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انفجار موتر بمب گذاری 
شده در غزنی ۳ کشته و 
۱۲ زخمی برجا گذاشت

در نتیجــه ی انفجــار موتــر هامــوی بمب گــذاری 
ــد  ــوالی آب بن ــر ولس ــک دروازه ی مق ــده در نزدی ش
ــی، ســه نفــر از نیروهــای امنیتــی جــان  ــت غزن والی

نــد. باخته ا
عــارف نــوری، ســخنگوی والــی غزنــی، بــه روزنامــه ی 
ــاعت ۰۴:۳۰  ــی س ــه حوال ــد ک ــل می گوی ــح کاب صب
بامــداد روز شــنبه )۵ اســد(، در نتیجــه ی انفجــار یــک 
موتــر بمب گــذاری شــده ی نــوع هامــوی، در نزدیــک 
دروازه ی مقــر ولســوالی آب بنــد والیــت غزنــی، ۳ نفــر 
از نیروهــای امنیتــی جــان باخته انــد و ۱۲ نفــر دیگــر 
ــار،  ــدت انفج ــه ش ــد ک ــده اند. او می افزای ــی ش زخم
ــس  ــی پولی ــوالی و فرمانده ــاختمان های ولس ــه س ب

نیــز خســاره وارد کــرده اســت.
ــر بمب گــذاری شــده،  ــوری، موت ــه گفتــه ی آقــای ن ب
ــرار  ــایی ق ــورد شناس ــدف م ــه ه ــیدن ب ــل از رس قب
گرفتــه و در نزدیــک دروازه ی مقــر ولســوالی آب بنــد 

منفجــر شــده اســت.
ــن  او عــاوه کــرد: »ســه نفــر از ســربازانی کــه در ای
ــد و دوازده  ــان باختن ــد، ج ــه بودن ــال گزم ــا در ح ج
ــش  ــی ش ــت صح ــدند. وضعی ــی ش ــر زخم ــر دیگ نف
نفــر از زخمیــان وخیــم بــود و بــه شــفاخانه منتقــل 
شــده اند. اگــر موتــر انفجــار نمی کــرد، امکانــش 
ــر، وارد  ــن موت ــاری در ای ــینان انتح ــه سرنش ــود ک ب
ولســوالی شــده و بــا نیروهــای امنیتــی درگیــر 

ــوند.« ش
ــن  ــؤولیت ای ــان مس ــروه طالب ــال، گ ــن ح در همی

ــت. ــه اس ــده گرفت ــه عه ــداد را ب روی
ــای  ــوب افغانســتان، از والیت ه ــی در جن ــت غزن والی

ناامــن اســت.

صبح کابل

2»تبسم« رهبر شهر بود!

صفحه 6

خیابانآزاری
درکابل

صفحه 3

هرجامعتادباشد
پلسوختهایهم

خواهدبود

مهاجر بودن، عبارت دردناک
نسل نو افغانستان

فعاالن جامعه ی مدنی:
تحریم انتخابات راه چاره نیست

امـروز نخسـتین روز آغـاز پیکارهـای انتخاباتـی نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری اسـت؛ 
امـا شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری اعـام کرده اند کـه آن ها تحریـم انتخابات 

ریاسـت جمهوری را زیـر کار گرفته انـد.
شـهاب حکیمـی، عضـو شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، بـه روزنامـه ی صبح 
انتخابـات ریاسـت جمهوری آغـاز شـده؛ امـا  کابـل گفـت، بـا آن  کـه کمپایـن نامـزدان 

گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان مهمتـر از رونـد انتخابـات اسـت.
انتخابـات  برگـزاری  صلـح،  تأمیـن  تـا  کـه  گفـت  سـخن  واضـح  گونـه ی  بـه  حکیمـی 

می تـوان... صلـح،  سـایه ی  در  زیـرا  شـود؛  انداختـه  تاخیـر  بـه  ریاسـت جمهوری 

صبح کابل: نگاه شخصی شما به هنر و موسیقی چیست؟
مهدیـار خـاوری: از زمانـی کـه بـه یـادم می آیـد ما هشـت-نه سـال پیـش موسـیقی را 
شـروع کردیـم؛ آن موقـع شـاید فقـط بـه خاطـر عاقه و بـه صورت شـخصی بود کـه ادامه 
دادیـم. در سـال ۹۳ تصمیـم گرفتیم کـه این گروه را تشـکیل دهیم. به این اعتقاد رسـیده 
بودیـم کـه چـون موسـیقی زبـان بین المللی اسـت و بعضـی از حرف هـا را فقط می شـود با 
آن بیـان کـرد. تـاش مـان جدی تـر و منسـجم تر شـد. مـن از وقتـی موسـیقی را جدی تر 
دنبـال کـردم، احسـاس کـردم حـال بهتـری دارم، موسـیقی راه بیـان احساسـات از طریق 

صـدا اسـت. دیـدم که برداشـتن نت هـا و انتخـاب آن ها بـرای...

7

کارمندانملکیحقاستفادهازمنابعدولتی
درکارزارهایانتخاباتیراندارند

تمامـی  از  ملکـی،  و خدمـات  اداری  اصاحـات  کمیسـیون 
کارکنـان خدمات عامه خواسـته اسـت تا به منظـور برگزاری 
شـفاف و عادالنـه ی انتخابـات ریاسـت جمهـوری، از سـاعات 
رسـمی و منابـع دولتی، به سـود و یـا زیان نامزدان اسـتفاده 
نکننـد. ایـن کمیسـیون، در اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه بـر 
اسـاس قانـون، موظفـان خدمات عامـه مکلف  اسـتند تا اصل 
بی طرفـی را در اجـراآت خـود رعایـت کننـد و از اسـتفاده ی 
و  احـزاب  نفـع  بـه  اداره،  معلومـات  و  تجهیـزات  وسـایل، 
اشـخاص سیاسـی خـودداری کننـد. در اعامیـه آمده اسـت 
کـه اعمـال نفوذ بـر رای دهنـدگان، فراهم سـاختن امکانات و 

منابـع دولتـی بـه سـود یکـی از نامـزدان، ابـراز نظر به سـود 
و یـا زیـان نامزدان، اسـتفاده از مقـام وظیفه ای بـرای تقویت 
و تضعیـف نامـزدان و حضـور در همایش هـای انتخاباتـی در 
در  ممنوع شـده  فعالیت هـای  از  رسـمی،  سـاعات  جریـان 
جریـان پیکارهـای انتخاباتـی اسـت. ایـن کمیسـیون، تأکید 
کرده اسـت کـه متخلفان با برخـورد قانونی روبه رو می شـوند 
و ممکـن اسـت از کار در اداره ی عامـه محروم شـوند. گفتنی 
اسـت کـه مبـارزات انتخاباتـی نامزدان ریاسـت جمهـوری، از 
سـاعت دوازده ی دیشـب آغـاز شـده و تـا شـصت روز بعـد، 

ادامـه خواهـد یافت.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

رسـیدن جنازه هـا بـه میدان شـهر، بـه هـر حـال، 
خبـر آرام بخشـی بـود. بـا ایـن خبـر نگرانـی ما از 
وضعیتـی کـه در آن هیچ گونـه تصویـر روشـنی 
در برابـر خـود نمی دیدیـم، رفع شـد. اگـر طالبان 
گونـه ای  بـه  دولـت  یـا  می ربودنـد  را  جنازه هـا 
وارد  می داشـت،  نقـش  جنازه هـا  اختطـاف  در 
معرکـه ای می شـدیم کـه هزینـه ی آن سـنگین 
بودنـد،  دسـترس  در  جنازه هـا  کـه  حـاال  بـود. 
نمی دیدیـم.  کار دشـواری  را  مدیریـت وضعیـت 
بودنـد،  جنازه هـا  کنـار  در  کـه  جوانانـی  بـرای 
گفتیـم که آرامـش خود را حفظ کننـد و بیش از 

ایـن دچـار نگرانـی نباشـند.
موترهـای مـا را در جـاده ی پیـش روی والیـت 
توقـف دادنـد. یکـی از سـربازان پیـش آمـد و بـا 
مایمـت گفـت کـه فراتـر از ایـن نقطـه، سـاحه 
تـا  بمانیـم  منتظـر  بایـد  مـا  و  نیسـت  امـن 
امبوالنس هـای حامـل شـهدا برسـند. بچه هایـی 
کـه شـهدا را همراهـی می کردنـد تمـاس گرفتند 
می خواهنـد  امنیتـی  مسـوولین  کـه  گفتنـد  و 
شـهدا را بـه چهارصـد بسـتر اردو انتقـال دهنـد. 
این هـا می گوینـد کـه از مقامـات ارشـد دسـتور 
دارنـد کـه جنازه هـا را بـه هیـچ صورت به دسـت 
»جوانـان احساسـاتی« نسـپارند. یکـی از بچه هـا 
گفـت: اینهـا زورگویـی می کنند و زبـان تهدید به 
کار می برنـد. گفتیـم: جنازه هـا را حرکـت دهیـد 
و بـا کسـی در ریاسـت امنیـت ملـی بگـو مگـو 
نکنیـد. بگوییـد کـه در مـورد جنازه هـا و اینکـه 
بـه کجـا برونـد، در مسـیر راه تصمیـم می گیریم. 
حـاال نبایـد جنازه هـا توقـف داده شـوند. ظاهـراً 
مسـوولین امنیتـی از کاروانـی کـه تمـام مسـیر 
میدان شـهر تـا پـل کمپنـی را در اختیـار خـود 

نمی دانسـتند. چیـزی  داشـت، 
سـربازان اردوی ملـی کـه در نزدیـک سـاختمان 
داشـتند.  دل سـوزانه ای  برخـورد  بودنـد،  والیـت 
بـرای مـا از نگرانی هـای امنیتـی خـود گفتنـد و 
مشـوره دادنـد کـه از جایـی کـه رسـیده بودیـم، 
جلوتـر نرویـم؛ چـون احتمـال دارد بـا وضعیـت 
گفتنـد  شـویم.  رو  بـه  رو  پیش بینی ناشـده ای 
مخالفیـن دولـت در هـر جایـی می تواننـد کمین 
بزننـد یـا می تواننـد کاروان مـا را بـا راکـت هدف 
قـرار دهنـد. لحـن شـان تهدیدآمیـز یا دشـمنانه 
نبـود؛ امـا نمی دانسـتیم کـه در نهایـت امـر با ما 
چگونـه برخـورد خواهند کـرد. وضعیـت را به هر 
حـال، نامسـاعد نمی دانسـتیم و دلیلـی نداشـتیم 
کـه اظهـار نگرانی کنیـم یا بـا مسـوولین امنیتی 

وارد کشـمکش منفـی شـویم. 
بـا تـک تـک  و  بودیـم  پاییـن شـده  از موترهـا 
سـربازان و فرماندهان شـان گـپ می زدیم. تاش 
داشـتیم کـه بـا زبـان مایـم موافقـت و همراهی 
آنـان را جلـب کنیـم. از نحوه ی برخـورد نیروهای 
امنیتـی در کل بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودیم که 

حرکـت می کـرد. این خـط دل شـب را در امتداد 
کابـل می شـکافت. گویـی بـرق تبسـم بـود کـه 
مسـتقیماً به سـوی ارگ نشـانه می رفـت. یکی از 
بچه هـا در تماسـی کـه گرفـت، گفت کـه کاروان 
تعـداد  و  دارد  امتـداد  کمپنـی  پـل  نزدیـک  تـا 
موترهـا بـه صدها عراده می رسـد. گفتنـد: عده ای 
از جوانـان در نزدیـک پـل کمپنـی صف کشـیده 
و دسـت به دسـت هـم داده انـد کـه از تصمیم و 
تـاش نیروهـای امنیتی بـرای انتقـال جنازه ها به 

چهارصـد بسـتر اردو جلوگیـری کنند.
***

موترهـا در مسـیر برگشـت گاهـی تنـد و گاهـی 
کنـد حرکـت می کردنـد. وقتی به چـوک ارغندی 
رسـیدیم، توقف نسـبتاً طوالنی به شـایعه ای دیگر 
دامـن زد. گفته شـد که نیروهـای امنیتی به طور 
عامدانـه کاروان را توقـف می دهنـد تـا مردمی که 
انـد، پراکنـده شـوند و  در مصـا تجمـع کـرده 
نیروهـای امنیتـی بتواننـد جنازه هـا را از مصا به 
چهـار صـد بسـتر اردو انتقـال دهنـد. گفتـه شـد 
هـوا سـرد و بارانـی اسـت و مـردم ممکـن اسـت 
دیـر منتظـر نمانند. انتقـال جنازه ها بـه چهارصد 
بسـتر اردو کـم کـم بـه کابـوس تـازه ای تبدیـل 
بـه خـود  را  و فکرهـا  تمـام ذهـن  می شـد کـه 
مشـغول داشـته بـود. در ایـن وضعیـت آشـفته، 
مفهـوم »هـراس پنهـان« )Hidden Fear( را 
کـه در یکی از درس های دیوید برگ در دانشـگاه 
یـل فـرا گرفتـه بـودم، تجربـه می کـردم. دیویـد 
بـرگ می گفـت کـه تـرس بیـرون از ذهن انسـان 
نیسـت. درون ذهـن انسـان اسـت. انسـانی کـه 
دچـار تـرس می شـود، نیرویـی را داخـل ذهنـش 
رخنـه می دهـد کـه هـر لحظـه بـه صورتـی تازه 
ظاهـر می شـود. حـاال بـه وضـوح می دیـدم کـه 
تـرس از یـک دشـمن موهـوم، بیشـتر از دشـمن 
واقعـی کـه اسـمش »طالـب« یـا »داعـش« یـا 
»حکومـت« اسـت، بـر ذهـن افـراد راه مـی رود. 
وضعیـت  هم چـون  در  می گفـت  بـرگ  دیویـد 
کافیسـت آخـر خـط را تصـور کنیـم و بگوییم که 
در نهایـت چـه اتفـاق می افتد. تصـور »آخر خط« 
و »احتمـال نهایـی«، همـه ی ترس هـای خـرد و 

ریـز را دور می کنـد. 
جنازه هـا در اختیـار مـا بـود. هـزاران نفـر عـزادار 
بـا تصمیـم و اراده ای قاطـع در کنـار مـا بودنـد. 
بااینهـم ، هـراس از این که »حکومـت« جنازه ها را 
از مـا می گیـرد، ذهـن همه را تسـخیر کـرده بود. 
می گفتنـد نیروهـای امنیتـی به طور گسـترده ای 
در اطـراف مصـا تجمـع کـرده و تصمیـم قاطـع 
دارنـد کـه به محـض رسـیدن جنازه هـا در محل، 
آن هـا را از چنگ مردم بگیرنـد. در میان جمعیت 
خانواده هـای  و  »بـزرگان  نـام  بـه  کسـانی  نیـز 
شـهدا« می گوینـد برای احتـرام به شـهدا و برای 
اینکـه شـهدا فاسـد نشـوند، بایـد به سـردخانه ی 
ایـن  هیچ کـدام  شـوند.  داده  انتقـال  شـفاخانه 
خبرهـا بیشـتر از یک شـایعه نبـود. بعدهـا خادم 

حسـین کریمـی در روایـت خـود نوشـت که:
»در حقیقـت، جوانـان آگاهانـه تـاش می کردنـد 
شـفاخانه ی  بـه  را  پیکرهـا  انتقـال  احتمـال 
چهارصـد بسـتر اردو چنـد برابـر برجسـته کننـد 

بـرای مقابلـه یـا برخـورد بـا کاروان اسـتقبال از 
جنازه هـا دسـتور ویـژه ای دریافـت نکـرده بودند. 
کسـی بـه مـن نزدیک شـد و گفـت خبـر مهمی 
گفـت  نگرانـی  بـا  بگویـد.  می خواهـد  کـه  دارد 
کـه حنیـف اتمـر و سـتانکزی بـه ریاسـت امنیت 
ملـی میدان شـهر آمـده و وضعیـت را بـه گونـه ی 
مسـتقیم تحـت کنترل دارند. وقتی از او پرسـیدم 
کـه ایـن خبـر را از کجـا می گوید، چیـزی نگفت. 
ایـن شـایعه در آن موقع شـب نشـان مـی داد که 
وضعیـت بحرانـی، ذهن هـای افـراد را تـا چه حد 
مجـال حرکـت می دهـد. گاهـی یـک فـرد با یک 
خبـر غیـر موثـق می توانـد بر یـک جریـان بزرگ 
تأثیـر بگـذارد. بـرای او گفتم: هر چه باشـد، مهم 
نیسـت. حـاال مـا اینجـا آمـده ایـم. به هیـچ وجه 
بی حوصله گـی نکنیـم، شـتاب بـه خـرج ندهیـم 
و سـخن غیـر مسـووالنه ای بـر زبـان نیاوریـم. ما 
یـک هـدف داریـم و آن ایـن اسـت کـه جنازه هـا 
را بـه طـور سـالم بـه کابـل انتقـال دهیـم. گفتم: 
اگـر حنیـف اتمـر و سـتانکزی نیـز آمده باشـند، 
بهتـر می توانیـم بـه نتیجه برسـیم. از او خواسـتم 
کـه تشـویش نداشـته باشـد و ایـن حـرف را بـا 
کسـی دیگـر نیـز نگوید. گفـت: اگر جنازه هـا را با 
هیلی کوپتـر انتقـال دهنـد، چه کار کنیـم؟ گفتم: 
ایـن کار را نمی کننـد. ضـرورت ندارند ایـن کار را 
کننـد. بـرای او اطمینان دادم کـه وضعیت خیلی 
پیچیـده نیسـت. جنازه هـا رسـیده انـد و نبایـد 

باشـیم. نگران 
نیروهـای  بـا  و  بودیـم  گفت وگوهـا  همیـن  در 
امبوالنس هـا  کـه  می رفتیـم  باالپاییـن  امنیتـی 
رسـیدند. یکـی از فرماندهـان امنیتـی از موتـرش 
پاییـن شـد و بـا ژسـت خوف انگیـزی گفـت کـه 
راه را بـاز کنیـم کـه آمبوالنس ها متوقف نشـوند. 
گفتیـم: مـا برای اسـتقبال و همراهی شـهدا آمده 
دسـتور  گفتنـد  می رویـم.  هـم یک جـا  بـا  ایـم. 
دارنـد جنازه هـا را بـه چهارصدبسـتر اردو انتقـال 
دهنـد. گفتیـم شـهدا به غـرب کابـل، در مصای 
بابـه مـزاری می رونـد و هیـچ کسـی حـق نـدارد 
در مـورد شـهیدان تصمیمـی بگیـرد کـه مـردم 
آن را قبـول نمی کننـد. گفـت: مـا کار خـود را 
نمی گیریـم.  دسـتور  شـما  از  می دهیـم.  انجـام 
بـا جدیـت گفتیـم تمـام آمادگی هـا در مصـای 
بـه  شـهدا  اسـت.  شـده  گرفتـه  مـزاری  شـهید 
مصـا انتقـال می یابنـد و بـه هیـچ جایـی دیگـر 
اندکـی  از  بعـد  امنیتـی  فرماندهـان  نمی رونـد. 
تأخیـر و رفـت و آمـد و صحبـت در مخابره هـای 
خـود، رضایـت دادنـد کـه کاروان بـه راه بیفتـد. 
بـرای همراهـان خـود گفتیـم کـه هـر آمبوالنس 
را در وسـط سـه چهار موتـر بدرقه کننـد و اجازه 
ندهنـد کـه تانـک و زرهدارهـای ارتش در وسـط 

کاروان داخـل شـود.
هـوا کامًا تاریک شـده بود. از سـرما می لرزیدیم. 
مـن و یکـی دو همـراه دیگرم لبـاس نازکی بر تن 
داشـتیم کـه در برابـر سـرمای تنـد میدان شـهر 
موترهـا  سـوار  نمی کـرد.  حفاظـت  را  مـا  بـدن 
شـدیم و بـه راه افتادیم. چراغ های موترها روشـن 
بودنـد و خطـی از نـور در کنـار جاده افتیـده بود 
کـه در همراهـی با »تبسـم« و شـش قربانی دیگر 

تـا مقاومـت مردم و ُهشـدار به حکومـت مبنی بر 
اسـتفاده نکـردن از خشـونت و زور افزایـش یابـد 
و باالتریـن سـطح از اطمینـان بـه دسـت آیـد.« 

