چهار شنبه  11حمل 1395

3

March 30 ,2016

ــــــــــسرمقاله

سراب امید
حفیظ اهلل زکی
حکومت افغانســتان از سال  2008به بعد در عمل از تمام مسایل
حکومتداری و بازســازی دست کشــید و به صورت سطحی و
سمبولیک توجه خود را به مسأله صلح با مخالفان مسلح معطوف
نمود .اگر این عطف توجه بر مبنای واقعیت های سیاسی و امنیتی
کشــور و منطقه صورت می گرفت و راهبردهــا و رویکردهای
مشخص برای دستیابی به صلح در نظر گرفته می شد ،امر ضروری
و پسندیده تلقی می شــد؛ اما تأسف در اینجا است که حکومت
هیچ استراتژی ،خط ســیر و برنامه ای برای مذاکره با شورشیان
تدوین نکرده بود .اغلب مســایل صلح به گونه شعاری دنبال می
شد و تنها در حرف روی آن تأکید می گردید.
طی این ســال ها از مســأله صلح به حیث یک ابزار برای توجیه
ناکامی های حکومت اســتفاده می شــد و بهانه ای برای سوق و
تخصیص بودجه برای بازســازی مناطق سرحدی و والیات ناامن.
بودجه ای که هیچگاه به مصرف نرســید و پروژه هایی که هرگز
تطبیق نشد .همه چیز به گونه خیالی و شعاری پیش می رفت ،حتا
آمارهای رسمی دولتی در فضای خیالی تهیه می شد و در اختیار
مردم قرار می گرفت .دور دوم ریاست جمهوری کرزی را می توان
از ناکام ترین دوره ها در پانزده سال گذشته یاد کرد .در این دوره
کمک های خارجی بی پروا حیف و میل می شد ،قانون اساسی از
سوی مقامات بلندپایه حکومتی نادیده گرفته می شد و فساد در
تمام ادارات ریشه دوانده بود و چتر معافیت ،حاشیه امنی را برای
مافیای قدرت و ثروت به وجود آورده بود .اگر مردم افغانستان پس
از خروج نیروهای خارجی یکباره بر لبه پرتگاه سقوط قرار گرفت،
عمده ترین عاملش کمکاری ها و بی بندو باری های سیاســی و
اداری بود که در آن دوره به یک عمل فراگیر تبدیل شده بود.
بــا روی کار آمدن حکومت وحدت ملــی و چالش های عمیق و
فراگیری که در زمینه کار ،اشــتغال و درآمد مردم به وجود آمد،
انتظار آن بود که حکومت زندگی و رفاه مردم افغانستان را بازهم
به پای صلح خیالی قربانی نســازد؛ بلکه روی یک راه حل واقعی،
همه جانبه و مبتنی بر منافع ملی افغانســتان مکث نماید .اگرچه
موضع گیری های حکومت وحــدت ملی در قبال صلح و مذاکره
با مخالفان مســلح دولت ،واقع بینانه تر به نظر می رسید؛ اما از
آنجایی که جنگ و صلح در افغانســتان ابعــاد منطقه ای و بین
المللی پیدا کرده ،در جلب همکاری های عملی و جدی کشورهای
دخیل در مسأله افغانستان توفیق چندانی نداشته است.
برگزاری اجالس چهارجانبه صلح به اشتراک افغانستان ،پاکستان،
آمریکا و چین ،روشــنترین نقطه ای بود که مردم افغانستان می
توانست به آن امید ببندند ،اما زمانی که می رفت تا این مذاکرات
به گفتگوی مستقیم میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح منجر
گردد ،رهبری طالبان هر نوع گفتگو با حکومت افغانســتان را رد
کرد .طالبان برای پیوســتن به مذاکرات صلح پیش شرط هایی را
مطرح کرد که پذیرش آن از سوی حکومت امری ناممکن بود.
حاال این مذاکرات در حالی به بن بست مواجه شده که طالبان در
سال گذشته به پیروزی های بزرگ نظامی دست یافته بود .تصرف
والیت کندز و تعداد زیادی از ولسوالی ها در شمال ،شمال شرق و
جنوب و جنوب غرب کشور نشانه پیروزی هایی است که طالبان
می تواند در موضع گیری های سیاســی خود روی آنها حساب باز
کند .فعال مســأله صلح تحت شــعاع حمالت بهاری طالبان قرار
گرفته اســت .حمالتی که احتماال سخت و با تا کتیک های جدید
همراه خواهد بود .مقامات پاکســتان هم از آمادگی طالبان برای
حمالت بهاری سخن گفته اســت و مقامات امنیتی نیز تأیید می
کند که طالبان مانند ســال گذشته حمالت خود را شروع خواهد
کرد.
بنابراین مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت بجای دلخوش
کردن به ســراب صلح ،به راهکارهای جنگ بیندیشد و کمیت و
کیفیت نیروهای امنیتی کشور را مطابق نیازهای موجود باال ببرد.
در ضمن دستگاه دیپلماسی کشور باید از حالت کما بیرون آمده
و با رایزنی با کشورها ،فشارهای سیاسی الزم بر پاکستان و گروه
طالبان را افزایش دهد.

