،
در حالی که از راههای زمینی مناطق مرکزی سفر میکرد ،ربوده
و کشته شد .در ماه نوامرب نیز ،یک دادستان در موترش در رشق
افغانستان ،به قتل رسید .هیچ کسی مسؤولیت آن کمینها را بر
عهده نگرفت؛ اما مسؤوالن والیتی دولت افغانستان ،طالبان را
در متام آن سه قضیه مقرص دانستند .رسگرد (جگرن) رحم خدا
مخلص ،فرماندهی پولیس لوگر ،جایی که قتل در آن اتفاق افتاد،
گفت که آن سه قاضی سفر شان را با نیروهای امنیتی هامهنگ
نکرده بودند.
فضل قادر قناعت ،رییس دادگاه استیناف والیت پکتیا که
قاضیها در آن کار میکردند ،گفت تالش کرد متقاعد شان
کند که از راه خطرناک زمینی سفر نکنند .آقای قناعت گفت:
«در واقع ،طالبان برنامه داشتند تا به من کمین بزنند ».قناعت
میگوید شورشیان طالب قاضیها را هدف قرار میدهند؛ چون
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دادگاههای دولتی اعضای دستگیر شدهی طالبان را اغلب محکوم
و زندانی میکند .او گفت یکی از آن قاضیها که محمد ایمل نام
داشت و  48سالش بود ،دو هفته پیش از به قتل رسیدنش ،یک
جنگجوی طالب را به زندان محکوم کرده بود .آقای قناعت گفت
که پنج قاضی از والیت پکتیا در خالل ماههای سپتامرب و اوایل
نوامرب کشته شدند .او گفت تعدادی از قاضیها به دلیل ترس
از ترور شدن درخواست تبدیلی داده بودند .برخی از ولسوالیها
به قدری ناامن بود که هیچ قاضیای منیتوانست در آن جا کار
کند .قناعت افزود« :ما از نیروهای محلی تقاضا میکنیم؛ اما آنها
امنیت خوبی را تأمین منیکنند و به نظر میرسد منیخواهند ما
را اسکورت کنند».
«نعامن دوست» که برادر نورالله قربانی 49ساله ،یکی دیگر
از قاضیهای ترور شده میباشد ،گفت که آنها نزدیک به یک
ایستبازرسی ارتش ربوده شدند .او میگوید« :منیتوانیم روی
نیروهای امنیتی مان حساب کنیم ».جگرن مخلص ،فرماندهی
پولیس لوگر میگوید که رسبازان بخشهایی از جادهای که
قاضیها در آن کشته شدند را امن کرده بودند و میتوانستند
قاضیها را اسکورت کنند .ذبیحالله مجاهد ،یکی از سخنگویان
طالبان گفت که از دست داشنت طالبان در مرگ قاضیها بیخرب
است؛ اما آقای نعامن دوست میگوید که خانوادهی قربانیان از
جیب قاضیها تلفون و پول نقد بیرون آوردند و این ثابت میکند
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که انگیزهی قتل آنان دزدی نبوده است.
برای آقای پنجشیری ،مرگ برادرش یکی از قتلهای حلنشده
در جادهها است ،قتلهای گیجکننده ،سیاسی شده و رسانجام
غیر قابل درک .خانزاده مظلومیار ،ولسوال منطقهای که جسد
استاد پنجشیری در آن پیدا شد ،طالبان را مقرص این رویداد
میداند .احمد جاوید بشارت ،سخنگوی فرماندهی پولیس بغالن
نیز همین را میگوید؛ اما طالبان این اتهامها را رد کردند و در
بیانیهای گفتند که استاد پنجشیری «یک فرد غیرنظامی بود و
توجیهی برای قتل او وجود ندارد .او هدفی برای طالبان نبوده
است».
در مراسم خاکسپاری استاد پنجشیری در کابل ،عزاداران او
روایت پیچیدهتری دارند .آنها گفتند که آشنایان استاد پنجشیری
از او دعوت کرده بودند تا در پنجشیر ،شامل افغانستان با آنها
دیدار کند .سپس در مسیر راه ربوده شده ،به والیت همجوار
بغالن برده میشود و روز بعد به قتل میرسد .عبدالصبور 27ساله
یکی از خویشاوندان مقتول که میگوید جسد استاد پنجشیری
را تسلیم شده بود ،گفت که خانوادهی مقتول  18000دالر باج
پرداختند؛ اما آدم ربایان استاد را کشتند و سپس جسدش را در
منطقهی تحت کنرتل طالبان انداختند تا تقصیر را به گردن این
گروه بیندازند.
برادر استاد پنجشیری تأیید کرد که خانوادهاش باج پرداخته
بود؛ اما از حدس زدن در مورد دست داشنت طالبان یا آدمربایان
در این اختطاف و قتل خودداری کرد .استاد پنجشیری نزد مردم،
مرد محبوب و کتابدوستی بود که پس از سی سال تدریس به
عنوان استاد زمینشناسی (جیولوژی) در دانشگاه کابل ،در سال
 2015بازنشسته شد و روی مسائل فرهنگی کار میکرد .یکی
از مقامات وزارت اطالعات و فرهنگ عکس آن استاد مو سفید
را در یک چارچوب گلدار تزئین کرده بود .دوستانش میگویند
استاد پنجشیری مدت زمان کوتاهی را به عنوان دیپلامت در
ایران سپری کرد؛ اما آشکارا سیاسی نبود .گل حیدر ،یکی از
مجاهدین پیشین و از دوستان نزدیک استاد پنجشیری گفت:
«او زندگیاش را وقف آموزش مردم افغانستان کرد ».آقای حیدر
گفت که استاد در گذشته ،مشاور احمدشاه مسعود ،فرماندهی
اسطورهای ضدطالبان بوده است؛ اما گفت منیداند این موضوع
عاملی در این قتل بوده یا نه .او گفت« :منیدانم چه کسی در این
قتل دست داشته است؛ اما مطمئنم که این قتل ابعاد سیاسی
دارد .امیدواریم در این مورد بیشرت بدانیم».
در نزدیکی قرب استاد پنجشیری ،برادرش در حالی که از
خوبیهای استاد میگفت ،غرق در اشک شد .او گفت« :از وقتی
که این اتفاق افتاده ،نتوانستهام بخوابم».
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