.)۱۴۱ صفحـه ی  اول،  چـاپ  )کوچه بازاری هـا، 
اگـر کریمـی ایـن روایـت خـود را بـا اسـتناد بـه 
شـواهدی کـه در اختیـار داشـته اسـت، نوشـته 
تصورهـای  کـه  اسـت   آن  از  نشـان  باشـد، 
غیرواقع بینانـه و سـاختگی نیـز در آن چـه فضـای 
تبسـم« تحـت  را در »قیـام  تظاهـرات  عمومـی 
پوشـش داشـت، موثـر بـود. شـکی نیسـت کـه 
ایـن بچه هـا بـا هـوش و ذایقـه ی فـردی خـود به 
هیچ گونـه  و  جسـته  توسـل  ترفنـدی  هم چـون 
اقدامـات  در  پیش سـاخته ای  نقشـه ی  و  طـرح 
شـان دخالت نداشـته اسـت. یکی از شـایعاتی که 
بـا قـدرت دهـن بـه دهـن می شـد ایـن بـود کـه 
جنـرال مـراد از طـرف وزارت دفـاع وظیفه گرفته 
اسـت تـا بـا اسـتفاده از نفـوذ و محبوبیـت خـود 
مسـوولیت انتقال شـهدا به سـردخانه ی چهارصد 
بسـتر را عملـی سـازد. ایـن شـایعه هم شـاید در 
ذهـن یکـی دو تـن از بچه هـا شـکل گرفتـه و بـه 

سـرعت وارد فضـای عمومـی شـده بـود.
خبـری دیگـر ایـن بـود که مصـا تاریک اسـت و 
کسـی حاضـر نشـده اسـت بـرای آن بـرق دهـد. 
هم چنیـن گفته شـد کـه در مصا بلندگو نیسـت 
و مردم، با اشـک و افسـردگی رو به روی دروازه ی 
مصـا گـرد آمـده و منتظـر رسـیدن شـهدایند. 
اسـم حاجـی رمضـان حسـین زاده بیشـتر از همه 
و گفتـه می شـد کـه  زبان هـا می رفـت  بـر سـر 
تمـام ایـن کارشـکنی ها از سـوی وی بـه دسـتور 
محقـق و خلیلـی صـورت می گیـرد. بـرای کسـی 
کـه ایـن خبر را بـا آب و تاب بیـان می کرد، گفتم 
نـدارد.  آمـاده ای  بلندگـو و جنراتـور  کـه مصـا 
بـازی  نقشـی  در گذشـته  اگـر  رمضـان  حاجـی 
می کـرد تهیـه کـردن بلندگـو و جنراتـور بـود، نه 
اینکـه او مالـک بلندگـو و جنراتـور باشـد. به این 
بچه هـا توصیـه کـردم کـه بـه شـایعاتی کـه صف 
جامعـه را بـه ناحـق دچـار چنددسـتگی می کند، 
دامـن نزننـد. می دانسـتم کـه این توصیـه، در آن 
لحظـه ی شـب، نهایتـاً یـک یـا دو فـرد را کنترل 
شـکل  را  عمومـی  فضـای  آن چـه  امـا  می کـرد، 
می بخشـید، فراتـر از حـوزه ی نفـوذ یـک یـا چند 

بود. نفـر 
تمـام خبرهایـی کـه تبادلـه می شـد، از جنـس 
همین گونـه شـایعاتی بـود کـه دهـن بـه دهـن 
مرجـع  می رسـید  نظـر  بـه  می یافـت.  انتقـال 
فیسـبوک  صفحـات  در  هم چنـان  تعیین کننـده 
عکـس  از  بـود  پـر  فیسـبوک  می کـرد.  گـردش 
و ویدیوهـای کوتـاه از حرکـت کاروان و تجمـع 
مـردم در نزدیـک مصـا. گفتنـد تلویزیون هـای 
فـردا« و »نـگاه« و »طلـوع« و »آریانـا« و  »راه 
»یـک« نیـز تمـام لحظه هـا را بـا پوشـش زنـده 

می دهنـد.  انعـکاس 
***

از پـل کمپنـی به سـمت راسـت جـاده پیچیدیم. 
مـا در شـمار آخریـن موترهـای کاروان بودیـم. 
معلـوم نبـود کـه فاصلـه ی مـا بـا آمبوالنس هایی 
کـه جنازه هـا را حمـل می کردنـد، چقـدر بـود. 
تنهـا یکـی از آمبوالنس هـا را می دیدیـم کـه در 
از مـا حرکـت می کـرد.  فاصلـه ی کمـی جلوتـر 
در  کاروان  حرکـت  مسـیر  و  شـاهراه  مدیریـت 
اختیـار هیچ کسـی نبود کـه بتواند بـرای دیگران 
دسـتور دهد. یاد شـعر بیدل افتادم کـه گفته بود 
»خضـر راهـی گر نباشـد، جـاده رهبر می شـود«. 
حـاال جـاده گشـوده بـود. افراد بـدون خضـر راه، 
و  داشـتند  پیـش  در  را  راه خـود  رهبـر،  بـدون 
هیـچ خللـی در کار شـان دیـده نمی شـد. از دور، 
گاهـی صـدای تـاوت قـرآن را می شـنیدیم کـه 
از فـراز یکـی از موترهـا پخـش می شـد. برخاف 
سـه چهـار سـاعت قبـل کـه از ایـن مسـیر عبور 
کردیـم، حـاال تقریبـاً در هـر نقطه، صـف طویلی 
از مـردم را می دیدیـم کـه در دو طـرف سـرک 
خامه ایسـتاده و عبـور کاروان را بـا حرمت بدرقه 
می کننـد. شـهر سـاکت بـود. تاریکی بـر همه جا 
مسـلط بـود. نفس هـای مـردم نیـز بنـد افتیـده 
بـود. وزن سـنگین یـک روح، روح قربانیـان یـک 
حادثـه، در قالب »تبسـِم« یک کودک زیبا، شـهر 
را ناخـن مـی زد. شـب تاریـک بود؛ اما »شـاخه ای 
از نـور« دل تاریکـی را می شـکافت و بـه سـوی 
مصـای بابـه مزاری پیـش می رفت. ایـن حرکت، 
بـا کـش و قوس هایـی کـه داشـت، با مردم شـهر 
سـخن می گفـت و بـا تک تک آنـان رابطـه برقرار 

می کـرد. »تبسـم« رهبـر شـهر بـود.

»تبسم« رهبر شهر بود!

 عزیز رویش

داراالنشـای شـورای عالـی صلـح دارای  شـش بخش اصلی 
بـود و مسـؤولیت های مهـم در تطبیـق فیصله های شـورای 
عالـی صلـح را بـه عهـده داشـت. بخش هـای این داراالنشـأ 
شـامل بخـش اوپراتیفـی و ملکی سـازی، بخـش انکشـافی 
خدمـات اقتصادی و اجتماعی، بخـش اطاعات و ارتباطات، 
بخـش پالیسـی، بخـش حقوقـی، بخـش مالـی و اداری و 
بخـش جندر می شـد؛ امـا دیروز از سـوی صدیـق صدیقی، 
سـخنگوی ریاسـت جمهوری افغانسـتان اعام شـد که این 
بخـش عمـده ی تطبیقـی از بدنـه ی شـورای عالـی صلح به 

دسـتور رییـس جمهوری، لغو شـده اسـت.
عالـی صلـح، بخش هـای  از شـورای  بخـش  ایـن  لغـو  بـا 
زیرمجموعـی آن کـه یادآور شـدیم، دیگر فعالیـت نخواهند 
برنامه هـای  صلـح،  عالـی  شـورای  یعنـی  ایـن  و  داشـت 
تطبیقـی ای را کـه بایـد بر اسـاس آن عمل کنـد، در اختیار 
نـدارد. پیـش از ایـن بارها گفته شـده بود که شـورای عالی 
صلـح در کار خـود موفـق نبوده اسـت؛ امـا در ایـن اواخر با 
تشـکیل سـمت وزیـر دولـت در امـور صلـح، ناکارایی هـای 
ایـن شـورا کـه در آخریـن روزهایـش تحـت ریاسـت کریم 

خلیلـی قرار دارد، برجسـته شـده اسـت. 
بـا ایـن کـه ایـن شـورا بـه تمـام معنـی لغـو اعـام نشـده 
و هنـوز هـم بخـش  ریاسـت آن پابرجاسـت؛ امـا قسـمت 
اساسـی دیگـر آن کـه دبیرخانـه ی ایـن شـورا بـود، دیگـر 
از سـال  افغانسـتان  عالـی صلـح  نـدارد.  شـورای  وجـود 
۱۳۸۹ کـه در دوران ریاسـت جمهوری آقـای کرزی، ایجاد 
شـد، تـا بـه حـال امـور صلـح کشـور را پی گیـری می کرد. 
انتقاداتـی کـه بـر این شـورا، همـواره وجود داشـته، معاش  
بلنـد تشـکیات آن و اختیاراتـی اسـت کـه در نهایت هیچ 
امـور مربـوط بـه صلـح در پـی  تأثیـر چشـم گیری را در 

است. نداشـته 
بـا لغـو داراالنشـای ایـن شـورا، توقع مـی رود که بـه زودی 
کلیـت تشـکیات آن لغو و در بدنـه ی وزارت دولت در امور 

ادغام شـود. صلح 
پروسـه ی صلـح افغانسـتان، پـس از حضـور آقـای زلمـی 
نهایـت  در  کـه  برسـد  مراحلـی  بـه  توانسـت  خلیـل زاد، 
تغییراتـی را در موضـع طالبـان ایجاد کنـد. در واقع، اکنون 
کـه ایـن جریـان از گفت وگوها به وجـود آمده اسـت، دیگر 
موجودیـت شـورای عالـی صلـح به کلـی تحت  الشـعاع قرار 
گرفتـه اسـت. چندی قبل که در مسـکو نشسـتی از سـوی 
روسـیه بـرای تسـهیل گفت وگوهـای بین االفغانـی برگـزار 
شـده بـود، آقـای خلیلـی کـه رییـس شـورای عالـی صلـح 
افغانسـتان اسـت، در آن شـرکت کـرده بـود؛ امـا نتیجه ای 
کـه بایـد بـه دسـت می آمـد ایـن شـد کـه آقـای خلیلـی 
جلسـه  در  صلـح،  امـور  در  دولـت  نماینـده ی  به عنـوان 
به عنـوان  نـه  ایشـان  باالخـره  کـه  باشـد  نداشـته  حضـور 
رییـس شـورای عالـی صلـح کشـور، بلکـه به عنـوان یکی از 
افغانسـتان، توانسـت در آن  سیاسـت مداران تاثیرگـذار در 
نشسـت حضـورش را حفـظ کنـد. در واقع، کارکرد شـورای 
عالـی صلـح در زمینـه ی وظایفش، اصا قابل قبـول نبوده و 
نیسـت. بقایـای نمادیـن این شـورا در بخش هـای کلی تری 
چـون ریاسـت آن، شـاید بـه دالیـل خاصـی پابرجـا مانـده 
باشـد؛ امـا بـا آن هـم بایـد حکومـت افغانسـتان پـس از 
تکمیل شـدن پروسـه ی ادغام سـازی تشـکیات و اطاعاتی 
کـه در اختیـار ایـن شـورا اسـت، تمامـی این تشـکیات را 
لغـو اعـام کنـد. در کنار بـه وجـود آمـدن وزارت دولت در 
امـور صلـح و ناکارایی هـای ایـن شـورا، دلیـل دیگـری کـه 
می توانـد ادامـه یافتـن آن را زیـر سـوال ببـرد، عـدم وجود 
برنامـه ای اسـت کـه بایـد در راسـتای بـه مذاکـره رسـاندن 
طالبـان طـرح می شـد.  اکنـون کـه پایـان دوران کاری این 
شـورا نزدیک شـده اسـت، هیچ میـراث قابـل ماحظه ای از 
خـود باقی نگذاشـته اسـت تـا وزارت دولـت در امـور صلح، 
عالـی صلـح  باشـد. شـورای  آن  دنبـال کننـده ی  و  پیـرو 
افغانسـتان، در امـوری کـه بایـد بـدان رسـیدگی می کـرد، 
نتوانسـت به اهداف مشـخصی برسـد و این شکسـت، منجر 
بـه ایجـاد تشـکیات تازه تـری در ایـن زمینـه شـده اسـت. 
اینـک ضربه هـای مالی ای که از تشـکیل این شـورا و حضور 
نمادینـش در طـول سـال ها به وجـود آمده، بیشـتر از پیش 
مـورد نقـد قرار می گیـرد. وزارت دولـت در امور صلـح، باید 
بـا در نظرداشـت کم کاری هـای این شـورا و نقدهـای وارده 
بـر آن، سـعی کنـد تـا در فرصـت کمـی کـه دارد، نقـش 
مؤثـری را در زمینـه ی صلـح افغانسـتان بـازی کنـد؛ زیـرا 
آنچـه کـه حکومـت افغانسـتان نیـاز جـدی بـدان دارد و با 
ادامـه دادن بـه فعالیت های شـورای عالی صلـح از آن عقب 

مانـد، داشـتن نقـش مؤثـر در گفت وگوهـای صلـح بـود.

شورایعالیصلحمیراثیجز
ناکارگینگذاشت

سرمقاله
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

هرجامعتادباشد،پلسوختهایهم
خواهدبود

 حسن ابراهیمی

)قسمت اول(
از آن همـه سـوال و جواب هـای آشـنایان کـه 
دنبـال مقصـر یـا چرایی بازگشـت  مان بـه ایران 
بودنـد، باالخـره توانسـتم نجات پیدا کنـم و به طرف تهـران و برای 
کار آشـپزی در کارگاه خیاطـی کیـف زنانـه کـه آدرسـش تهـران 
در چهـار راه مولـوی، خیابـان امامـزداه یحیـا، کوچـه ی ششـم  بـود، 

کردم. حرکـت 
فاصلـه ی شـهر قزویـن تـا تهـران دو سـاعت راه بـود و مـن سـاعت 
چهـار بعـد از ظهـر حرکـت کـردم و عصر بود کـه به همـان کارگاه 
خیاطـی کـه قـرار بـود در آن مشـغول بـه کار شـوم، رسـیدم؛ امـا 
همیـن کـه در کوچـه ی کارگاه وارد شـدم و تا هنوز زنـگ دروازه را 
بـه صـدا در نیـاورده بـودم، یک چیـز نظر مـن را به خـودش خیلی 

جلـب کرد. 
در آن کوچـه رفـت و آمـد معتـادان چیـزی بـود که بیشـتر از همه 
مـن را متوجـه خود کـرد. به همین خاطـر زنـگ دروازه ی کارگاه را 
بـه صـدا در نیـاوردم. هنوز هوا روشـن بود و من هم قرار مشـخصی 

بـا رییس کارگاه نداشـتم که سـر سـاعت مقرری خواهم رسـید. 
مقـداری پـول در جیبـم مانده بـود و این پـول از هزینـه ی کرایه ی 
راه و پـول جیبـی بـود که مـادرم برای رسـیدن من به تهران و سـر 
کار شـدنم بـه مـن داده بـود؛ امـا نمی دانسـتم بـا چـه مقـدار پـول 
می شـد در تهـران چنـد دود مـواد مخـدر »شیشـه« پیـدا کـرد و 

کمـی خـود را نشـئه کرد. 
معتـاد که شـوی، هـر جایی که باشـی و همین که خماری سـراغت 
بیایـد دیگـر از هیـچ فرصتـی دریغ نخواهـی کرد و حتـا اگر در یک 
شـهر، تـازه وارد هـم باشـی کافی ا سـت مقداری پول داشـته باشـی 
و یـک معتـاد مثـل خـودت را پیـدا کنـی؛ آن وقـت کافـی  سـت با 
یـک لبخنـد کوچـک بـه طـرف آن معتـاد بـروی و بگویـی: »الال از 
کجـا می تانـم کمـی شیشـه پیـدا کنـم، بیـا کـه بگیریـم و بـا هـم 

کنیم.« نشـئه 
همیـن جملـه یـک معتـاد را می توانـد بـه آرزوی دلش برسـاند و با 
آن معتـاد دیگـر کـه او هـم دلخـوش کـرده بـه چنـد دودی کـه تو 
بـه او خواهـی داد و برایـت سـاقی پیـدا می کند در شـهری که اصا 
فکـرش را هـم نمی کـردی بتوانـی مـواد مخـدر پیـدا کنـی و بروی 

گوشـه ای بنشـینی و خمارت را بشـکنی.
وقتـی معتاد باشـی و در یک شـهر تـازه وارد و همیـن که به محض 
ورودت بتوانـی بـرای خـودت مواد مخـدر جفت و جـور کنی؛ یعنی 
تـو خیلـی خوشـبختی و بـرای یـک معتـاد همیـن اتفـاق عین یک 

پیروزی بزرگ اسـت. 
جهـان یـک معتـاد چقـدر می توانـد با یـک آدم بـدون مـواد مخدر 
فـرق داشـته باشـد و همیـن آدم وقتـی کـه دچـار اعتیاد می شـود، 
ناخـودآگاه در زندگـی اش ارزش هـا تغییـر می کننـد و آن چیزی که 
همـه خواسـته ات می شـود کـه نبایـد اصـا بـه آن فکـر می کردی. 
بـه مـواد مخـدر نبایـد ارزش داد. آن چیـزی کـه اعتیـاد بـرای تـو 
خواهـد داشـت، هیـچ چیـزی به جز یک هیـچ بزرگ نخواهـد بود و 
کاش همـان روزهـا می فهمیـدم کـه بـا مصـرف مواد مخـدر آن هم 
هـر روز، اگـر بخواهـم لحظـه ای و یا روزی سـر برگردانـم و به عقب 
نـگاه کنـم کـه در ایـن روزهـا کـه مـواد مخـدر مصـرف کـردم چه 
چیـزی بـه دسـت آوردم، فقط یک پشـیمانی بـزرگ برایـم می ماند 

و دیگـر هیچ.
بـه آن معتـاد ایرانـی نزدیـک شـدم کـه داشـت از کوچـه ی کارگاه 
خیاطـی می گذشـت. راهش را بسـتم و خـودم را جلوش قـرار دادم. 
در دنیـای خـود و در ُچـرت خـود انـگار غرق بود و صـدا زدن من او 
را غافل گیـر و َورخطـا کـرد. نگاهـش را کـه به کف اسـفالت خیابان 
بـود، بـا خـود برداشـت و بـه مـن انداخـت. بـا صدایـی که بـه نظر 

می رسـید خیلی خسـته اسـت از من پرسـید: »کاری داشـتی؟« 
پرسـیدم: »بچـه ی  ازش  ایـن کـه معطـل کنـم  بـدون  مـن هـم 
افغانسـتان اسـتم، تازه رسـیدم و از کجا می توانم شیشـه پیدا کنم؟ 
خمـارم. این نزدیکی ها سـاقی هسـت کـه برویم بگیریـم و چند دود 
باهـم بزنیـم.« حرفـی نـزد و راه افتـاد، گفتـم کجـا؟ بـدون این که 
بـه پشـت سـرش نگاهـی کنـد، گفـت: »مگـه شیشـه نمی خواهی، 
خـوب دنبالـم بیـا.« راه افتـادم و قدم هایـم را به قدم هـای او تنظیم 
می کـردم کـه نـه جلـو بیفتم و نـه عقب. دو سـه کوچـه را به طرف 
راسـت و چپ پشـت سـرهم گذاشـتیم. به یک چهارراهی رسـیدیم. 
نامـش چهـارراه سـیروس بـود. از خیابـان رد شـدیم و بـه آن طرف 
چهارراهـی رفتیـم، داخـل یـک کوچـه ی تنـگ شـدیم.  اوه، خدای 
مـن چقـدر معتـاد. انـگار پـل سـوخته را برداشـته باشـند و آورده 
باشـند این جـا. همـان فضـای پـل سـوخته پیش چشـمانم تجسـم 
شـد فقـط بـا فـرق این کـه ایـن کوچه بـود و سـقف نداشـت و پل 

سـوخته در دل دریـای خشـکیده و زیـر یـک پـل بود.
ادامه دارد...

رقابت پول و قدرت یا رقابت انتخاباتی؟

کمیسـیون انتخابـات دو روز قبـل آغـاز کمپیـن 
اعـام  را  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان 
کـرد. بـرای انتخابـات ریاسـت  جمهـوری هجـده 
نامـزد ثبـت نام کـرده انـد. مطابق قانـون انتخابات 
کـه  بـوده  روز  شـصت  نامـزدان  کمپیـن  میعـاد 
رأی دهـی  روز  از  پیـش  سـاعت  هشـت  و  چهـل 
پایـان می یابـد. بـا ایـن حسـاب، کمپیـن نامـزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، به تاریخ سـوم میزان 

می شـود. ختـم 
کارزارهـای انتخابات بـرای رأی دهندگان و نامزدان 
فرصتی اسـت که بتواننـد برای انتخابـات نتیجه ی 
دل خـواه شـان را رقـم بزننـد. رقابـت در انتخابات 
و  بـود  قدرت منـد  هرکـی  نیسـت؛  ایـن  بـرای 
امکانـات بیشـتری در اختیار داشـت با اسـتفاده از 
آن رقیبـان خـود را عقـب بزنـد و پیـروز شـناخته 
انتخابـات، بـرای نامـزدان یـک  شـود. رقابـت در 
فرصـت اسـت کـه بتواننـد بـرای گرفتـن حمایـت 
جامعـه از آن اسـتفاده کننـد و جامعه نیـز آگاهانه 
در انتخابـات شـرکت کننـد و بـا رأی دادِن آگاهانه 

بیاورند. تغییـر 
 مهمتریـن اصـل در رقابـت انتخاباتـی ایـن اسـت 
و  امکانـات  از  اسـتفاده  و  رقابـت  زمینـه ی  کـه 
نامـزدان عادالنـه و  بـرای  فرصت هـای اجتماعـی 
برابـر در نظـر گرفتـه شـود. اگـر زمینـه ی رقابـت 
امکانـات  و  برتـر  فرصـت  از  یکـی  باشـد،  نابرابـر 
بیشـتر برخـوردار باشـد و دیگـری از فرصت کمتر 
و امکانـات محـدود؛ در ایـن صـورت رقابـت نابرابر 
صـورت می گیـرد و طبیعـی اسـت، کسـی برنـده 
خواهـد شـد کـه زمینـه ی رقابـت، برایـش امتیـاز 
داده یـا فرصـت و امکانـات بیشـتر اجتماعـی را در 

اختیـار داشـته اسـت.
اگـر ایـن موضـوع بررسـی شـود تـا حـاال زمینه ی 
سـوء اسـتفاده از امکانـات اجتماعـی و حتـا دولتی 

بـرای نامـزدان  وجود داشـته اسـت.
بـه غیـر از قـدرت سیاسـی کـه سـبب برهـم زدن 

امکانـات  و  پـول  می شـود،  دموکراتیـک  رقابـت 
مـادی عامـل دیگـری اسـت کـه می توانـد رقابـت 
دموکراتیـک را برهـم بزنـد. کمیسـیون انتخابـات، 
ریاسـت  انتخاباتـی  کارزارهـای  مصـارف  سـقف 
جمهـوری را چهـل دو درصـد افزایش داده اسـت. 
پیـش از ایـن، سـقف بلند مصـارف تبلیغاتـی برای 
نامـزدان ده میلیـون افغانـی بود؛ اما حـاال به ۴۴۲ 
زیادکـردن  اسـت.  کـرده  ارتقـا  افغانـی  میلیـون 
مصـارف تبلیغاتـی زمینه ی رقابت را بـرای نامزدان 
سـرمایه دار مساعد کرده اسـت. نامزدان سرمایه دار 
بـا این شـرایط امتیاز دارند و این شـرایط خودکار، 
تعـادل رقابـت را بـه نفـع سـرمایه داران و نامزدانی 
کـه پـول و قـدرت  دارنـد، می سـازد؛ ایـن مسـأله 
می توانـد زمینـه ی خریـد و فروش رأی را مسـاعد 
کنـد؛ بـه ایـن دلیلـی کـه امـکان جلوگیـری آن 

نـدارد.  وجود 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری گذشـته تجربـه  در 
کردیـم؛ اگر حکومت نامزد انتخابات داشـته باشـد 
یـا نامـزد مقام ریاسـت جمهوری از جایـگاه قدرت 
آمـده باشـد، می توانـد دموکراتیک بـودن انتخابات 
را زیـر سـوال ببـرد و بـا تقلـب نتیجـه ی انتخابات 
را تغییـر دهـد. در انتخابـات پارلمانـی نیـز پـول و 

قـدرت نتیجـه ی انتخابـات را رقـم زد؛ آنچه تجربه 
کردیـم یک انتخابـاِت واقعـی نبود. 

چالش هـای  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  در 
انتخابات هـای گذشـته وجـود دارد. زمینه ی رقابت 
بـه نفـع نامـزدان قدرت منـد و پولدار شـکل گرفته 
اسـت. راه دیگـری نداریـم مگـر ایـن  کـه آگاهـی 
سـالم داده شـود و مـردم اغـوای پـول و قـدرت 
نشـوند؛ ایـن تنهـا گزینـه ا ی اسـت کـه تـا دو مـاه 

دیگـر بـه آن بیشـتر اتـکا شـود.    
بـه  آگاهی دهـی  و  اطاع رسـانی  دیگـر،  نکتـه ی 
مـردم اسـت کـه از نامـزدان و برنامه هـای آن هـا با 
خبـر شـوند. بایـد سـازوکاری در نظر گرفته شـود 
کـه آگاهی دهـی و تبلیغـات برای نامـزدان محدود 
نشـود؛ رسـانه ها در فراهـم کردن ایـن زمینه نقش 
کارزارهـای  مـورد  در  اطاع رسـانی  بایـد  دارنـد. 
جامعـه  و  بگیـرد  صـورت  بی طرفانـه  انتخاباتـی 
برنامه هـای  و  نامـزدان  از  بتوانـد شـناخت کافـی 
بـرای  دیگـر  مؤثـر  عامـل  کنـد.  پیـدا  آن هـا 
جنـگ زده ی  جامعـه ی  در  انتخاباتـی  کارزارهـای 
افغانسـتان مقابلـه بـا چالش هـای امنیتـی اسـت؛ 
بـه ویژه کـه انتخابات ریاسـت جمهـوری همزمان 
بـا برنامـه ی صلـح برگـزار می شـود. طالبـان با آن  

کـه در گذشـته بـا انتخابـات مخالـف بـوده انـد؛ 
بیشـتر سـتیز خواهنـد کـرد. آن هـا  امسـال  امـا 
سیاسـی  نظـام  بـرای  انتخابـات  کـه  می داننـد 
افغانسـتان مشـروعیت بیشـتر می دهـد و توجیـه 

مخالفـت آن هـا را باطـل می کنـد. 
و  انتخاباتـی  کارزارهـای  کـه  آینـده  دومـاه  در   
گردهمایی هـای تبلیغاتـی برگزار می شـود، ممکن 
و  نامـزدان  برکارزارهـای  طالبـان  اسـت حمـات 
مبـارزات انتخاباتـی صـورت بگیـرد. امنیـت بـرای 
انجـام کارزارهای انتخاباتی ضروری اسـت. هرچند 
وزارت داخلـه می گویـد کـه بـرای گرفتـن امنیـِت 
کارزارهـای انتخاباتـی آمادگـی دارد، بـا توجـه بـه 
شـرایطی کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری مواجه 
اسـت، باید نامـزدان نیز در کنار نیروهـای امنیتی، 
از امنیت کارزارهای انتخاباتی شـان غافل نباشـند.
بـا توجـه به اهمیـت انتخابات و چالش هـای رقابت 
افغانسـتان  دموکراتیکـی کـه وجـود دارد، مـردم 
ناگزیـر اسـتند کـه بـا نارسـایی ها مقابلـه کننـد تا 
انتخابـات موفقانـه برگزار شـود. موفقیـت انتخابات 
تنهـا راهـی اسـت کـه افغانسـتان را از بی ثباتـی و 

بحـران سیاسـی باز مـی دارد.

بشیر یاوری

امـروز نخسـتین روز آغـاز پیکارهـای انتخاباتـی 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت؛ امـا 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
انتخابـات  تحریـم  آن هـا  کـه  کرده انـد  اعـام 

گرفته انـد. کار  زیـر  را  ریاسـت جمهوری 
شـهاب حکیمی، عضو شـورای نامـزدان انتخابات 
کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  ریاسـت جمهوری، 
انتخابـات  گفـت، بـا آن  کـه کمپایـن نامـزدان 
ریاسـت جمهوری آغـاز شـده؛ امـا گفت وگوهـای 
صلـح با طالبـان مهمتـر از روند انتخابات اسـت.

گفـت  سـخن  واضـح  گونـه ی  بـه  حکیمـی   
انتخابـات  برگـزاری  صلـح،  تأمیـن  تـا  کـه 
ریاسـت جمهوری بـه تاخیـر انداختـه شـود؛ زیرا 
در سـایه ی صلـح، می تـوان انتخابـات شـفاف و 
سراسـری را در کشـور برگـزار کرد کـه نتیجه ی 
آن، حکومـت مشـروع و قابـل قبـول بـرای همه 

باشـد. طرف هـا 
عضو شـورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 
تأکیـد کـرد کـه ایـن شـورا تحریـم انتخابـات 
کار  و  گرفتـه  دسـت  روی  را  ریاسـت جمهوری 
روی آن جریـان دارد؛ امـا هنـوز توافـق نهایـی 

است.  نشـده 
او همچنـان تصریـح کـرد بـا ایـن  کـه کمپایـن 
نامـزدان  امـا  شـده؛  شـروع  عمـا  انتخابـات 
انتخابـات تاهنـوز آمادگی هـای الزم را نگرفته اند 
کـه بایـد چـه کاری کننـد؛ ایـن نشـان می دهـد 
انتخابـات  بـه  موجـود  شـرایط  در  مـردم  کـه 

ندارنـد. عاقـه  ریاسـت جمهوری 
نامـزدان  شـورای  عضـو  اظهـارات  بنیـاد  بـر 
انتخابـات ریاسـت جمهوری، ایـن شـورا طرفـدار 
تعویـق انتخابـات تـا تأمیـن صلـح اسـت و در 

نتیجـه، گفت وگوهـای صلـح، وضعیـت انتخابات 
کـرد. خواهـد  روشـن  را  ریاسـت جمهوری 

صلـح یـا انتخابـات؟ ایـن پرسـش پیـش از آغاز 
پیکارهـای انتخاباتی، همـواره در میان گروه های 
سیاسـی و عامه ی مردم افغانسـتان مطرح شـده 
بـود. بسـیاری از جریان هـای سیاسـی تأکیـد بر 
ایـن داشـتند کـه در گام نخسـت، گفت وگوهای 
صلـح مشـخص شـود و پـس از آن می تـوان بـه 
سـوی برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری رفت. 
بـا آغاز مبـارزات انتخاباتـی، ظاهرا این پرسـش، 
گفت وگوهـای  کـه  یافتـه  روشـن تری  پاسـخ 
صلـح نسـبت به همـه مسـایل دیگـر، در اولویت 
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری قرار 
گرفتـه اسـت. در ایـن میان، حکومت افغانسـتان 
بر برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری، در شـش 
میـزان تاکیـد جـدی دارد و تأخیـر انتخابـات به 
هیـچ قیمتـی ممکـن نیسـت، ولـو صلـح بیایـد 
در  غنـی  رییس جمهـور  بـاری،  امـا  نیایـد؛  یـا 
تلویزیون هـای  از  یکـی  بـا  خـود  مصاحبـه ی 
ترکیـه ابـراز امیـدواری کـرد کـه احتمـال دارد، 

گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان پیـش از زمـان 
برگـزاری انتخابـات تحقق یابـد. در همین حال، 
بـا  کـه  می گوینـد  مدنـی  جامعـه ی  نهادهـای 
توجـه بـه چالش هـای موجـود، در صورتـی کـه 
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری منجـر بـه 
تأمیـن صلح شـود، مـردم افغانسـتان از انتخابات 

اسـتقبال خواهنـد کرد. 
عبـداهلل احمـدی رییـس گـروه کاری مشـترک 
کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه  مدنـی،  جامعـه ی 
گفـت: »چیـزی که واقعیـت دارد، مـردم طرفدار 
صلـح اسـت و در فضـای صلـح می خواهنـد کـه 
زندگـی آرام داشـته باشـند و به مسـایل زندگی 

روزمـره ی  شـان بپردازنـد.«
صلـح و انتخابـات باهم گـره خورده اسـت و این 
دو امـر، در واقـع وضعیت سیاسـی افغانسـتان را 
بیـش از هـر زمـان دیگر پیچیده سـاخته اسـت؛ 
ایـن کـه کـدام یکـی از ایـن دو امـر بـرای مردم 
افغانسـتان حیاتی اسـت، تشـخیص آن دشوار به 
نظر می رسـد. نهادهـای جامعه ی مدنـی طرفدار 
برگـزاری انتخابـات اسـتند؛ امـا مشـروط بر این 

کـه منجـر بـه برقراری صلح در کشـور شـود.
نهادهـای جامعـه ی مدنـی بـر ایـن اصـل تأکید 
کمک هـای  نیازمنـد  افغانسـتان  کـه  دارنـد 
جهانـی  جامعـه ی  و  اسـت  جهانـی  جامعـه ی 
طرفـدار تأمیـن صلح در افغانسـتان؛ زیـرا جهان 
دیگـر در مورد جنگ این کشـور سـرمایه گذاری 
نمی کنـد؛ بـه همیـن منظـور، ایجـاب می کنـد 
کـه دولـت کابـل بایـد سیاسـت های خـود را بـا 
سیاسـت های کان بین المللـی هماهنگ سـازد.

آقـای احمـدی همچنـان بیـان کـرد کـه صلـح 
زمانـی بـرای مـردم افغانسـتان ارزش مند اسـت 
حقـوق  بشـر،  حقـوق  مدنـی،  آزادی هـای  کـه 
زنـان و در کل، حقـوق اساسـی شـهروندان در 
گفت وگوهـای صلـح مـورد تهاجـم قـرار نگیـرد. 
موجـود  شـرایط  در  اصـل،  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
انتخابـات  پروسـه ی  بـه  نسـبت  صلـح  تامیـن 
اسـت.  پیونـد  در  افغانسـتان  شـهروندان  بـرای 
تحریـم  طرفـدار  مدنـی  جامعـه ی  فعـاالن 
انتخابـات نیسـتند، بلکـه آن هـا پیشـنهاد کردند 
کـه ایـن نهادهـا بـا همـکاری شـورای نامـزدان 
انتخابـات آمـاده اسـتند کـه  در پـی اصاحـات 

براینـد. انتخاباتـی  کمیسـیون های 
افـزود: »مـا طرفـدار تحریـم  عبـداهلل احمـدی 
انتخابـات نیسـتیم و طرفـدار اصاحـات اسـتیم. 
و  کنیـم  ایجـاد  را  زمینـه  تحریـم،  جـای  بـه 
حکومـت تحت فشـار قـرار گیرد که اسـتقالیت 
پاسـخ دهی  بـا  و  نبـرد  سـوال  زیـر  را  نهادهـا 
بیشـتر بـه مـردم کار کننـد. اگـر تحریـم کنیم، 

ایـن چـاره ی کار نیسـت.«
آغـاز  عمـا  انتخاباتـی  پیکارهـای  این کـه  بـا 
انتخابـات  برگـزاری  بـرای  آمادگی هـا  و  شـده 
ریاسـت جمهوری روی دسـت گرفتـه شـده، در 
شـرایط کنونـی، ایجـاب می نمایـد کـه نهادهای 
جامعه ی مدنـی، قانون گذاران و شـورای نامزدان 
کار  مشـترک  بایـد  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
کننـد تـا نهادهـای انتخاباتی از وابسـته بودن به 

نهادهـای قـدرت و ثـروت، رهایـی یابنـد.

 سید مهدی حسینی

فعاالن جامعه ی مدنی: تحریم انتخابات راه چاره نیست
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ترکیــه،  بودنــم در  در نخســتین شــب 
فهمیــدم کــه دوتــا از بچه هــای هم خانــه ام 
ــا از  ــد. آن ه ــان را می کنن ــاق انس کار قاچ
ــران مســافران افغانســتانی  افغانســتان و ای
ــته  ــم نگذش ــی از آمدن ــه ماه ــد. س ــه می آوردن ــه ترکی را ب
بــود؛ پســر دیگــر هم خانــه ام کــه در ذغال فروشــی ای 
ــه  ــتر ب ــول بیش ــت آوردن پ ــه دس ــرای ب ــرد. ب ــی ک کار م
ــا  ــد ب ــوان راه بل ــرد. او به عن ــروع ک ــان ش ــاق انس کار قاچ
مهاجــران افغانســتانی و گاهــی هــم ایرانــی، از اســتانبول بــه 
ــه دســت  ــا پیــش از ایــن کــه ب ــان می رفــت.  ت ســمت یون
پولیــس ترکیــه گرفتــار شــود، ایــن کار همیشــگی اش شــده 
بــود.  شــش ماهــی دیگــر هــم گذشــت. دیــدم کــه در میــان 
ــتر از ده  ــل کار، بیش ــای مح ــه ام و بچه ه ــای هم خان بچه ه

ــر انســان وجــود دارد. قاچاقب
بــرای بیشــتر قاچاقبــران، پولــی کــه از مهاجــران افغانســتانی 

می گیرنــد تنهــا منبــع درآمــد شــان را تشــکیل می دهــد.
قاچاقبــران افغانســتانی را در شــهرهای مختلــف ترکیــه 
ــا  ــتر آن ه ــع بیش ــز تجم ــا مرک ــرد؛ ام ــدا ک ــود پی می ش

ــت. ــتانبول اس ــهر اس ــو« در ش ــون برن »زیت
کشــورهای  از  را  بی شــماری  قاچاقبــران  محلــه  ایــن 
مختلــف بــه مهربانــی در خــود جــای داده اســت کــه مرکــز 
قاچاقبــران بــزرگ و در کل مرکــز مافیــای قاچــاق انســان به 
ــی رود و ســاالنه سرنوشــت بســیاری از مهاجــران  شــمار م

ــورد.  ــم می خ ــا رق ــن ج ــتانی درهمی افغانس
ایــن قاچاقبــران از یــک ســو کار مســافرانی کــه می خواهنــد 
ــورهای  ــر کش ــه دیگ ــه ب ــا از ترکی ــد، ی ــه بیاین ــه ترکی ب
ــه  ــه ای ک ــه گون ــازد؛ ب ــی س ــاده م ــد را س ــی برون اروپای
ــه مقصــد آن ســوی  ــه و رفتــن از آن جــا ب ــه ترکی آمــدن ب
آب هــا بــدون همــکاری مســتقیم ایــن قاچاقبــران ناممکــن 
ــران از  ــن قاچاقب ــه ای ــی ک ــر پول ــوی دیگ ــد؛ از س می نمای
مهاجــران افغانســتانی دریافــت می کننــد؛ بــه ویــژه از 
ــدازه ای  ــه ان ــد، ب ــا برون ــه اروپ مهاجرانــی کــه می خواهنــد ب
ــه  ــدود ب ــال مح ــد س ــران در چن ــن قاچاقب ــه ای ــت ک اس
ــن  ــوند. ای ــی ش ــل م ــه تبدی ــردان ترکی ــن م ثروت مندتری
قاچاقبــران در بعضــی موردهــا تنهــا دلیــل مســافرت 
افغانســتانی ها بــه ترکیــه می شــوند. یکــی از روزهــای 
گــرم تابســتان کــه تــازه از کار آمــده بــودم، بــا وارد شــدن 
بــه ســالُن، یکــی از بچه هــای هم خانــه ام کــه قاچاقبــر 
ــد.  ــت می کن ــی صبح ــا گوش ــه ب ــدم ک ــود را دی ــان ب انس
تعریف هــای دروغــی و بیــش از انــدازه اش از زندگــی در 
ــای  ــم دروغ ه ــویی ه ــرد؛ از س ــی می ک ــرا عصبان ــه، م ترکی
ــخصی  ــرای ش ــت. ب ــده می انداخ ــه خن ــرا ب ــاخ دارش م ش
ــ  ی کشــور بــا وی  کــه روشــن بــود از گوشــه هایی دورافتاده
ــده ی ماشــین  ــه این جــا رانن روی خــط اســت، می گفــت ک
اســت و ماهانــه بــرای ایــن کارش یــک هــزار دالــر امریکایــی 
ــتر  ــک بیش ــرای تحری ــوری ب ــد و همین ط ــت می کن دریاف
ــاق  ــرف ات ــر ط ــه ه ــی اش را ب ــن گوش ــخص دوربی آن ش
می چرخانــد و برایــش می گفــت: »اینــه خــوب بنگــر، 
اینجــه کســی ده زمیــن نمی شــینه، اینجــه ده هــر گوشــه ی 
اتــاق کــوچ اســت. میــزا ره بنگــر! بیــا کــه زندگــی ره بفامــی، 
کیفــه ببیــن، دختــرای ترکــه ببینــی کــه هــوش از ســرت 
ــران  ــده قاچاقب ــمار می ــودش از ش ــه خ ــی ک ــره.« در حال ب
ــای داغ  ــاعت را در درون جنگل ه ــت س ــه هش ــود و روزان ب
ــد  ــدام ص ــر ک ــه ه ــت را ک ــای درخ ــتانی، کنده ه کوهس
کیلوگــرام  بیشــتر یــا کمتــر وزن داشــتند را درون ماشــین 
ــر  ــه اش از شــش صــد دال ــه جــا می کــرد؛ مــزد ماهان جــا ب
بیشــتر نمی شــد و خــودش در محقرتریــن خانــه ی موجــود 

ــرد  ــی می ک ــتا زندگ ــان روس در هم
 هــر روزی کــه از زندگــی ام در ترکیــه می گذشــت بــه 
شــمار ایــن قاچاقبــران اضافــه می شــد؛ کــه در ایــن میــان 
ــراج  ــه اخ ــار از ترکی ــه ب ــه س ــم ک ــری را می شناس قاچاقب
شــده اســت؛ امــا بــاز هــم بــرای کار قاچــاق انســان خــودش 
را بــه ترکیــه رســانده اســت. ســال پیــش در همیــن روزهــا 
در چاشــت روزی کــه قــرار بــود فردایــش بــه ســمت یونــان 
حرکــت کنــم، بــه دســت پولیــس ترکیــه گرفتــار شــدم. دو 
هفتــه از بودنــم در کمــپ ِویــژه ی خارجی هــا نگذشــته بــود 
ــر افغانســتانی آشــنا شــدم  ــا بییشــتر از ســی قاچاقب ــه ب ک
کــه همــه ی آن هــا از زیتــون برنــو بــه ایــن جــا آورده شــده 
بونــد. بــر اســاس تجربــه ی زندگــی در ترکیــه، بــه راحتــی 
ــتانی  ــران افغانس ــان مهاج ــه در می ــم ک ــم بگوی ــی توان م

آن جــا بیشــتر از ۱۰۰ قاچاقبــر انســان وجــود دارد.

 مجیب ارژنگ 

صبـح کابـل: نـگاه شـخصی شـما بـه هنـر و 
چیسـت؟ موسـیقی 

مهدیـار خـاوری: از زمانی کـه به یـادم می آید 
شـروع  را  موسـیقی  پیـش  سـال  مـا هشـت-نه 
کردیـم؛ آن موقـع شـاید فقـط بـه خاطـر عاقـه 
دادیـم.  ادامـه  بـود کـه  بـه صـورت شـخصی  و 
در سـال ۹۳ تصمیـم گرفتیـم کـه ایـن گـروه را 
تشـکیل دهیـم. بـه ایـن اعتقـاد رسـیده بودیـم 
و  اسـت  بین المللـی  زبـان  موسـیقی  کـه چـون 
بعضـی از حرف هـا را فقـط می شـود بـا آن بیـان 
شـد.  منسـجم تر  و  مـان جدی تـر  تـاش  کـرد. 
مـن از وقتـی موسـیقی را جدی تـر دنبـال کردم، 
احسـاس کـردم حـال بهتـری دارم، موسـیقی راه 
بیـان احساسـات از طریـق صدا اسـت. دیـدم که 
برداشـتن نت هـا و انتخاب آن ها بـرای حرف زدن 
برایـم راحت تـر و دلنشـین تر اسـت. بـا موسـیقی 
هیـچ  موسـیقی  کـرد؛  فرهنگ سـازی  می شـود 
مـرزی را به رسـمیت نمی شناسـد از ایـن رو تمام 
حرف هـای خـودم را بـا موسـیقی می توانـم بزنم.
فقـط  را  موسـیقی  مخاطـب  کابـل:  صبـح 
می شـنود؛ اما شـما آن را می نوازیـد و می خوانید، 
از لـذت اجرای موسـیقی بـرای خودتـان بگویید.
مرتضـا خالقی: بایـد بگویـم پیش از موسـیقی 
چنـد  هـر  بـودم؛  کـرده  گـم  را  خـودم  مـن 
اسـتعدادهای مختلفـی در خـودم و در زمینه های 
اقتصـادی، اجتماعـی و دیگـر چیزهـا می دیـدم؛ 
احسـاس می کـردم کـه هیـچ اثـری از خـودم در 
ایـن دنیا نـدارم، جایگاه باالی موسـیقی برای من 
آن جاسـت کـه می توانم چیزی از خـودم به جای 
بگـذارم. آدم اگـر بتواند واژه ی بزرگ موسـیقی را 
در زندگـی خـودش جـای دهـد و خالـق یـک اثر 
باشـد، ایـن یـک حـس خیلـی بـزرگ اسـت کـه 
در قـدم اول نصیـب خـود هنرمنـد می شـود. هـر 
چنـد در ابتـدا دیگـران بگوینـد تـو بـه درد ایـن 
کار نمی خـوری، دنبـال نـان بـاش کـه خربزه آب 
اسـت؛ امـا تنهـا چیـزی کـه مهـم اسـت هـدف 
قلبـی خود انسـان اسـت. مـن موسـیقی را هدف 
قلبـی خـودم می دانـم، دوسـت دارم آن چیزی را 
کـه می خواهـم، خـودم خلـق کنـم و امیـدوارم با 

بامیـکان بـه ایـن هدف برسـم.
صبح کابل: سـبک موسـیقی ای کـه بامیکان کار 
می کند، چیسـت؟ در فضای موسـیقی افغانسـتان 
گروه هـای  شـما  مـوازات  بـه  و   شـما  از  پیـش 

اسـت؟ دیگری 

دیده و شـناخته نشـده اند. سـبک راک عام پسـند 
نیسـت و طرفـداران کمی دارد. سـبک راک برای 
خیلـی از مـردم افغانسـتان یـک صـدای ناهنجار 
اسـت و هنـوز ایـن سـبک آن طـور کـه بایـد بین 
مـردم جـا نیفتـاده اسـت. در واقـع گـوش مـردم 
آلـوده بـه سـبک های دیگر اسـت. مـا در بامیکان 
مـا  مـردم  ایـن  از  بعـد  کـه  اسـتیم  تـاش  در 
بپسـندند،  و  بشـنوند  را  راک  موسـیقی  صـدای 
دلیـل پس زد گـی مـردم نسـبت بـه سـبک راک 
و ایـن کـه می گوینـد ایـن چـه سـبکی اسـت و 
دوسـت ندارنـد گـوش کننـد، بـه گمانـم بـه این 
دلیـل اسـت کـه نسـبت بـه آن آگاهـی و اطـاع 
درسـت ندارنـد؛ از طرفـی موسـیقی خـوب راک 
بـه آن هـا عرضـه نشـده اسـت. دوسـت داریـم به 
وسـیله ی گروه بامیـکان این سـبک را برای مردم 

اصـول موسـیقی را رعایت کنیم.
صبـح کابـل: در مـورد اجـرای زنـده، به طـور 
حتـم بـا مسـائل بیشـتری درگیـر خواهیـد بـود، 

بگـو. این بـاره  در 
مهدیـار خـاوری: مسـائل اجـرای زنـده قطعـا 
  play back بسـیار بیشـتر از اجرای غیر زنده یـا
اسـت، اجـرای زنـده هزینه های سـنگینی برای ما 
دارد؛ امـا ارزش منـد اسـت، برخـی سـالن ها برای 
اجـرای زنده مناسـب نیسـت؛ ولی مـا تمام تاش 
ارائـه  را  کیفیـت مطلـوب  تـا  را می کنیـم  مـان 
دهیـم. اجـرای سـاز زنـده مسـائل خـاص خـود 
را دارد؛ مثـًا پشـتیبانی سـالن و سیسـتم صوتی 
نیـاز دارد کـه تمـام خط ها )الین ها( را پشـتیبانی 
و  باشـند  هماهنـگ  هـم  بـا  نوازنده هـا  کنـد. 
نت هایـی کـه می نوازنـد از تنظیـم خـارج نشـود؛ 

اضطـراب و التهـاب صحنه هم که نیـاز به تبحر و 
تجربـه دارد. گاهـی مجبور می شـویم از نوازنده ی 
مهمـان دعـوت کنیـم و یـا سـاز اجـاره کنیم که 
دسـتمزد و اجـاره و هزینـه  ایـاب و ذهـاب نیـاز 
دارد. بـه دلیـل ایـن  کـه ما گروه مسـتقل اسـتیم 
و از سـمت مؤسسـه و یـا اسپانسـری پشـتیبانی 
نمی شـویم، همیشـه ایـن هزینه هـا بر مـا تحمیل 
می شـود و خـود بچه هـا پرداخـت می کننـد. مـا 
این هـا را بـه جـان می خریـم تـا بتوانیـم صحنه و 

اجـرای خوب داشـته باشـیم.
صبـح کابـل: در مـورد چنـد و چـون کنسـرتی 
و  گـروه  بچه هـای  احسـاس  شـد،  برگـزار  کـه 

خـودت را بگـو.
مرتضـا خالقـی: برگـزار کـردن کنسـرت، ابعاد 
خـاص خـودش را دارد؛ باید خیلی تمرین داشـته 
باشـیم تـا بـا هـم هماهنـگ باشـیم. مهم تریـن 
تـاش مـا ایـن بـود کـه آهنگ هایـی از خودمان 
تنظیـم و اجـرا کنیـم، وقتـی کـه مـردم آن را 
تکـراری  آهنـگ  ایـن  کـه  بگوینـد  می شـنوند 
نیسـت و قبـا آن را نشـنیده اند؛ یعنـی بازاجرای 

آهنـگ خواننـده ی دیگـری نیسـت.
مـا دوسـت داریـم بـر روی صحنـه ی اجـرا کاری 
جدیـد از خودمـان خلـق کنیـم، ایـن بـرای مـا 
آن جایـی  از  دارد. شـخص خـودم  ارزش  خیلـی 
کـه اسـتوره ام در موسـیقی یکـی از بزرگ تریـن 
نوازنده هـای پیانـو و شـخص یانـی اسـت کـه در 
کل قاره هـا برنامه داشـته اسـت، دوسـت داشـتم 
در ایـن اجـرا یکـی از تجربه هـای یانـی را داشـته 
باشـم؛ ایـن که بـا دو کیبورد روی صحنـه بنوازم، 
مخاطبـان  از  یـک  هیـچ  بـرای  نمی کنـم  فکـر 
آن قـدر مهـم باشـد کـه برایـش بـا دو کیبـورد 
نواختـه شـود؛ امـا بـرای من کـه می دانسـتم این 
کار راحـت نیسـت و نیـاز بـه تمرکز باالیـی دارد، 
ایـن کنسـرت  در  کـه  اسـتم  خیلـی خوشـحال 
کیبـورد  دو  بـا  را  آهنگ هـا  از  یکـی  توانسـتم 
همزمـان اجـرا کنـم؛ تجربـه کـردن ایـن حـس 

خیلـی برایـم شـکوه مند بـود.
کـه  بامیـکان  گـروه  اعضـای  کابـل:  صبـح 
اغلـب متولـد ایـران اسـتند، شـخصیت هنـری و 
موسیقی شـان این جـا رشـد پیـدا کرده اسـت، آیا 
بامیـکان بـا گروه هـای داخل افغانسـتان و پسـند 

مـردم آن وجـه تمایـزی دارد؟
نثـار محمـدی: افغانسـتان نوازنـدگان بزرگـی 
دارد، طبـع و پسـند بیشـتر مـردم در افغانسـتان 
مثـًا  اسـت؛  شش وهشـت  و  شـاد  آهنگ هـای 
مـردم  پسـند  مجلسـی،  و  قطغنـی  آهنگ هـای 
کمتـر بـه سـمت موسـیقی راک اسـت و آن را 
چـرت می داننـد، اعتقـاد دارنـد کـه راک بـه درد 

نمی خـورد. افغانسـتان  جامعـه ی 
صبـح کابل: دلیـل ایـن تمایـز و نوع پسـند در 

افغانسـتان چه اسـت؟

افغانسـتان جـا بیندازیـم تـا گـوش کننـد و نیـز 
کنند. حمایـت 

از اعتقـادات و پای بنـدی گـروه  صبـح کابـل: 
بامیـکان، اجـرا بـه صـورت زنـده اسـت، دلیـل 

اصـرار شـما بـر ایـن موضـوع چیسـت؟
در  موسـیقی  سـاختار  خـاوری:  مهدیـار 
از  منظـورم  اسـت؛  شـده  خـراب  جغرافیـا  ایـن 
و  افغانسـتان  ایـران،  کشـورهای  جغرافیـا  ایـن 
فارسـی زبان اسـت. در واقـع موسـیقی بـه صورت 
درسـت، اصولـی و خـوب شـنیده نمی شـود، در 
بسـیار  موسـیقی  اجـرای  سـطح  ایـران،  کشـور 
ضعیـف شـده اسـت، گـوش شـنیدن مـردم هـم 
بـه همیـن عـادت کـرده اسـت. در گذشـته ی نه 
چنـدان دور، وضـع موسـیقی خیلـی بهتـر بـود؛ 
چـرا کـه ارکسـترال بـود، بـا تعـداد نوازنده هـای 
بیشـتر نواختـه می شـد؛ امـا حـاال بـا موسـیقی 
بسـیار پیش پاافتاده کـه تنظیـم کامپیوتری_و نه 
ضبـط زنـده ی صـدا ی سـاز_ دارد و در اجـرا هم 
بـه صـورت play back  اسـتند مواجـه اسـتیم؛ 
ایـران  در  کـه  هـم  بزرگـی  اجراهـای  در  حتـا 
یکـی دو خـط  برگـزار می شـود، می بینیـم کـه 
)الیـن( play back  دارنـد کـه ایـن بـرای یـک 
موسـیقی دان کار نادرسـتی اسـت. وقتـی گـروه 
موسـیقی ای تشـکیل می شـود تمـام این هـا بایـد 
زنـده باشـد، در واقـع زمان اجـرا روی صحنه باید 
در همـان لحظـه، سـاز بنـوازد و نـت را خلق کند 
کـه اجـرای درسـت ایـن اسـت، همـه ی صداهـا 
زنـده و واقعـی باشـند؛ بـه همیـن دلیل مـا روی 
اجـرای زنـده حسـاس اسـتیم تـا فرهنگ سـازی 
شـود. موسـیقی بایـد بـه صـورت زنده اجرا شـود 
نـه ایـن که جـای دیگر ضبط شـده باشـد و روی 
صحنـه فقـط آن را بـه صورت ُمـرده پخش کرد و 

بـه خـورد مـردم داد.
بامیـکان ادعایی ندارد و شـاید تاکنون هم تنظیم  
آهنگ هـای مـا بـرای صحنه خیلـی عالـی نبوده؛ 
امـا ایـن تعهدی اسـت که مـا بـه آن پای بندیم تا 

نثـار محمدی: سـبکی کـه بامیـکان کار می کند 
folk_rock، post_ تلفیقـی،  و  اسـت  راک 
rock  و دیگـر شـاخه های مرتبـط بـه موسـیقی 
تمرکـز  امـا  راک؛  از  گاهـی خـارج  و حتـا  راک 
اصلـی مـا بـر موسـیقی راک اسـت. در موسـیقی 
راک افغانسـتان قبـل از مـا هـم گروه هـای دیگـر 
بوده انـد مثـل kabol dreams  کـه حاال خارج 
از افغانسـتان و در اروپـا اسـتند؛ گـروه مورچه هـا 
و چندیـن گـروه دیگـر کـه هنـوز بـه آن صـورت 

مهاجر بودن، عبارت دردناک نسل نو افغانستان

بامیکان بند، به انگلیسی Bamikan Band بامیکان نام کهن بامیان 
)شهر تاریخی و مرکز فرهنگی افغانستان( است. این گروه )band( که 
از سال 1391 اجراها و کنسرت های رسمی خود را در کارنامه دارد، 
اولین گروه موسیقِی افغانستانی در ایران است که موسیقی زنده را 

روی صحنه )stage( بُرده و اجرایی کامال زنده را ارائه داده اند.
- اجراهای »بامیکان بند«:

قیام دشت  محله ی  سرای  تئاتر  آمفی   سالن  در   1392-1391 سال 
)تهران(/ سالن اجرای منطقه ی 15 تهران.

سال 1393 در سالن همایش بین الملل دانشگاه تهران. 
سال 1393 در سالن سینما فردوسی. ایران-تهران. 

سال 1395 در سالن سینما هجرت. ایران-کرج.
سال 1395 در سالن سینما فردوسی. ایران-تهران.

گروه موسیقی »بامیکان« در سال 1394 نام و لوگوی اختصاصی خود 
را رونمایی کرد. )پیش از این تنها با نام نوازندگان روی صحنه اجرا 

می کرده اند( 
رهبر گروه بامیکان: متین خاوری متولد ایران-تهران.

بوده  گروه  اوِل  خواننده ی  و  فالمنکو   / کالسیک  گیتار  نوازنده ی  او 
به  را  موسیقی  تدریس  که  افغانستانی ها  بین  فرد  اولین  همچنین  و 
آموزشی  مجموعه ی  نام  با  آموزشگاهی  و  آکادمیک  حرفه ای،  صورت 

بامیکان در سه شعبه در تهران و کرج آغاز کرد.
می روی«  »تو  آهنِگ  تک  انتشار  از  بعد  از سال 1395  بند،  بامیکان 

سکوت کرد و فعالیت خود را متوقف ساخت. 
به گفته ی گرداننده ی فعلی گروه، مهدیار خاوری که برادر متین خاوری 
گرفت.  خواهد  از سر  را  خود  فعالیت های  زودی  به  گروه  این  است؛ 
 98 سال  در  سکوت،  سال   4 حدود  از  بعد  بامیکان  موسیقی  گروه 
موفق به اخذ مجوز برای آثارشان در وزارت فرهنگ و ارشاد )دفتر 
موسیقی( شد و کنسرتی در روز شنبه 29 تیرماه 98 در فستیواِل 

»صد شب صد اجرا )موسسه اوج فرهنگ مهر(« برگزار کرد. 
اعضای گروه بامیکان:

مهدیار خاوری: نوازنده ی گیتار ِبیس/خواننده.
نثار محمدی: نوازنده ی گیتار کالسیک/ خواننده. 

مرتضا خالقی: نوازنده  ی پیانو. 
lead guitarمحمدتقی بربری: نوازنده ی گیتار

 عارف حسینی

مـا دوسـت داریـم بـر روی صحنـه ی اجـرا کاری جدیـد از 
خودمـان خلـق کنیـم، ایـن بـرای مـا خیلـی ارزش دارد. 
شـخص خـودم از آن جایـی کـه اسـتوره ام در موسـیقی 
یکـی از بزرگ تریـن نوازنده هـای پیانـو و شـخص یانـی 
اسـت کـه در کل قاره هـا برنامـه داشـته اسـت، دوسـت 
داشـتم در ایـن اجـرا یکـی از تجربه های یانی را داشـته 
باشـم؛ ایـن کـه بـا دو کیبـورد روی صحنـه بنـوازم، فکـر 
نمی کنـم بـرای هیـچ یـک از مخاطبـان آن قـدر مهم باشـد 

کـه برایـش بـا دو کیبـورد نواختـه شـود.
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از آن طـرف در افغانسـتان هـم گیتـار به ویـژه گیتـار 
صـدای  مخصوصـا  نیسـت؛  محبوبـی  سـاز  الکتریـک 
بـه اصطـاح دیسـتروژن آن. مشـکل این جاسـت، در 
افغانسـتان دوسـت دارند مثًا محفلـی بگیرند، جورگی 
بنوازنـد و کسـی برقصـد. توقـع آن هـا از موسـیقی در 
ایـن حـد اسـت. هـر چنـد در قدیـم این گونـه نبـود و 
موسـیقی دان های  و  کاسـیک  موسـیقی  افغانسـتان 
بسـیار قـوی دارد نمونـه اش ظاهـر هویـدا، احمد ظاهر 

و...
صبـح کابـل: شـما نوازنـده اسـتید، خواننده اسـتید، 
آیـا مهاجـر  این جـا کـه رسـیده اید  تـا  گـروه داریـد، 

بـودن، سـنگی پیـش پـای شـما گذاشـته اسـت؟
مرتضـا خالقـی: مهاجر بـودن همیشـه بـرای ما یک 
واژه ی دردنـاک بوده اسـت، نـه تنها در موسـیقی بلکه 

در تمـام جوانـب زندگی.
امـا بایـد توجـه داشـت که همـه چیـز ابتـدا از خانواده 
شـروع می شـود. مـن اولیـن روز کـه  سـاز خریـدم مرا 
مطـرب شـدی،  می گفتنـد  نمی دادنـد،  راه  خانـه  بـه 
رقصنـده شـدی. خانـواده ی مـن خیلی مذهبی اسـت، 
حتـا خـود من هـم در فضاهـای مذهبـی زیاد بـوده ام، 
متاسـفانه خداپرسـتی هـم این روزهـا جز به فکر سـود 
و  جیـب خـود بـودن نیسـت، فضـا پـر اسـت از تعصب 

بی جـا، حسـادت، تحجـر و نـگاه نادرسـت.
مهاجر بودن در موسـیقی هم مسـائل خـودش را دارد؛ 
حتـت در آموزش گاه هـای موسـیقی نـگاه از بـاال بـه 
پاییـن وجـود دارد. برخـی نـگاه ترحـم دارنـد و برخی 
بـه بهانـه ی نقـد قصد توسـری زدن، که تـو  مهاجری و 
نمی توانـی موفق شـوی. عـده ی زیادی بـه علت همین 
توسـری خوردن هـا از موسـیقی کنـاره گرفته انـد؛ امـا 
همیـن توسـری ها بـرای مـا پلـه ی صعـود شـد؛ باعث 
شـد کـه ما جدی تـر کار کنیـم؛ یعنـی برای مـا انگیزه 
شـد تـا کار مثبتـی انجـام دهیـم. مهاجـر بـودن بـه 
نوبـه ی خـود در هـر مسـیر و هنـری دارای سـختی 
بیشـتر اسـت؛ امـا مـا می خواهیـم نشـان دهیـم کـه 

علی رغـم ایـن مشـکات توانسـته ایم کاری کنیـم.
پـروژه ی جـواز گرفتـن در ایـران کار بسـیار سـختی 
اسـت. مـا خواسـتیم بگوییـم اگر هدفی داشـته باشـید 
آن  بـه  رسـیدن  کنیـد،  تـاش  سـخت  آن  بـرای  و 

نیسـت. غیرممکـن 
مهاجـر بودن درد بسـیار دارد، وقتی پرونـده ی جواز تو 
را ندیـده می گیرنـد و می گوینـد تـوی مهاجـر بـه درد 
موسـیقی نمی خـوری. مـا نـه بـرای ایـن کـه بخواهیم 
عنـوان هنرمند بودن را کسـب کنیم، بلکـه برای هدف 
مـان ایـن دردها و سـختی ها را تحمل کردیـم و از پای 
ننشسـتیم. وقتـی پرونـده ات را می بندنـد و می گوینـد 
از دفتـر بیـرون برو آن موقـع تمام ناامیدی ها به سـراغ 

مهدیـار خـاوری: آخریـن بـاری کـه مـا در ایـران 
اجـرا داشـتیم چهـار سـال پیـش بـود کـه دو اجـرای 
موفـق داشـتیم. مـا اولین گـروه موسـیقی افغانسـتانی 
بودیـم کـه موسـیقی تمـام زنـده را روی صحنـه اجـرا 
کردیـم، اجـرای اول در کـرج بـود کـه هفتصـد نفـر 
شـرکت کردنـد، اجـرای بعـد در تهـران بـود کـه بـه 
هـزار و ششـصد نفـر رسـید، بعـد از آن کـه در فضـای 
رسـانه های مجـازی و گفتـاری نـام گـروه مـا دهـن بـه 
دهـن چرخیـد، مـن بـرای گرفتـن مجـوز ایـن چهـار 
سـال را وقـت گذاشـتم، تـا شـش مـاه پیـش بچه های 
گـروه از ایـن قضیـه بی خبـر بودند؛ حتی بـرادرم متین 
کـه در ابتـدا او سرپرسـت )Leader( گـروه بـود هـم 
بی اطـاع بـود. در دو سـال اول کـه مـن وزارت ارشـاد 
می رفتـم حتـا مـرا بـه دفترشـان هـم راه نمی دادنـد؛ 
حـرف شـان ایـن بـود کـه شـما حـق نداریـد در ایران 
فعالیـت کنیـد و نمی توانیـد مجـوز بگیریـد. بـه قـول 
انجـام  کاری  بخواهـی  ایرانی هـا  بیـن  اگـر  دوسـتان 
دهـی، بایـد کفـش آهنـی بپوشـی، باالخره بعد از سـه 
سـال و هفـت مـاه کـه مـن هر مـاه و یـا هر دو مـاه به 
وزارت ارشـاد می رفتـم و بـا مدیـر بخـش بین الملـل 
دیگـر  و  ترانـه  مسـؤول  و  رسـانه  بخـش  مسـؤول  و 
مسـؤولین صحبـت می کـردم، از رزومـه فعالیـت گروه 
می گفتـم و در شـرایطی کـه می گفتنـد یـک مهاجـر 

افغانسـتانی در ایـران و ارتبـاط بیـن خودشـان بگو.
مرتضـا اخالقـی: مـن می خواهـم گله منـد باشـم از 
موسـیقی دان های افغانسـتانی خودمـان کـه در ایـران 
زندگـی می کننـد. مـن رک می گویـم؛ چـرا کـه هنـر 
را زیـر پـا گذاشـته  انـد، هنـر بـا بـی سـروپایی خیلـی 
فـرق می کنـد. آدمی کـه سـال ها در موسـیقی زحمت 
کشـیده اسـت یا حتا کسـی که چند ماهی اسـت وارد 
ایـن عرصـه شـده و گمـان می کند بـاخ و یا اشـپیدمن 
شـده اسـت، هـر دو دسـته این قـدر هنـر را بی سـروپا 
کـرده انـد؛ کـه گمـان می کنند چـون هنرمند اسـتند 
اختیـار تمـام افـراد اطـراف شـان را دارند؛ هـر کاری و 
هـر توهینـی کـه دل شـان خواسـت می تواننـد انجـام 
دهنـد. هنرمنـد و پیش کسـوت بایـد عاشـق باشـد نـه 
ایـن  کـه هنـرش را بـا یـک چیـز دیگـر معاملـه کنـد؛ 
نامتعـارف چـه درخواسـت های  چـه شب نشـینی های 
هنرمنـد،  آقـای  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  بی شـرمانه، 
آقـای پیش کسـوت، آقـای اسـتاد، هنـرت را بـه چـه 
می فروشـی. البته اسـتاد خیلی ارزش دارد و هر کسـی 
را نبایـد اسـتاد گفـت. در ایـران و افغانسـتان اسـتادان 
می بوسـم؛  را  شـان  دسـت  مـن  کـه  اسـتند  بزرگـی 
چـون بـه هنـر و اخـاق پایبنـد اسـتند. مـن در ایران 
بـه اسـتاد سـعید تاجیـک احتـرام ویـژه ای قائل اسـتم 
و در افغانسـتان هـم بسـیار دوسـت دارم کـه اسـتاد 
قیـس الفـت را از نزدیـک ببینـم. متأسـفانه بسـیاری 
از هنرمنـدان افغانسـتانی وجهـه ی اخاقی هنـر را زیر 
اسـتادی و هنرمنـدی  از  سـوال می برنـد؛ چـون کـه 

می کننـد. سوءاسـتفاده 
و  گروه هـا  هـم  مهاجـر  هنرمنـدان   جـوان  نسـل  از 
دوسـتانی اسـتند کـه واقعا بـه هنر و اخـاق آن پایبند 
اریکیـن کـه متـال راک کار می کنـد،  اسـتند. گـروه 
حکیـم ابراهیمـی عزیـز، محمـد رضایی، ثریا حسـینی 
اعضـای آن اسـتند و اکبـر عطایـی درام زن گروه شـان 
کـه در ایـن سـال ها الگـوی تاش و پشـتکار مـن بود.
دوسـتان دیگـری هـم در گروه هـای پـاپ اسـتند؛ امـا 
متأسـفانه بایـد بگویـم کـه در فضـای موسـیقی واژه ی 
رقابـت تبدیـل به دشـمنی شـده اسـت. امیـدوارم هنر 

نثارمحمدی: افغانسـتان کشـوری اسـت کـه تجربه ی 
سـی سـال جنـگ را دارد، حـاال مـردم دوسـت دارنـد 
شـاد باشـند، البتـه بیشترشـان هـم دنبـال موسـیقی 
مثـا  اسـتند؛  دیگـری  چیـز  دنبـال  بلکـه  نیسـتند؛ 
متاسـفانه اگـر خانمـی بخواهـد در افغانسـتان خواننده 

شـود بـه موسـیقی او دقـت نمی کننـد بلکـه حمایـت 
شـان از او بـه دلیـل تنانگـی اسـت، نقطـه ی مقابلـش، 
کار  حرفـه ای  و  اصولـی  کـه  خواننـده ای  و  نوازنـده 
می کنـد مـورد توجـه و حمایـت قـرار نمی گیـرد. در 
واقـع نگاه هـا و حمایت هـا از موسـیقی در افغانسـتان 
نـه بـه خاطـر موسـیقی بلکه به علـت ویژگی هـای غیر 

موسـیقایی اسـت.
مهدیـار خـاوری: سـبکی کـه مـا کار می کنیـم بین 
افغانسـتان  در  چـه  و  ایـران  در  چـه  افغانسـتانی ها 
ناشـناخته اسـت. در ایـران اوضاع بهتر اسـت بـه دلیل 
ایـن  کـه موسـیقی دان های ایرانـی ای اسـتند کـه ایـن 
سـبک را کار می کننـد؛ امـا بیشـتر مـردم ایـن سـبک 
موسـیقی را نمی شناسـند و نمی پسـندد؛ بـه ویـژه در 
افغانسـتان، مردم بیشـتر دنبال موسـیقی ای استند که 
مـن بـه آن دمبلی دیشـو می گویـم، دنبال موسـیقی ای 
اسـتند کـه ریتم آن رقص آور باشـد. موسـیقی در واقع 
تبدیـل بـه صنعـت شـده اسـت. بیشـتر هنرمنـدان در 
ایـن عرصـه بـا هزینـه کـردن پـول خـود عـرض اندام 
می کننـد، شـبکه های تلویزیونـی و دیگـر رسـانه ها هم 
بـه خاطـر دریافـت پـول این هـا را در صفحـه ی اول 
خـود منتشـر می کننـد. هنـر اصیـل و واقعـی این گونه 
پایمـال می شـود و بـه گـوش کسـی نمی رسـد. یـک 
دلیـل کمتـر شـنیده شـدن موسـیقی و سـبک گـروه 
مـا هـم، همیـن اسـت کـه گفتـم. برنامه هـای معرفـی 
اسـتعداد موسـیقی مثل سـتاره ی افغان هـم در پی بها 
دادن بـه موسـیقی دان)خواننده( ی حرفـه ای نیسـت، 
این طـور  قالبـا  برنامـه  بلکـه سـازوکار و سیاسـت آن 
اسـت کسـی کـه هیـچ هنـری نـدارد بـاال می آیـد و 
کسـی کـه حقـش اسـت حـذف می شـود، کسـی کـه 
هـم موسـیقی دان و هـم خواننـده اسـت بـه راحتـی و 
در مراحـل اولیـه حـذف می شـود. در واقـع کسـی کـه 
پـول خـرج می کنـد و هیـچ اسـتعدادی نـدارد تقدیـر 
می شـود؛ امـا کسـی که سـال ها دنبـال علم موسـیقی 
رفتـه اسـت و زحمـت کشـیده اسـت نادیـده گرفتـه 
می شـود. چـه قـدر خوب می شـود اگـر برنامه ای باشـد 
کـه بـا اصول، قوانیـن و تئوری موسـیقی پیـش برود و 
کسـی که حقش اسـت شـناخته شـود و به تبع گوش 

شـنونده از موسـیقی خـوب پر شـود.
گـوش مخاطـب موسـیقی در کشـورهای فارسـی زبان 
بازار)مارکـت( موسـیقی طـوری  اسـت.  خـراب شـده 
شـده اسـت که اسـیر سیاسـت و پـول اسـت. بامیکان 
هدفـش ایـن اسـت کـه موسـیقی خـوب ارائـه بدهـد، 
موسـیقی ای کـه مانـدگار باشـد؛ چـون تنها صداسـت 
کـه می مانـد. ما اگر ایـن گروه را تشـکیل دادیـم برای 
این اسـت که فرهنگ سـازی کنیـم که دیـدگاه جامعه 
را تغییـر دهیـم کـه فقـط به موسـیقی رقـص آور توجه 
نکننـد. مـا سـعی می کنیـم، هر چند سـبک موسـیقی 
مـا متفـاوت اسـت، آهنگـی تولیـد کنیـم که شـنونده 
بـا آن ارتبـاط بگیـرد؛  ایـن می توانـد تنظیـم دوباره ی 
آهنگ هـا از موسـیقی دان های بـزرگ کشـورمان نیـز 
باشـد کـه در قید حیـات نیسـتند مثل سـاربان، احمد 
ظاهـر و کسـانی کـه واقعـا بـرای موسـیقی زحمـت 
کشـیده  انـد و موسـیقی خـوب ارائـه دادند؛ ولـی حاال 
گـوش  را  ضعیـف  و  پیش پاافتـاده  موسـیقی  مـردم 
می کننـد. مـا قصـد تغییـر ایـن ذائقـه را داریـم و برای 

ایـن مهـم تـاش می کنیـم.
صبـح کابـل: سـازهایی کـه شـما در بامیـکان مـورد 
اسـتفاده قـرار می دهید، سـازهای سـنتی مثـل طبله_

جـوره_ و رباب نیسـت، این به خاطر سـبک موسـیقی 

شـما است؟
و  راک  بامیـکان  موسـیقی  سـبک  محمـدی:  نثـار 
در  کـه  آهنگ هایـی  تنظیـم  در  مـا  اسـت؛  تلفیقـی 
اسـتدیو ضبط می کنیم از سـازهای سـنتی افغانسـتان 
اسـتفاده کرده ایـم؛ امـا متاسـفانه در ایـران نوازنـده ی 
خوب سـازهای سـنتی افغانسـتان به آن صـورت وجود 
نـدارد کـه بتوانـد در اجراهـای زنـده بـا مـا همـکاری 
 sample  کنـد؛ حتـا در ضبط اسـتدیویی به ناچـار از

می کنیـم. اسـتفاده  پیش سـاخته  نمونه هـای  یـا 

تـو می آید؛ فقط عشـق به موسـیقی اسـت که مـا را در 
ایـن مهاجرت لعنتی سـر پا نگه داشـته اسـت.

شـب هایی بـوده اسـت کـه بچه هـای بامیـکان از پـول 
بتوانیـم  تـا  زده ایـم  خـود  تفریـح  و  سـیگار  و  شـام 
تمریـن کنیـم؛ مگـر من جـوان دل نـدارم کـه بخواهم 
خوش گذرانـی کنـم، موسـیقی از همـه چیـز بـرای مـا 
باالتـر بـوده اسـت. ما بـرای تأمیـن هزینه هـای زندگی 
روزانـه کار کرده ایـم و شـب جمـع شـده ایم تـا آهنگی 

را تنظیـم کنیـم و بـا هـم سـاز بزنیم.

نـدارد  و موسـیقی  فعالیـت هنـری  افغانسـتانی حـق 
باالخـره مـن بـه عنـوان اولیـن شـخص زیـر بیسـت و 
پنج سـال و مهاجر افغانسـتانی توانسـتم مجوز فعالیت 
بـرای گـروه بامیـکان را بگیـرم. به خاطـر همین مجوز 
گرفتـن مـا چهـار سـال فعالیـت مـان بـدون انتشـار 
هیچ گونـه آهنگی و اجرای کنسـرت زنده سـپری شـد. 
کنسـرتی کـه شـنبه گذشـته اجرا شـد، اولیـن فعالیت 

رسـمی مـا بـا مجـوز و بعـد از چهـار سـال بود.
صبـح کابل: در مـورد حضـور و مشـارکت هنرمندان 

معنـای حقیقـی خـودش را پیـدا کنـد و از حسـادت 
دور شـود.

مهدیـار خـاوری: مـا موسـیقی دان هایی داریـم کـه 
مثـًا  اسـتند؛  قـوی  کرده انـد،  کار  سـال  سـال های 
آهنگ سـازی داریـم کـه در خـارج از کشـور در اروپـا 
و آمریـکا آهنگ هـای فوق العـاده ای می سـازد و سـطح 
کارش خیلـی خـوب اسـت؛ امـا وقتـی از او در مـورد 
کارمـان نظـر می خواهیـم مـا را در فضای مجـازی حتا 
بـاک می کنـد و در صفحـه ی خـودش می نویسـد کـه 
هـر کسـی مـن را در ویدیویـی پیوسـت کند، مسـدود 
از ایـن  )بـاک( می شـود؛ در صورتـی کـه قصـد مـا 
کار، درخواسـت دیـدن ویدیـوی مـا و نظـر دادن در 
مـورد آن بـوده اسـت. متاسـفانه در ایـران هم کسـانی 
اسـتند کـه پیش کسـوت اسـتند بـا صـدا و سـیما کار 
کرده انـد، کنسـرت های زیـادی داشـته اند، مـردم هـم 
بـه آن هـا احتـرام می گذارنـد؛ امـا آن ها هیـچ حمایتی 
از نسـل جـوان موسـیقی ندارنـد. وقتی ما در کنسـرت 
مـان موسـیقی زنـده اجـرا می کنیـم، این هـا علیـه مـا 
مـا تصـور  انـگار پیش کسـوتان  حرف هایـی می زننـد، 
بـه نسـل  انتقـال دهنـد و  را  نبایـد علـم  دارنـد کـه 
جـوان هـم میـدان نمی دهنـد. پیـش آمـده اسـت کـه 
رفتـه  آمـوزش  بـرای  پیش کسـوتی  نـزد  هنرجویـی 
اسـت؛ امـا وقتـی بـه درجـه ای می رسـد گویا شـعله ی 
خـود  بـا  و  می شـود  بیشـتر  اسـتاد  همـان  حسـادت 
می گویـد نکنـد ایـن هنرجویـی کـه پیـش مـن آمـده 
از مـن باالتـر بـرود؛ پـس او را در همـان سـطح نگـه 
می دارنـد و حتـا سـرکوبش می کننـد، تـا علـم خودش 
را بـه دیگـری منتقـل نکنـد. ایـن گلـه ای اسـت که ما 
نسـل جوان موسـیقی از پیش کسـوتان داریم، امید که 
علـم موسـیقی شـاخه به شـاخه و فـرد به فـرد منتقل 
شـود تـا شـاهد حـال و روز بهتـری بـرای موسـیقی 

افغانسـتان باشـیم.
صبـح کابـل: در مورد اسـم گـروه و طـرح لوگوی آن 

. بگو
روی  مـا  کـه  دور  سـال های  در  خـاوری:  مهدیـار 
صحنـه می رفتیـم بـه صـورت چنـد نوازنـده بودیـم و 
بـه صـورت فـردی آن هـا را معرفـی می کردیـم. اواخـر 
سـال نود و سـه بود کـه تصمیم گرفتیم گروه را سـر و 
سـامانی بدهیـم و اسـم و  لوگو برایش انتخـاب کنیم تا 
گروه با آن شـناخته شـود. دوسـت عزیز مان، نویسنده 
و شـاعر خـوب کشـور مـان، بامیـکان را پیشـنهاد کرد 
کـه نـام قدیـم بامیـان و بـه معنـای بـام بلـخ اسـت. 
مـا دیدیـم کـه بت هـای بامیـان در جهـان شـناخته 
شـده اسـت، خـود بامیـان نیـز از شـهرهای فرهنگـی 
افغانسـتان اسـت، طـرح لوگوی گروه از خود من اسـت 
کـه نزدیـک بـه شـش مـاه روی آن کار کـردم. لوگـو، 
طرحـی از حفره ای اسـت کـه از بودای بامیـان به جای 
مانـده، سـمت راسـت لوگـو دسـته ی گیتـار بیـس که 
در گروه هـای راک اسـت، سـمت چپ گیتـار الکتریک 
کـه عضـو ثابت گـروه راک اسـت، در باال به عنـوان تاج 
لوگـو، سـاز درامـز را داریـم کـه قلـب تپنـده ی گـروه 
اسـت، در قسـمت میانـی مـا کلید سـول و فـا را داریم 
کـه نشـان دهنده ی سـاز پیانـو اسـت و حـرف میانـی 
لوگـو کـه بـه صـورت نت هـای پراکنده اسـت نشـان از 
آشـفتگی و جنگ زدگـی کشـور دارد، مـن سـعی کردم 
لوگـو را طـوری طراحـی کنم کـه تمام نشـانه های یک 

گـروه راک و نیـز فضـای افغانسـتان را نشـان دهد.
صبح کابـل: اگـر درد دلی و یـا حرف خاصـی دارید، 

بگویید.
مهدیـار خـاوری: بـا تمـام مشـکات و سـنگ هایی 
کـه پیـش پـای نسـل جـوان اسـت، بامیـکان اعتقـاد 
دارد کـه بـا تـاش و کوشـش حتمـا فردایـی روشـن 
خواهیـم داشـت و امیـد داریـم کـه اتفاق هـای خوبـی 

را رقـم بزنیـم.

آخریـن بـاری کـه مـا در ایـران اجـرا داشـتیم چهار سـال پیـش بود 
که دو اجرای موفق داشـتیم. ما اولین گروه موسـیقی افغانسـتانی 
بودیـم کـه موسـیقی تمام زنـده را روی صحنه اجـرا کردیم، اجرای 
اول در کـرج بـود کـه هفتصـد نفـر شـرکت کردنـد، اجـرای بعـد در 
تهـران بـود کـه بـه هـزار و ششـصد نفـر رسـید، بعـد از آن که در 
فضـای رسـانه های مجـازی و گفتـاری نـام گـروه مـا دهـن بـه دهـن 
چرخیـد، مـن بـرای گرفتن مجـوز این چهار سـال را وقت گذاشـتم، 

تـا شـش مـاه پیـش بچه هـای گـروه از ایـن قضیـه بی خبـر بودند.
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در اوایـل قـرن هفدهـم و یا شـاید هجدهم در 
اروپـا دیوانـگان را بـر کشـتي سـوار و در دریا 
رهـا مي کردنـد. مسـیر و سرنوشـتي نامعلـوم 
در انتظـار آن ها بـود؛ هرکدام از مسـافران این 
کشـتي خـود را در قالـب فـردي دانش منـد 
سـقراط  کسـي  مي دیـد؛  صاحب کمـال  و 
بـوده و دیگـري افاطـون و دیگـري خـود را 
در قامـت هراکلیتـوس و کسـی هـم خـود را 
هرکـول تصـور مي کـرد؛ همیـن دانش منـدان 
و فرهیختـگان و نخبگان نمي توانسـتند کاري 
بـراي سرنوشـت خود انجام دهنـد و در دریای 
سـرگردانی تـا نیسـتی بـه پیـش می رفتنـد و 

راه نجاتـی بـرای آنـان هویـدا نبود.
وضعیـت اکنـون افغانسـتان بـه همان کشـتي 
و  بازمانـده  تاریـخ  از  مسـافرانی  می مانـد؛ 
گم شـده در تاریکـی جهـل و ناامیـدی و قـرار 
تاریـخ کـه گویـا هیـچ  از  برشـی  گرفتـه در 
کسـی آنـان را نـه می بینـد و نـه می شـنود. 
افغانسـتان و جامعه ی افغانسـتانی در  نقطه اي 
از تاریـخ، در وضعیـت تراژیکـي کـه هـم باني 
تاریـخ اسـت و هـم نافـي آن گیر مانده اسـت. 
کشـتي ای کـه مـردم افغانسـتانی بر آن سـوار 
اسـتند کشـتي جنـون اسـت، سـوء تفاهم در 
آن خودنمایـی می کنـد و  توهمـي در آن موج 
مي زنـد کـه در گسـتره ی تخیـل نمي گنجـد. 
جنـون، چـون رهبري بامنـازع بر سیاسـیون 
ایـن سـرزمین حکـم مي رانـد؛ گویا اصـا این 
جنـون اسـت کـه حکمرانـی می کنـد، خـرد 
در غرقـاب نیسـتي فـرو رفتـه و حلـول شـبي 

ظلماني تـر در انتظـار همـگان اسـت. 
نـه مسـیر مشـخصی داریـم و نـه ناخدایي که  
توان سـکان به دسـت گرفتن داشـته باشـد و 
بتوانـد کشـتی را بـه سـوی خشـکی و مسـیر 
امن تـری هدایـت کنـد.  همـه در باالتریـن و 
عالي تریـن درجـات خـرد قـرار دارنـد؛ تمـام 

انتصاب هـا بـه جـا و شایسـته اسـت و جامعـه 
بـا  تحصیل کـرده  افـراد  از  اسـت  شـده  پـر 
غیـر  و  دانشـگاهی  آن چنانـی  عنوان هـای 
دانشـگاهی، سـطح علم و تحصیل و مؤسسات 
تحصیـات عالـی بـه شـدت در حـال رشـد 
اسـت و همـه و همـه بـا سـواد و پژوهشـگر 
و نویسـنده اسـتند؛ ولـي معلـوم نیسـت چـرا 
دنبـال  بـه  روشـن  روز  در  بـه دسـت  چـراغ 
لحـاظ ظاهـری سـالم  از  چیـزي مي گردنـد. 
اسـتند؛ امـا بـه چـوب دسـتی ای تکیـه دارند 
کـه در ایـن سـرزمین جنـون غوغـا می کنـد. 

جنـون بـه اوج کمـال خـود رسـیده و این جـا 
دیـد  را  جـن زده ای  انسـان های  می تـوان 
کـه از حالـت طبیعـی خـارج اسـتند و بـرای 
ارضـای هوس هـای خـود دسـت به هـر کاری 
می زننـد و از آن هیـچ شـرم و پشـیمانی هـم 
ندارنـد. جنـون، ناب تریـن و کامل ترین شـکل 
سـوء تعبیـر از حـوادث روزانـه و واقعیت هـای 
اجتماعـی اسـت. حقیقـت، مـرگ را حیـات و 
مـرد را زن مي پنـدارد. راه راسـت را نمی بینـد 
آیینـه ی  در  را  خـود  کـه  ایـن  از  بیشـتر  و 
درسـت کاری برانداز کند دیگران و گذشـتگان 

را می بینـد. جنـون تار عنکبوت را از ریسـمان 
نجـات تمیـز داده نمي توانـد و بـه ریسـمانی 
چنـگ می زنـد کـه خود به بـادی بند اسـت و 

تـوان نگـه داری از خـود را نـدارد. 
بـه  جمعـي  سرنوشـت  بایـد  چـرا  نمي دانـم 
دسـت ایـن موجـودات رقـم زده شـود. تـا چه 
زمانـی باید بر این وضعیت اسـفناک گریسـت 
و دم نزد، انسـان افغانسـتانی با دیگر انسـان ها 
در چـه چیـزی متمایز اسـت. پـرده ی اوهام را 
بایـد دریـد و پا بـه دنیـای واقعیت گذاشـت. 

بـه  کشـور  فعلـی  وضعیـت  کـه  زمانـی  هـر 
صـورت مسـأله بـرای همه درآمد و این سـوال 
بـه صورت جدی مطرح شـد که چـرا وضعیت 
این گونـه اسـت؛ آن زمـان اسـت کـه می توان 
غم انگیـز  وضعیـت  ایـن  از  برون رفـت  بـرای 
کاری کـرد و مادامـی کـه افـراد خـود را در 
قامـت اندیش منـدان زمیـن و زمـان بداننـد و 
هرگونـه نقـد و نظـر را بـه مثابـه ی دشـمنی 
و کینه تـوزی تصـور کننـد؛ در همـان توهـم 
دانایـی بماننـد؛ راهـی جـز پذیـرش وضعیـت 
جامعـه ی  بـا  سـاختن  و  سـوختن  و  اکنـون 

طاعـون زده ی خـود نداریـم. 

کشتی دیوانگان )افغانستان( 

خیابانآزاریدرکابل

ــران  ــان و دخت ــادی از زن ــراد زی اف
در  اذیــت  و  آزار  تجربــه ی 
را کابــل داشــته اند/ خیابان هــای 

دارنــد؛ آزار و اذیت هایــی همــراه بــا 
متلک شــنیدن، نگاه هــای خیــره و منظــوردار یــا حتــی 
ــه  ــران در مواجه ــان و دخت ــی از زن ــی. خیل ــس بدن لم
بــا چنیــن اتفاقــی ســکوت را ترجیــح می دهنــد. تعــداد 
معــدودی از آن هــا هــم ســعی می کننــد واکنشــی 
ــا چــه ســکوت و  ــد. شــوربختانه ام کامــی نشــان دهن
ــوع از خشــونت جنســی  چــه واکنــش نتوانســته ایــن ن

ــد.  ــش ده ــا کاه ــه م ــان را در جامع ــه زن ــبت ب نس
ــهرها  ــران در ش ــان و دخت ــرای زن ــت ب ــزان مزاحم می
ــردم  ــا م ــت. م ــده  اس ــر ش ــد براب ــل چن ــژه کاب ــه وی ب
متأســفانه کــه نمی شــرمیم و خجالــت نمی کشــیم، 
بلکــه از دیــدن آزار و اذیتــی کــه ســایر پســران و 
ــود  ــو خ ــم؛ ول ــذت می بری ــد، ل ــام می دهن ــردان انج م
ــن  ــم. ای ــی نزنی ــن عمل ــک چنی ــه ی ــت ب ــان دس م
ــا  ــت. م ــتانی اس ــه ی افغانس ــینان جامع ــگاِه شهرنش ن
زندگــی  جهان ســومی  و  عقب مانــده  جامعــه ی   در 
ــوز  می کنیــم؛ آن هــم در افغانســتان، کشــوری کــه هن
ــرادش  ــان اف ــرد در می ــا م ــتی از زن ی ــم درک درس ه
ــچ  ــه هی ــی ب ــت خیابان ــد مزاحم ــدارد. هرچن ــود ن وج
وجــه مســأله ی مختــص جامعــه ی افغانســتانی نیســت 
و پدیــده ای اســت کــه تقریبــا در همــه کشــورهای دنیــا 
ــا  ــکلش را ام ــن ش ــت ترین و فجیع تری ــود دارد. زش وج

ــاهدیم.  ــل ش در کاب
اذیــت تنهــا در خیابان هــا خاصــه و تمــام  آزار و 
ــدن آن  ــرح ش ــت مط ــد اس ــه جدی ــود، آن چ نمی ش
ــی  ــبکه های اجتماع ــدد ش ــه م ــی ب ــای عموم در فض
و مجــازی و رســانه های عمومــی اســت. خواســتم 
ــت  ــن اس ــده ای ــود آم ــه وج ــه ب ــی ک ــم، تفاوت بگوی
ــرف  ــاره ح ــن ب ــد در ای ــد بای ــه  ان ــان آموخت ــه زن ک

بزننــد و حرف هــای شــان را وارد فضاهــای مجــازی 
ایــن رو مســأله  از  و شــبکه های اجتماعــی کننــد. 
پراهمیــت شــده  اســت و خیلــی مهــم دانســته می شــود.

یادمــان نــرود، در جامعــه ای کــه مــا در آن نفــس 
می کشــیم، زن هراســی مســأله ی جــدی اجتماعــی 
ــن احســاس، وقتــی یــک قلمــروی  ــا وجــود ای اســت ب
ــدارد و وقتــی  ــه آن را ن ــه اســت، زن حــق ورود ب مردان
ــه  ــد از صحن ــه بای ــی را دارد ک ــش رقیب ــد نق وارد ش
بــرای  ابزارهــا  از دســترس ترین  کنــار رود و یکــی 
امحــای حضــور زنــان در جامعــه از قلمروهــای مردانــه و 
فضاهــای عمومــی آزار خیابانــی اســت. بــه ایــن معنــی 
ــی  ــر نوع ــی دیگ ــری و هرجای ــی، دفت ــه آزار خیابان ک
زن ســتیزی بــرای از بیــن بــردن رقیــب اســت و همیــن 
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــه ی م ــورد جامع ــأله در م مس
جامعــه اگــر چــه حضــور زنــان را در فضاهــای عمومــی و 
رده هــای بــاال پذیرفتــه؛ امــا همــه امکانــات و شــرایطش 

را متــوازن و هم ســو پیــش نبــرده اســت. هنگامــی 
ــر  ــی می شــود، اگ ــک زن دچــار خشــونت خیابان ــه ی ک
ــردی  ــوارد م ــت م ــوارد، در اکثری ــه م ــم در هم نگویی
ــش  ــد بی ــرار می ده ــورد خشــونت و آزار ق ــه زن را م ک
ــن زن در  ــر ای ــا ب ــه اســت و بن ــک غریب ــز ی ــر چی از ه
ــرار  ــر خــودی ق ــه اســت کــه در براب ــزد او یــک بیگان ن

می گیــرد. 
ــای  ــری در فضاه ــه ی خود/دیگ ــک رابط ــکل گیری ی ش
عمومــی بــه ســرعت می توانــد پتانســیل خشــونت 
یــک  بــه  نیــاز  صورتــی  هــر  بــه  ببــرد.  بــاال  را 
ــل،  ــای ح ــی از راه ه ــت و یک ــی اس ــازی مدن فرهنگ س
همیــن فرهنگ ســازی مدنــی اســت تــا ســطح آگاهــی 
ــه  ــم ک ــتم بگوی ــان می خواس ــرود. در پای ــاال ب ــردم ب م
ــیب پذیری در  ــده از آس ــن خراب ش ــی در ای ــچ آدم هی
ــا  ــانی ت ــی و اطاع رس ــی آگاهی ده ــت؛ ول ــان نیس ام

ــد. ــاز باش ــد و کارس ــد مفی ــدی می توان ح

 سید محمد تقی حسینی 
نیازبهشناخت

کودکخودداریم

)قسمت اول(
ایـن متـن نوشـته شـده اسـت تـا روزی نسـلی که قـرار اسـت بعد از 
مـا همیـن چرخـه ی زندگـی را تکمیل کنـد بخواند. بدون شـک حاال 
مایـی و شـمایی کـه ایـن متـن را می خوانیـم بزرگتـر از ایـن حرف ها 
شـده ایم و سـن  مـا از مـرز بیست سـالگی و یا شـاید هم سـی سـالگی 

گذشـته باشـد. اصـا حاال شـاید یـک آدم دنیا دیده ای شـده باشـی.
فرقـی نمی کنـد؛ همـه ی مـا روزی یـک کـودک بودیـم بـا گهـواره ای 
سـفید کـه کـم کـم راه رفتـن را آموختیـم، ارتبـاط را آموختیـم و 
تصاویـر را ذخیـره کردیـم. آرام آرام در آغوش کشـیده شـدیم، بزرگ 
شـدیم و دیگـران را در آغوش کشـیدیم. همه ی ما کودکـی خود را به 
یـاد می آوریـم. شـما را نمی دانـم؛ امـا بـرای من همـه اش تصویـر بود.
می گویـم، بـود؛ زیـرا وقتـی بـه مـرور و شـناخت خـود شـروع کردم، 
فهمیـدم آن تصاویـر بیشـتر از هر چیزی احسـاس بوده انـد. غمگینی، 

شـادی ، ناامیدی، غـرور و ...
وقتـی خاطـرات  مـان را به یاد می آوریم شـاید بخندیم، شـاید ناراحت 
شـویم، شـاید سـاکت شـویم. فکـر می کنیم تصاویـر بیانگـر همه چیز 

اسـتند؛ امـا همه چیـز در این کلیدواژه  کوتاه اسـت: احساسـات.
چیـزی کـه بـر منطـق  مـان، بـر دید مـان و بر نـگاه ما بـه دنیـا تأثیر 
می گـذارد. شـاید بـرای تـان جالـب باشـد از کتابـی بگویـم کـه چند 
روز پیـش می خوانـدم. نـام ایـن کتـاب ناخـودآگاه و نیم کره ی راسـت 
مغـز بـود. عاقـه ی مـن بـه ارتبـاط ناخـودآگاه در رابطه هـا مـان و به 
فراینـد  در  نوراپینفریـن  و  دوپامیـن  ترشـح هورمون هـای  خصـوص 
عاشـقی مجابـم کرده بود کـه وارد دنیـای نوروسـایکولوژی ناخودآگاه 
شـوم و بـه شـکل ناگهانـی بـا ایـن کتـاب برخـورد کنـم؛ چیـزی که 
خیلـی برایـم جـذاب بـود تعریـف کتـاب از نیم کره هـای مغـز بـود. 

نیمکـره ی راسـت مـا اساسـا جایگاه احساسـات اسـت.
بـه همیـن دلیـل زبانـی نیسـت و نمی توانیم بـا کلمات بیانـش کنیم؛ 
امـا سـمت چپ مغـز که مربـوط به تحلیـل رویداد های زندگی اسـت، 
معمـوال در نقـش یـک مترجـم عمـل می کنـد؛ فرایند های احساسـی 
را در غالـب کلمـات و تصاویـر ترجمـه می کنـد. امـا شـاید جالبتـر از 
آن خاطرنشـان کـردن این مسـأله باشـد کـه گاهی اوقـات، نیم کره ی 
چـپ در کارش اشـتباه می کنـد؛ زیـرا فراینـد احساسـی را نمی توانـد 
بـه درسـتی درک کنـد و ایـن جـا دقیقا همان جایی اسـت کـه ما در 
بیـان احساسـات  مـان و در فهمیدن خودمان دچار مشـکل می شـویم.

بزرگ سالی  بی تأثیر از کودکی  نیست
روان شناسـی کـودک خاطرنشـان می کنـد؛ چیـزی کـه مـا امـروزه از 
کودکـی خـود به یـادگار داریم چه آن هایـی را کـه خودآگاهانه به یاد 
داریـم و چـه آن هایـی را کـه در اعمـاق ناخـودآگاه  مـا هسـت، بخش 
غالبـی از احساسـات مـا و شـخصیت کودکـی مـا را تشـکیل می دهد. 
پـس از غرایـز والدیـن یکـی از مهمتریـن اشـخاص در شـکل گیری 
ایـن احساسـات اسـتند. یقیـن هیـچ کـدام از مـا نمی توانیـم والدیـن  
مـان را از ایـن تصاویـر جـدا کنیم؛ آن ها یکـی از حتمی ترین کسـانی 
اسـتند کـه مـا حتـا پس از مـرگ شـان آن ها را بـه وسـیله ی فراخود 

بـه همراه مـان داریم.
کودکـی را تصـور کنیـد کـه دو سـال اول زندگـی اش را پیـش مـادر 
و پدربزرگـش گذارنـده اسـت. مـادر و پـدر او بـه سـبب طـاق و یـا 
مشـغله ی  شـان در دو سـال اول زندگی او نقش چندانی نداشـته  اند. 
شـاید باور تان نشـود؛ اما غالبا این افراد به سـبب همانندسـازی خود 
بـا پدربـزرگ و یـا مادربزرگ  شـان بعدهـا در ارتباط توجه  شـان تنها 
بـه کسـانی جلـب می شـوند کـه ده یـا پانـزده سـال از آن هـا بزرگتـر 
باشـد. بـه همیـن دلیـل والدین نقش شـگرفی در شـخصیت کودک و 

بعدهـا در بزرگ سـالی فـرد دارند.
بـا  مـا  کـه  دل بسـتگی ای  سـبک  بالبـی،  دل بسـتگی  نظریـه ی  در 
مادرمـان و یـا جانشـین روانـی او مثـل دایـه و یـا... برقـرار می کنیـم 
نقـش شـگرفی در سـبک دل بسـتگی مـا بـه زوج  مان در بزرگ سـالی 

دارد.
الگوی ما در شناخت جهان کیست؟

کودکـی را فـرض کنیـد کـه وقتی مـادر از او جدا می شـود به شـدت 
بی تابـی می کنـد و گریه هایـش امـان بقیـه را می بـرد، زمانـی که مادر 
برمی گـردد تـا کـودک را در آغـوش بگیـرد، کـودک بـه سـمت مـادر 
مـی دود؛ امـا وقتـی در بغـل او اسـت او را بـا دسـت های کوچکـش 

می زنـد.
کودکانـی کـه این نوع سـبک دل بسـتگی ناایمـن را دارند بـه گفته ی 
جـان بالبـی در بزرگ سـالی بـا زوج هـا شـان بـه شـکل دوگانـه رفتار 
می کننـد؛ یعنـی در عیـن ایـن کـه مـدام در حـال دعـوا و مشـاجره 
اسـتند؛ امـا نمی تواننـد بـه رابطه ها  شـان پایـان دهند و یا بـه ازدواج 

فکـر کنند.
شـاید فکـر کنیـم ایـن تنهـا در سـبک ارتباطـی مـا در بزرگ سـالی 
تأثیرگـذار اسـت؛ اما واقعیت این اسـت کـه پدر و مادر نقش شـگرفی 
در باورهـا و تفکـرات  مـان دارنـد. بـرای ایـن کـه راحت تـر مسـأله را 
بفهمیـم، بگذاریـد از واژه ای معـروف در رویکـرد تحلیل رفتـار متقابل 
رویکـردی کـه اریک بـرن روان شـناس کانادایـی پایه گـذار آن بود نام 

ببـرم: پیـش نویس هـای مان.
ادامه دارد ...

 زهرا اکبری

 صبور بیات

وضعیـت اکنـون افغانسـتان بـه همـان کشـتي می مانـد؛ 
تاریکـی  در  گم شـده  و  بازمانـده  تاریـخ  از  مسـافرانی 
جهـل و ناامیـدی و قـرار گرفتـه در برشـی از تاریـخ کـه 
می شـود.  نـه  و  می بینـد  نـه  را  آنـان  کسـی  هیـچ  گویـا 
افغانسـتان و جامعه ی افغانسـتانی در  نقطـه اي از تاریخ، 
در وضعیـت تراژیکـي کـه هـم بانـي تاریـخ اسـت و هـم 

نافـي آن گیـر مانـده اسـت. 
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خبرهایخارجی

خبرهایداخلی

فرمـان جدیـدی،  بـا صـدور  غنـی  رییـس جمهـور 
دبیرخانـه ی شـورای عالـی صلـح را لغـو کرده اسـت.

صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، روز 
شـنبه )۵ اسـد( در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه 
شـورای عالـی صلح لغو شـده و بعد از ایـن، تمام امور 
ایـن شـورا، بـه وزارت دولـت در امـور صلـح سـپرده 

می شـود.
او افـزود: »رییـس جمهور به اسـاس خواسـت اعضای 
لویه جرگـه ی مشـورتی صلـح وزارت دولـت در امـور 
صلـح  را ایجـاد کـرد کـه یک اقـدام بـرای نیازمندی 
تأمیـن صلـح در کشـور بـود. رییـس جمهـور امـروز 
فرمـان لغـو شـورای عالـی صلـح را بـا تمـام امـور 
آن صـادر کـرد و تمـام امـور ایـن شـورا پـس از ایـن 

مربـوط وزارت دولـت در امـور صلـح می شـود.«
آقـای  ایـن نشسـت خبـری،  از  پـس  لحظاتـی  امـا 
صدیقـی در برگـه ی تویتـرش، حرف خـود را تصحیح 
کـرد و نگاشـت کـه شـورای عالـی صلـح لغو نشـده، 
بلکـه تنهـا دبیرخانـه ی ایـن شـورا لغـو شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که رییـس جمهور غنـی، حدود 

یـک مـاه قبـل، بـا صـدور فرمانـی، وزارت دولـت در 
امـور صلـح را ایجاد و سـام رحیمـی را به عنوان وزیر 
در ایـن وزارت منصـوب کـرد. بـا ایجـاد ایـن وزارت، 
گمانه زنی هـای زیـادی مبنـی بـر لغـو شـورای عالـی 

صلـح وجود داشـت. 
از سـویی هـم، سـخنگوی ریاسـت جمهـوری در این 
نشسـت خبـری گفـت کـه پیشـرفت هایی در رونـد 

صلـح افغانسـتان صـورت گرفته اسـت.
مذاکره کننـده  هیـأت  در  »پیشـرفتی  افـزود:  او 
جنـگ  تـا  برویـم  صلـح  طـرف  بـه  بایـد  داشـتیم، 
روی  پیشـرفت هایی  یابـد.  خاتمـه  افغانسـتان  در 
تفاهم نامـه ی ابتدایـی صلـح داشـته ایم؛ امـا زمـان و 
تاریـخ دقیـق دسـت یافتن بـه آن تـا کنون مشـخص 
نیسـت.« ایـن در حالـی اسـت کـه در جریـان چنـد 
مـاه گذشـته، گفت وگوهـا بـه منظـور برقـراری صلح 
در افغانسـتان شـدت یافتـه اسـت. زلمـی خلیـل زاد، 
نماینـده ی ویـژه ی وزارت خارجه ی امریـکا، چند روز 
قبـل دور جدید سـفرهای خود را به منظـور برقراری 

صلـح در افغانسـتان آغـاز کـرد.

دبیرخانه ی
شورای عالی صلح لغو شد

بـازار مشـترک میـان افغانسـتان و تاجیکسـتان کـه 
سـه سـال پیـش مسـدود شـده بـود، روز شـنبه )۵ 
اسـد( بـا حضورداشـت مقام هـای افغـان و تاجیـک، 
در ولسـوالی اشکاشـم والیـت بدخشـان افغانسـتان 

بازگشـایی شـد.
بـه  بدخشـان،  والـی  سـخنگوی  روحانـی،  ثنـاؤاهلل 
برنامـه ی  در  کابـل می گویـد کـه  روزنامـه ی صبـح 
بازگشـایی این بازار مشـترک، والیان والیت بدخشـان 
افغانسـتان  و والیـت بدخشـان  تاجیکسـتان  کشـور 

داشـتند. اشـتراک 
و  افغـان  برنامـه مقام هـای  ایـن  او، در  بـه گفتـه ی 
تاجیـک روی توسـعه ی فعالیت هـای تجارتـی میـان 

دو کشـور تأکیـد کردنـد.
سـود  بـه  را  مشـترک  بـازار  ایـن  بازگشـایی  آنـان 
کشـور  هـردو  بدخشـان  والیت هـای  باشـندگان 
همسـایه دانسـتند و اضافـه کردنـد کـه داد و سـتد 
در ایـن بـازار سـبب بلنـد رفتـن اقتصـاد خانواده هـا 

خواهـد شـد.
بـازار مشـترک کـه در نقطـه ی مـرزی دو  ایـن  در 
کشـور در ولسـوالی اشکاشـم افغانسـتان ایجاد شـده 
اسـت، بیشـتر صنایـع دسـتی بـه فـروش می رسـد.

سـه  تاجیکسـتان  و  افغانسـتان  مشـترک  بـازار 
سـال پیـش بـه دلیـل ناامنـی در والیـت بدخشـان 

بـود. شـده  مسـدود  افغانسـتان، 

بازار مشترک
افغانستان و تاجیکستان بازگشایی شد

دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـور ایـاالت متحـده، بـه 
یـک   در  بریتانیـا،  نخسـت وزیر  جانسـون،  بوریـس 
گفت وگـوی تلفونـی گفتـه اسـت کـه امریـکا و بریتانیا 
بـه زودی مذاکراتـی دربـاره ی یـک معاملـه ی بـزرگ 

تجـاری را آغـاز خواهنـد کـرد.
بـه گفتـه ی آقـای ترامـپ، توافـق تجـاری احتمالـی 
امریـکا بـا بریتانیـا، پـس از خـروج از اتحادیـه ی اروپا، 
سـطح تجـارت میـان دو کشـور را »سـه، چهـار یا پنج 

برابـر« خواهـد کرد.
رییـس جمهـور امریکا گفته اسـت که عضویـت بریتانیا 
در اتحادیـه ی اروپـا پیـش از ایـن مانعـی بـر سـر راه 

تجـارت میـان دو کشـور بوده اسـت.

آقـای ترامـپ همچنـان گفته اسـت که هـر گاه بریتانیا 
انتظـار  می توانـد  شـود،  خـارج  اروپـا  اتحادیـه ی  از 

تجـارت بیشـتری بـا امریـکا داشـته باشـد.
بریتانیـا تـا قبـل از خـروج از اتحادیـه ی اروپـا اجـازه 
نـدارد بـا کشـور دیگـری غیـر از کشـورهای اتحادیه ی 

اروپـا قـرارداد تجـاری امضـا کند.
قوانیـن اتحادیه ی اروپا کشـورهای عضـو را از مذاکره ی 

تجـاری جداگانـه با کشـورهای دیگر منع کرده اسـت.
امریـکا از جملـه کشـورهایی اسـت کـه بـا بریتانیـا و 

اتحادیـه ی اروپـا توافـق تجـاری نـدارد.
قـرار اسـت خـروج بریتانیـا از اتحادیـه ی اروپـا در ۳۱ 

اجرایی شـود. اکتبـر 

احتمال یک معامله ی
بزرگ تجاری میان امریکا و بریتانیا

وزارت خارجـه ی امریـکا اعـام کـرده اسـت کـه این 
کشـور تحریم هـای جدیـدی را علیه کوبـا وضع کرده 
اسـت. در اعامیـه ی وزارت خارجـه ی امریـکا،  آمـده 
اعـزام  برنامـه ی  و  گردش گـری  صنعـت  کـه  اسـت 
داکتـر بـه خـارج ایـن کشـور را تحریـم کرده اسـت.

از جملـه تحریم هـای دیگـر علیه کوبـا، دو هوتل مهم 
و پرطـرف دار نیـز می باشـد کـه مالـک یکـی از ایـن 

هوتل هـا، شـهروند آلمانی اسـت.
بـر بنیاد این اعامیه، دو انتشـاراتی کـه درآمد آن در 
اختیـار ارتـش کوبـا قـرار می گیـرد، هم در فهرسـت 

تحریم هـای امریـکا قرار گرفته اسـت.
وضـع ایـن تحریم هـای جدید علیـه کوبا، شـهروندان 

امریـکا را از معاملـه بـا سـازمان های داخلـی کوبایـی 
می کند. منـع 

طـرح دیگـری کـه شـامل تحریم هـا شـده اسـت و 
گفتـه شـده کـه درآمـد آن بـه تقویـت ارتـش کوبـا 
بـه مصرف می رسـد، شـامل ممنوعیت سـفر و صدور 
ویـزه بـرای عوامـل طرح اعـزام داکتـر به خـارج کوبا 

می باشـد.
دولـت امریـکا، اعمال تحریم هـا علیه کوبـا را از زمان 
ریاسـت جمهـوری دونالد ترامپ از سـر گرفته اسـت.

رییـس  اوبامـا،  بـارک  ریاسـت جمهـوری  زمـان  در 
کوبـا  علیـه  تحریم هـا  امریـکا،  پیشـین  جمهـور 

بـود. شـده  برداشـته 

وضع تحریم های بیش تر علیه کوبا از سوی امریکا

دولـت هنـد، از ایران خواسـته تا سـه خدمه ی هندی 
نفت کش هایـی کـه در ایـن کشـور تحت توقیـف قرار 
دارد را آزاد کنـد. وزارت خارجه ی هند، در اعامیه ای 
تأییـد کـرده کـه ایـران، ۹ خدمـه ی هنـدی کشـتی 
ریـاح را آزاد کـرده؛ امـا تاکنون از سـه خدمه ی دیگر 

این کشـتی خبری در دسـت نیسـت.
کشـتی  گذشـته،  هفتـه ی  ایـران،  پاسـداران  سـپاه 
در  الرک  جزیـره ی  جنـوب  در  را  ریـاح  نفت کـش 
خلیـج فـارس، توقیف کـرد. ایـران دلیل ایـن توقیف 
را قاچـاق سـوخت خوانـده اسـت. در اعامیـه ای کـه 
از سـوی سـپاه پاسـداران منتشـر شـده، آمده اسـت 
کـه »شـناور خارجـی« یـک میلیـون لیتر »سـوخت 

قاچـاق« را انتقـال مـی داده اسـت.
روز گذشـته، فقـط ۹ خدمـه ی هنـدی کـه در ایـن 
آزاد  سـپاه  ایـن  سـوی  از  داشـتند،  قـرار  کشـتی 
شـدند؛ امـا هنـوز چندیـن شـهروند دیگـر هنـد کـه 
کار  ایمپـرو  اسـتینا  نفت کـش  و  نفت کـش  ایـن  در 
می کردنـد، در ایـران اسـتند. وزارت خارجـه ی هنـد، 
گفتـه اسـت کـه کشـتی ریـاح ۱۲ خدمـه ی هنـدی 
داشـته اسـت کـه ۹ نفـر آن هـا بـه زودی بـه هند بر 
می گردنـد؛ امـا دلیـل این که چرا سـه نفـر دیگر آزاد 
نشـده اند، گفتـه نشـده اسـت. هند تـا پیـش از پایان 
خریـداران  جملـه ی  از  ایـران،  نفتـی  معافیت هـای 

عمـده ی نفـت ایـران بوده اسـت.

هند به ایران:
خدمه ی  هندی کشتی های توقیف شده را آزاد کنید

مصرف ذغال سنگ تا ۲0 سال آینده ثابت می ماند

ارگ:
انتخابات ریاست  جمهوری در فضای امن برگزار می شود

سازمان جهانی بهداشت: سیگرت الکترونیک قطعا مضر است

و  ملتـی  چنـد  سـازمان های  گـزارش  اسـاس  بـر 
شـرکت های انـرژی، از جمله آژانـس بین المللی انرژی 
)بریتیـش  بی پـی  بریتانیایـی  گاز  و  نفـت  شـرکت  و 
پترولیـم( مصـرف ذغـال سـنگ تـا ۲۰ سـال آینـده 
ثابـت می مانـد. اسـتخراج و مصـرف زغـال سـنگ در 
سـطح جهـان، بـا وجـود هشـدارهای فعـاالن محیـط 
آینـده  اقلیـم، در ۲۰ سـال  پژوهش گـران  و  زیسـت 

فقـط بـه میـزان کمـی تغییـر می کنـد.

سـازمان جهانـی بهداشـت گفتـه اسـت که سـیگرت 
الکترونیـک قطعـا بـه صحـت مضر اسـت.

در گزارشـی کـه از سـوی سـازمان جهانی بهداشـت 
روز جمعـه )۴ اسـد( بـه نشـر رسـیده اسـت، آمـده 
اسـت که سـیگرت الکترونیـک قطعا بـه صحت مضر 

اسـت و بایـد تحـت نظـارت قـرار گیرد.
ایـن سـازمان تأکیـد کرده اسـت کـه اسـتفاده از این 
سـیگرت بـرای کسـانی کـه قصـد تـرک سـیگرت را 
دارنـد توصیـه نمی شـود. در گـزارش این سـازمان به 
صراحـت آمده اسـت: »هیـچ مدرکی وجـود ندارد که 
نشـان دهـد سـیگرت الکترونیکـی می توانـد در ترک 
سـیگرت کمـک کنـد و حتـا ممکـن اسـت دروازه ای 

بـرای اعتیـاد در بین جوانان باشـد.«
نظـر به گـزارش سـازمان بهداشـت جهانی، دسـتگاه 
بخارسـاز )ویپ( سـیگرت الکترونیک که به وسـیله ی 
آن نیکوتیـن مایـع اعتیـادآور در دمـای باالیـی بـه 
صـورت بخـار فـرو داده می شـود، می تواند فـرد را به 
سـمت اعتیـاد هدایـت کند. بـا وجودی که سـیگرت 
الکترونیـک نسـبت بـه سـیگرت های معمولـی مـواد 
بهداشـت  جهانـی  سـازمان  دارد،  کمتـری  سـمی 
سـامتی  همچنـان  وسـیله   ایـن  کـه  می گویـد 

می انـدازد. خظـر  بـه  را  اسـتفاده کنندگان 

ایـن موضوع در گزارشـی از سـوی شـرکت های بزرگ 
انـرژی در سـطح جهـان، از جملـه آژانـس بین المللـی 
انرژی و شـرکت نفت و گاز بریتانیایی به نشـر رسـیده 
اسـت. در گـزارش آمـده اسـت کـه مصرف انـرژی در 
سـطح جهـان تـا سـال ۲۰۴۰ میـادی تا حـدود یک 
سـوم افزایـش می یابـد. بـر اسـاس اکثـر پیش بینی ها، 
سـطح  در  انـرژی  تولیـدات  از  سـنگ  زغـال  بخـش 
جهـان کـه در حـال حاضـر ۲7 درصـد قـرار دارد، بـه 

کشـورهایی  اغلـب  بـه  همچنـان  گـزارش  ایـن 
اشـاره می کنـد کـه سـیگرت الکترونیـک در آن هـا 
کسـانی  می گویـد،  و  دارد  قـرار  عـام  دسـترس  در 
از  می کننـد  اسـتفاده  الکترونیـک  سـیگرت  کـه 
می کننـد. اسـتفاده  هـم  معمولـی  سـیگرت های 

کـه  اسـت  داده  هشـدار  همچنـان  سـازمان  ایـن 
اطاعـات غلطـی کـه از سـوی شـرکت های دخانیات 
دربـاره ی سـیگرت الکترونیک منتشـر می شـود، یک 

تهدیـد واقعـی می باشـد.
در حـدود یک سـوم کسـانی که سـیگرت می کشـند 

حـال  در  نیـز  کـه  دارنـد  قـرار  چیـن  کشـور  در 
الکترونیـک  از سـیگرت  قانون منـد کـردن اسـتفاده 

اسـت.
محدودیت ها در اسـتفاده از سـیگرت های الکترونیک 

در سراسـر جهان در حال افزایش اسـت.
سنفرانسیسـکوی امریکا، ماه گذشـته فـروش و تولید 

این نـوع محصـوالت را ممنوع کرد.
نفـر  میلیـون  هشـت  سـاالنه  گـزارش،  ایـن  طبـق 
در اثـر مصـرف دخانیـات چـه به طـور مسـتقیم یـا 

می دهنـد. دسـت  از  را  خـود  جـان  غیرمسـتقیم 

حـدود ۲۰ درصـد کاهـش خواهـد یافت؛ امـا این رقم 
در حقیقـت مشـابه بـا رقـم امـروزی اسـت. نظـر بـه 
بررسـی های ایـن گـزارش، مصـرف انـرژی در سـطح 
جهـان تـا سـال ۲۰۴۰ تـا حـدود یـک سـوم افزایش 

یافت. خواهـد 
بـا آن  کـه انرژی هـای قابـل تجدیـد،  یک بخـش مهم 
ایـن رشـد را رفـع می کنـد؛ امـا بـرای رفـع نیازهـای 
فزایندهـی انـرژی، به ویژه در کشـورهای نوخاسـته ی 
در سـال گذشـته،  نیسـت.  کافـی  آسـیایی  صنعتـی 
مصـرف زغال سـنگ در سـطح جهانی تـا ۱.۴ در صد، 
بـه ۳.77 میلیـارد تُـن معـادل نفـت افزایـش یافتـه 
اسـت. نظر بـه پیش بینی ای کـه در این گـزارش آمده 
اسـت در سـال ۲۰۴۰ نیـز ایـن مصـرف بیـش از ۳.۵ 
میلیـارد تُـن معـادل نفت خواهـد بود. زغال سـنگ، از 
جملـه مضرتریـن انرژی برای محیط زیسـت از سـوی 
کارشناسـان عنـوان شـده اسـت. آلمـان می خواهـد تا 
حـد ممکـن بـه صـورت سـریع از تولید و مصـرف آن 
صـرف نظـر کند و بـه این وسـیله کشـورهای دیگر را 

بـه انصـراف از آن نیـز تشـویق کند.

رییـس جمهور غنی، در نشسـت ویـژه ی امنیتی، 
برنامـه ی امنیتـی انتخابـات را بـا حضـور وزرای 
امنیتـی و مسـؤوالن کمیسـیون های انتخاباتـی، 

مورد بررسـی قـرار داده اسـت.
صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ریاسـت جمهـوری، 
یـک  در  اسـد(،   ۵( روز شـنبه  از چاشـت  پـس 
نشسـت خبری گفت که نشسـت ویـژه ی امنیتی، 
تحـت ریاسـت محمد اشـرف غنی برگزار شـده و 
در آن، برنامـه ی امنیتی انتخابات از سـوی وزرای 

دفـاع و داخله تشـریح شـده اسـت.
او افـزود کـه رییـس جمهـور غنـی، بـه صـورت 
همه جانبـه، ایـن برنامه را مورد بررسـی و ارزیابی 

داد. قرار 
آقـای صدیقـی عـاوه کـرد کـه بخـش عمـده ی 
انتخابـات  کـه  اسـت  ایـن  امنیتـی،  برنامـه ی 
ریاسـت  جمهـوری در فضـای امـن برگـزار شـود 
نیروهـای  سـوی  از  انتخاباتـی  مراکـز  تمامـی  و 

امنیـت شـود. تأمیـن  امنیتـی 
او گفـت: »بخـش عمـده یـا اهـداف اساسـی این 
برنامـه ی امنیتـی، ایـن اسـت کـه تدابیـر امنیتی 
کمیسـیون ها  کارمنـدان  و  دفاتـر  مراکـز،  بـرای 
در روز انتخابـات، بـرای مـردم و کسـانی که رأی 

می دهنـد، امنیـت تأمیـن شـود تـا در انتخاباتـی 
کـه دو مـاه بعـد برگـزار می شـود، در فضـای امن 

کنند.« اشـتراک 
در همین حال، نصرت رحیمی، سـخنگوی وزارت 
داخلـه، می گویـد کـه وزارت هـای دفـاع، داخله و 
نیروهـای اسـتخباراتی، از هشـت مـاه بدین سـو 
روی برنامـه ی امنیتـی بـه منظـور تأمیـن امنیت 
انتخابـات ریاسـت جمهوری کار کـرده  انـد و در 
حـال حاضـر ایـن برنامـه آمـاده شـده و اجرایـی 

شـد. خواهد 
تأمیـن  خصـوص  در  داخلـه،  وزارت  سـخنگوی 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  امنیـت 
و معاونـان آن هـا نیـز افـزود: »بـرای نامـزدان و 
معاونـان آنـان، موترهـای زرهـی و محافـظ داده 

می شـود.«
تمامـی  بـه  داخلـه  وزارت  کـه  کـرد  عـاوه  او 
دسـتور  والیت هـا  و  مرکـز  پولیـس  فرماندهـان 
داده کـه بـرای تأمیـن امنیـت نامـزدان، محـات 
زندگـی و مراکـز کارزارهـای انتخاباتـی آن هـا، از 

تمـام امکانـات اسـتفاده کننـد.
وابسـته  فـرد  هیـچ  کـه  گفـت  رحیمـی  آقـای 
بـه ایـن وزارت و یاهـم مأمـوران پولیـس، حـق 

مداخلـه در امـور انتخابـات را ندارنـد و از جانـب 
دیگـر، نامـزدان نیـز باید بـا نیروهـای امنیتی در 

چارچـوب قانـون همـکار باشـند.
سـخنگوی  احمـدزی،  روح اهلل  هـم،  سـویی  از 
وزارت دفـاع افـزود: »هـدف مـا تأمیـن امنیـت 
انتخابـات اسـت و تمـام مراکز شناسـایی شـده و 
مراکـزی کـه در تهدیـد بلنـد امنیتـی قـرار دارد، 
عملیات گسـترده انجام می شـود تـا روز برگزاری 

انتخابـات مشـکات حـل می شـود.«
بیـان کـرد کـه وزارت دفـاع  روح اهلل احمـدزی، 
ملـی متعهـد بـه انتقال مـواد انتخاباتـی در مراکز 

ست. ا
شـرایطی  در  جمهـوری  ریاسـت   انتخابـات 
در  ناامنی هـا  یک سـو  از  کـه  می شـود  برگـزار 
بخش هـای مختلف کشـور رو به گسـترش اسـت 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  دیگـر،  سـوی  از  و 
ریاسـت جمهوری تـاش دارنـد کـه بـه منظـور 
تحقـق گفت وگوهـای صلـح، برگـزاری انتخابـات 

بیندازنـد. تأخیـر  بـه  را  ریاسـت جمهوری 
بـر اسـاس تقویـم انتخاباتـی، قرار اسـت انتخابات 
ریاسـت جمهـوری در ششـم میـزان سـال جاری 

برگزار شـود.
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طالبانازدرسخواندن
دخترانهراسداشتند

»آن روزی کـه از تـرس طالبـان بـا پاهـای برهنـه در 
آفتاب سـوزان باالی سـنگ های داغ و خارهـای بیابان 
نمیـره.«  یـادم  هیـچ  می دویـدم،  مکتـب  سـوی  بـه 
ایـن گفته هـای بانویـی اسـت کـه در حـال حاضـر در یکـی از مکاتـب کابل 
به عنـوان معلـم مشـغول تدریـس اسـت و درس خوانـدن را در زمـان طالبان 
سـخت ترین کار ممکـن می گویـد. ایـن بانـو، نجیبـه نـام دارد و در دوران 
طالبـان بـا مشـکات زیـاد درس خوانـده و بـه مکتـب رفتـه اسـت. وی از 
رنج هایـی کـه در دوران طالبـان کشـیده اسـت چنیـن می گویـد: »هـر روز 
کتاب هایـم را در  تکـه ای پیچانـده داخـل سـبد می مانـدم و علـف رویـش 
می انداختـم، بعـد پشـت می کـردم، داس هـم بـه دسـت  می گرفتـم  تـا در 
مسـیر راه طالبـان متوجـه نشـوند کـه بـه مکتب مـی روم.« نـه تنهـا نجیبه، 
بلکـه بسـیاری از دختـران ایـن ولسـوالی بـه خاطـر مکتـب رفتـن و درس 
خوانـدن مشـکات زیـادی را دیـده انـد و هـر روز شـان را با تـرس و نگرانی 
شـروع کـرده  انـد و بـه امید ایـن که چنـد کلمه یـاد بگیرند هـر روز با ترس 
و تردیـد از مقابـل چشـمان طالبـان کـه آن سـال ها آمـده بودنـد و مخالـف 
سرسـخت درس خوانـدن و رفتـن دختـران بـه مکتـب بودنـد، خـود را بـه 
نزدیک تریـن محـل آموزشـی برسـانند. ایـن دختـران از هـر ترفنـد ممکـن 
اسـتفاده می کردنـد تـا از سـوی طالبـان شناسـایی نشـوند. ایـن دختـران 
دوسـت داران علـم و طـرف دار آگاهـی بودند؛ اما بارها شـده بود کـه نجیبه و 
دیگـر دخترانـی کـه آن سـال ها حاضـر بودند به هـر قیمتی برونـد به مکتب 
و درس بخواننـد، از سـوی طالبـان بـا تازیانـه و شـاق روبـه رو شـوند و ایـن 
گـروه افراطـی مانـع آن هـا شـوند.  امـا حـرف این بـود که آیـا ایـن دختران 
کـه مثـل یـک رودخانـه ی خروشـان عطش رسـیدن بـه دریـا داشـته اند، آیا 
یـک سـد کوچک مثـل طالبان می توانسـت جلـو راه ایـن دختـران را بگیرد. 
نجیبـه می گویـد: »در یکـی از روزهای تابسـتان که با دختر همسـایه ی  مان 
یک جـا طـرف مکتـب می رفتیـم، در مسـیر راه طالـب تفنگ بـه دوش مـا را 
ایسـتاد کـرد و پرسـید کـه شـما هـر روز کجـا می رویـد؟ مثـل بیـد از ترس 
می لرزیدیـم، فـرار را بـه قـرار ترجیـح دادیـم، سـبد و داس را رهـا کـرده تـا 
تـوان داشـتیم در آن آفتـاب سـوزان روی سـنگ های داغ و خارهـای بیابـان 
دویدیـم. زمانـی کـه به قلعـه ی مجاور رسـیدیم، تـازه متوجه درد شـدید در 
پاهایـم شـدم؛ چـون موقـع دویدن هیـچ نفهمیـدم چـه وقـت چپلق هایم از 
پایـم برآمـده، کـف پاهایـم از بـس بـه سـنگ و خـار خـورده بـود آبلـه زده 
بـود.« وی ادامـه می دهـد: »بعـد از آن روز دیگـر مکتـب نرفتـم و چنـد روز 
بعـد طالبـان اخطـار دادنـد هـر دختـری که بـه مکتب بـرود شـاق می زنیم 
و همچنـان در مسـیر راه مکتـب مایـن جاسـازی شـده تـا جلـو یاغی هـای 
قانـون گرفتـه شـود.« اما انـگار دختران این ولسـوالی از آموختن علم دسـت 
بـردار نبودنـد؛ در هـر روسـتا یـک خانـه را بـرای درس خوانـدن مشـخص 
کردنـد و بـه صـورت مخفیانـه و نوبـت وار یـک بـار در یـک روسـتا بـار دیگر 
در روسـتای دیگـر دختـران جمـع شـده و از کسـی کـه در آن روزگار خـط 
خوانـدن را بلـد بـود و یـا هـم از آن هـا چنـد کلمه بیشـتر می دانسـت درس 
و مشـق را فـرا می گرفتنـد  در زمـان طالبـان هیـچ دختـری حـق آموختـن 
علـم و رفتـن بـه مکتب را نداشـت؛ طالبـان با سـوختاندن مکاتب، جاسـازی 
مایـن در راه مکتـب و یـا هـم با شـاق زدن دختران حکـم درس نخواندن را 
عملـی می کردنـد. هـر بـار که نجیبـه از خاطـرات تلـخ دوران طالبـان حرف 
می زنـد مـوج تـرس در چشـمان زیبایـش هویدا می شـود، می گویـد: »وقتی 
طالبـان قـدرت را بـه دسـت گرفتند همـه دختـران در خواجه عمـری غزنی 
خانه نشـین شـدند از آن جـا کـه مـردم تشـنه ی علـم و دانـش بودنـد، بـه 
دختـران  شـان اجـازه دادنـد کـه با طـی کـردن راه طوالنـی از یـک قریه به 
قریـه ی دیگـر بـه خاطـر درس خوانـدن بروند. مکتب سـیار تاحدی مشـکل 
مـا دختـران را در او زمـان حـل کـرد.«  نجیبه حـرف آخـرش این گونه بیان 
می کنـد: »بـا تـاش و پشـت کاری که خودم داشـتم هیـچ گاه ناامید نشـدم 
و بـا هـر شـرایط بـه درس خوانـدن ادامـه دادم و امـروز به عنـوان یـک معلم 

این جـا کار می کنـم.« در 
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در این سـتون، برگرفته از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطه ی طالبـان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامه ی صبح 
کابـل بـا ما شـریک کنیـد. مـا متعهد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات 

 تان اسـتیم.
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تاجیـک، او را مدتـی سـر زبان ها انداخـت و باعث 
محبوبیـت وی شـد. شـاید همیـن امـر بـود کـه 
ذایقـه ی عطـا محمد نـور را بـرای گرفتن سـکان 
رهبریـت جمعیـت اسـامی تحریـک کـرد و این 
فهـم را در او  بـه وجـود آورد کـه پیشـتاز یـک 

جریـان بزرگ شـده اسـت. 
محـراق  در  را  خـود  نـور،  محمـد  عطـا  وقتـی 
توجـه گـروه کثیـری از هم تبارانـش دیـد، شـاید 
بـا  اسـت،  زمانـش رسـیده  ایـن کـه  بـه تصـور 
ترفندهـای سیاسـی وارد رقابـت بسـیار خطرناک 
بـا شـخصیت های رده اول جمعیـت شـد. او دیگر 
حـرف  گروهـی  و  نـرم  موضـع  از  نبـود  حاضـر 
بزنـد، بلکـه غالبـا سـخنان و موضع گیری هایـش 
لحـن رهبرانـه داشـت. او بـا اسـتفاده از ادبیـات 
سـخت و از موضـع قـدرت، عـاوه بـر ایـن کـه 
بـا مخالفیـن سیاسـی اش حـرف مـی زد، گاهـی 
بـا شـخصیت های همسـو نیـز بـا همـان سـختی 
حـرف زده اسـت. بـاری او در مقطعـی خطـاب 
بـه داکتـر عبـداهلل گفتـه بـود: »دندان هایـش را 
نـور  برخـورد عطـا محمـد  می کشـم.« شـیوه ی 
تلفیقـی از قلـدری، تحریـک احساسـات قومـی، 
اسـتفاده از عنصـر پـول بـرای ترغیـب و تـداوم 

می باشـد.  مردمـی اش،  صفـوف  وفـاداری 
بازی هـای  بـاالی  سـطح  در  نـور  محمـد  عطـا 
سیاسـی تـا کنـون شکسـت های بسـیار زیـادی 
داشـته اسـت. او در حـدود یـک سـال گذشـته با 
موضـع عـوض کردن هـای زود بـه زود و دوسـتی 
تـوأم  کـه  کوتاه مـدت  بسـیار  دشـمنی های  و 
میـان  رایـج  سیاسـی  ادبیـات  از  بی اطاعـی  بـا 
سیاسـت مداران اسـت، پایگاهـی را کـه چندیـن 
سـال برایـش جنگیـده و در افـکار عمومـی برای 
خـود خلـق کـرده بـود، متزلزل سـاخته اسـت. او 
بـاری بـه معاملـه ی مسـتقانه از موضـع جمعیت 
و مـردم تاجیـک پرداخـت؛ امـا نتیجه نشـان داد 
کـه ایـن معامله فریبـی بیش نبـوده اسـت. البته 
عطـا محمـد نـور، امـروز بـه دلیـل انجـام همین 
معامـات بی نتیجـه و دشـمنی های لفظـی ای که 
کمتـر جامـه ی عمل پوشـیده اسـت، روی زبان ها 
افتـاده و تـا حـدی جایـگاه ضرب المثـل آن کـه 

الفیـد، نبافیـد، را یافتـه اسـت. 
بـازی ناقـص عطـا محمـد نـور، باعـث شـد کـه 
امـروز عـاوه بـر ایـن کـه جایگاهش را از دسـت 
داده، در بازی هـای پیـش رو چنـان کـه خـودش 

بـاور کـرده، جـدی گرفتـه نشـود. 
نـور  محمـد  عطـا  موضع گیری هـای  آخریـن 
طلـوع  بـا  مصاحبـه  در  پیـش  روز  چنـد  بـه 
یـک  مصاحبـه  ایـن  در  او  برمی گـردد.  نیـوز 
موضع گیـری بسـیار شـگفت انگیز کـرد. او تهدید 
کـرد که اگر اشـرف غنـی بخواهـد در انتخابات با 
تقلـب پیـروزی به دسـت بیـاورد، حتا بـا رفتن با 
طالبـان، پیش روی اشـرف غنـی را خواهد گرفت. 
مهمتریـن  افغانسـتان  اسـامی  جمعیـت 
اخیـر  دهـه ی  نیـم  و  دو  در  موضع گیـری اش 
مقابلـه بـا تفکـر و موضـع طالبـان در قبـال مردم 
در  اگـر  طالبـان  بـا  اسـت. دشـمنی  افغانسـتان 
سـطح رهبـران تـا حـدی انعطـاف یافتـه اسـت؛ 
از  روز  هـر  طالبـان  وحشـیانه ی  حمـات  امـا 
مـردم قربانـی می گیـرد و مـردم هـزاره و تاجیک 
افغانسـتان هنـوز طالبـان را دشـمن  اوزبیـک  و 
موضـع  بـا طـرح  عطـا،  اسـتاد  می داننـد.  خـود 
احتمـال رفتـن بـا طالبـان، آخریـن و مهمتریـن 
را متاشـی  پایـگاه فکـری و سیاسـی جمعیـت 
شـده اعـام می کنـد. در واقـع طالبان توانسـتند 
سرسـخت  گـروه  موضـع  و  بـاور  اسـتخوان های 
مقابـل خـود را عاقبت بشـکنند و بحث امکان فرو 
افتـادن نیـروی مقابـل شـان را بـه دامن خـود به 
میـان آورنـد. با چنین فکـری، اسـتاد عطا محمد 
نـور داعیه ی رهبری جمعیت اسـامی افغانسـتان 

را هنـوز در سـر دارد. 

در  کـرزی  حامـد  بـه  قـدرت  واگـذاری  از  بعـد 
دوره ی جدید، تا شـهادت اسـتاد ربانـی، جمعیت 
اسـامی نیـز تحـت تأثیـر جـو جدیـد، از لحـاظ 
درونـی دچـار چنـد دسـتگی شـد و فیگورهـای 
اصلـی ایـن جریـان، در مراحـل مختلف بـه داد و 
سـتد مسـتقل با جریان هـای کلی سیاسـی دیگر 
پرداخـت؛ امـا در کل سـاخت اصلـی جمعیـت به 
حیـث یـک جریـان جهـادی واحـد، پابرجـا بـود 
جمعیـت  اصلـی  مهره هـای  نیـز  مقاطعـی  در  و 
اسـامی به ابـراز تعهد شـان به حـزب پرداختند. 
بنـای  مرکـزی  سـتون  واقـع  در  ربانـی  اسـتاد 

جمعیـت اسـامی بـود.
ربانـی،  برهان الدیـن  اسـتاد  شـهادت  از  بعـد 
از  افغانسـتان به عنـوان یکـی  جمعیـت اسـامی 
قدرت مندتریـن احـزاب جهادی افغانسـتان دچار 
خـای رهبریـت شـد و گفتمـان رهبریـت ایـن 
حـزب بـه یکـی از چالش هـای اصلـی رقابت های 
درون حزبـی مبـدل شـد. از میـان شـخصیت های 
اصلـی حزب، محمـد اسـماعیل خـان، فرمانده ی 
قدرت منـد جمعیـت در غـرب افغانسـتان، احمـد 
بـرادر  و  ربانـی  اسـتاد  دامـاد  مسـعود،  ضیـا 
جمعیـت  نامـدار  فرمانـده ی  مسـعود  احمدشـاه 
اسـامی، صاح الدیـن ربانـی، پسـر اسـتاد ربانـی 
و اسـتاد عطـا محمـد نـور، یکـی از فرماندهـان 
بـزرگ جمعیـت اسـامی در شـمال افغانسـتان، 
کسـانی بودنـد کـه پـای بـه میـدان رقابـت روی 
رهبریـت جمعیـت اسـامی گذاشـتند. هرچنـد 
افـراد دیگری مثـل داکتر عبداهلل عبـداهلل، محمد 
یونـس قانونـی، مارشـال محمـد قسـیم فهیـم و 
چنـد تـن دیگر هـم بحث شـان در میان بـود؛ اما 
گـروه اول بـه هر دلیلی که بود، بحـث رهبریت را 
در محـور خـود حفظ کردند. بـه فاصله ی کوتاهی 
از شـهادت اسـتاد ربانـی در نشسـت میان سـران 
جمعیـت اسـامی، صاح الدیـن ربانـی بـه حیـث 

تعییـن شـد. بحـث  سرپرسـت حـزب جمعیـت 
رهبریـت جمعیـت؛ امـا همچنـان بـه حیـث یک 
میـدان رقابـت بـرای تعـدادی از مدعیـان باقـی 

 . ند ما
اسـتاد عطـا محمـد نـور بـا ایـن کـه بـه لحـاظ 
گذشـته، در ردیـف افرادی مثل محمد اسـماعیل 
خـان یـا مارشـال فهیـم یـا حتـا داکتـر عبـداهلل 
توانسـته  در شـرایط جدیـد  امـا  نبـود؛  عبـداهلل 
بـود خـود را بـه رده هـای اول حـزب ارتقـا دهـد 
و از جملـه ی مدعیـان اصلـی رهبریـت جمعیـت 
اسـامی شـود. پرسـش این اسـت که اسـتاد عطا 

محمـد نـور چطـور بـه ایـن سـطح ارتقـا کرد؟
بعـد از سـقوط طالبـان و روی کار آمـدن نظـام 
از  یکـی  حیـث  بـه  اسـامی  جمعیـت  جدیـد، 
شـرکای اصلـی قـدرت، تـوان بسـیاری در دفـاع 
داشـت.  کشـور  کلیـدی  ادارات  در  اعضایـش  از 
قـدرت  از  نیمـی  تقریبـا  مدت هـا  تـا  جمعیـت 
دولـت را در کنتـرل گرفتـه بـود و عطـا محمـد 
نـور، در همیـن گردونـه، والـی والیـت بلخ شـده 
شـخصیت های  میـان  نسـبی  پراکندگـی  بـود. 
سـاخت  مسـاعد  را  فرصتـی  جمعیـت،  اول  رده 
تـا عطـا محمـد نـور، بـا اسـتفاده از تسـلطش بر 
والیـت بلخ، بـه توان مند سـازی خـود در زمینه ی 
اقتصـادی و ایجـاد یـک جزیره ی قـدرت تا حدی 
مسـتقل بسازد. او توانسـت در والیت بلخ و بعضی 
والیـات اطـراف آن، بـه ایجـاد گروه هـای پیـرو 
و تابـع خـود پرداختـه و صفـی از افـراد وفـاردار 
بـه خـود را شـکل دهـد. بـرای شـکل دهی چنین 
تشـکیات غیـر رسـمی امـا وفـادار، دو امـر نقش 
اصلی را داشـت. اول درآمدهـای اقتصادی و خرج 
بی دریـغ ایـن درآمـد برای ایجـاد پایگاه سیاسـی 
حـوزه ی  قاطـع  مدیریـت  دیگـر،  و  مـردم  بیـن 
تحـت تسـلط. عطـا محمـد نـور، هـر دوی ایـن 
امکانـات را در دسـترس داشـت. نابسـامانی های 
در  را  نـور  محمـد  عطـا  دسـت  دولـت،  درونـی 
گـردآوری امکانـات اقتصـادی بسـیار عظیـم بـاز 
گذاشـته بـود. وی بـا درک واقعیـت حاکـم و بـا 
اسـتفاده از مقـام دولتـی خـود در والیـت بلخ، به 
یکـی از ثروت مندتریـن افـراد افغانسـتان مبـدل 
گروه هـای  تقابـل  سـطح  گرفتـن  بـاال  بـا  شـد. 

سیاسـی و تیـره شـدن ابعـاد قومـی ایـن تقابـل، 
عطـا محمـد نـور بلـخ را بـه یکـی از سـنگرهای 
کـرد.  مبـدل  افغانسـتان  تاجیک تبـاران  اصلـی 
نیـز  اسـامی  جمعیـت  دیگـر  شـخصیت های 
ناگزیـری و شـاید علـی رغـم میـل  در شـرایط 
باطنـی شـان، به قـدرت گرفتـن عطا محمـد نور 
عقـب  می کردنـد.  کمـک  افغانسـتان  شـمال  در 
زدن گام بـه گام مهره هـای جمعیـت اسـامی از 
قـدرت توسـط تیم هـای سیاسـی مخالـف، قدرت 
جمعیـت را از تمرکـز در کابـل بـه تمرکـز روی 
مناطقـی کـه به لحاظ سـنتی حوزه ی نفوذ شـان 
بـود، کشـاند. یکـی از مهمتریـن مراکـزی کـه در 
برابـر گـروه مخالـف سیاسـی جمعیـت اسـامی 
و تـا حـدی گروه هـای قومـی توانسـت مقاومـت 
کـرده و بی پـرده بـه طـرح داعیـه ی سیاسـی و 
دفـاع قومی بپـردازد، گـروه حاکـم در والیت بلخ 
بـود. مـوازی بـا رشـد تقابل هـای قومـی، ارزش 
پایـگاه بلـخ نیـز بیشـتر شـد و در نهایـت عطـا 
محمـد نور، به حیـث والی بلخ خـود را فرمانده ی 
صـف قدرت رقابت سیاسـی و قومی یافت. شـکی 
نیسـت کـه مدیریت عطا محمـد نور در اسـتفاده 
از امکانـات و فرصت هـا در والیـت بلـخ تـا حـد 
قابـل توجهـی خـوب بود؛ چـرا که او توانسـت در 
مقابـل موجـی کـه محمـد اسـماعیل )رهبری که 
بـه مراتـب از عطـا محمـد نـور جایـگاه بلندتـری 
داشـت( را از پیـش روی برداشـت، مقاومـت کند. 
البتـه در بحـث تضعیـف اسـماعیل خان، مسـایل 
زیـادی از جملـه تبعیضات منطقـه ای درون حزبی 
میـان اعضـای رده بـاالی جمعیت دخیـل بود که 
شـخصیت های رده اول جمعیـت، عطـا محمد نور 
او احسـاس  از جانـب  از خـود می دانسـتند و  را 
خطـر جـدی نمی کردنـد؛ امـا از جایـگاه، نقش و 
اقتـدار اسـماعیل خـان همـه در هـراس بودنـد. 

شـاید مشـکل عطا محمد نـور، از زمانی آغاز شـد 
کـه بـه رده ی بلندتـری از تجربـه ی دوره ی جهاد 
خـود در بازی هـای سیاسـی ارتقـا کـرد. او، برای 
تثبیـت جایـگاه خـود گاهـی در برابـر مخالفیـن 
سیاسـی اش و در کشـمکش های قومـی، بـا لحـن 
بسـیار صریـح حـرف زد. همیـن صراحـت گفتار، 
او را در افـکار عمومـی و خصوصـا در میـان قـوم 
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