بنیادگرایی تهدید مشترک افغانستان و پاکستان
یکشــنبه 27 ،مارچ انفجار بزرگی شــهر
الهور پاکستان را لرزاند .این انفجار تلفات
انسانی بســیاری را در پی داشت .براساس
گزارشهای نها د های امنیتی پاکستان ،این
حمله انتحاری  70کشــته و نزدیک به 300
زخمی به جا گذاشت .مسئولیت این حمله
را جماعتاالحــرار یک گــروه بنیادگرای
پاکستانی به عهده گرفت .جماعت االحرار
یک گروه انشعابی از گروه طالبان پاکستانی
اســت .در پی این حملــه انتحاری رئیس
ارتش پاکستان ،راحیل شریف علمیات ضد
تروریســتی را در ایالت پنچاب این ایالت
صادر نموده اســت .برای سالهای متمادی
اســت که افغانستان و پاکســتان قربانی
حمالت تروریســتی و گروههای بنیادگرا
است .با این تفاوت که حمالت انتحاری در
افغانستان بیشتر اتفاق می افتد .چند نکته
در ارتباط به رویدادهای فجیع در دو کشور
افغانستان و پاکستان قابل ذکر است.
اول؛ افغانستان و پاکستان قربانی تروریسم
و بنیادگرایی اســت .زمینههای اجتماعی
رشــد بنیادگرایی در هر دو کشور وجود
دارد .اشــتباه اســت اگــر بپنداریم که
بنیادگرایی یک پدیده بیرونی اســت و این
پدیده از بیرون وارد افغانستان شده است.
بنیادگرایــی محصول فرهنــگ ،اجتماع
واقتصاد دو کشور اســت .اما در یک دوره
زمانی ،گروههای بنیادگرا از سوی حکومت
پاکســتان به منظور پیش برد پروژه جهاد
مورد حمایت بوده است .حکومت پاکستان
بــا حمایت مالی ایاالت متحــده آمریکا و
عربستان ســعودی از گروههای بنیادگرای
افغانی به خاطر جنگ در برابر قشون سرخ
شــوروی در افغانســتان حمایت می کرد.
زمانی که ارتش سرخ شوروی شکست خورد
و افغانستان را ترک کرد پاکستان حمایت
خود را محــدود به دو یا چند گروه جهادی
کرد .بعدها گروه طالبان توجه پاکستان را
جلب کرد .پاکستان و عربستان سعودی دو
کشوری بود که امارت اسالمی طالبان را به
رسمیت شناخت و تالش می ورزید تا امارت
اسالمی طالبان از سوی کشورهای دیگر نیز
به رسمیت شناخته شود.

هنــر و بخصــوص موســیقی محلی در
افغانســتان روزگار مناســبی ندارد ،این
روزها رسانه های تصویری افغانستان کمتر
به موســیقی محلی می پردازند و بیشتر به
سبک های جدید موســیقی عالقه نشان
میدهنــد .اما در روزهای اخیر جشــنواره
موسیقی محلی افغانســتان از سوی مرکز
رســانه یی« دف ریکاردز» در کابل برگزار
شد .همزمان با این جشنواره مرکز فرهنگی
فرانســه در کابل نیز پس از یک سال و سه
ماه تعطیلی ،بازگشایی شد .این مرکز در ماه
دسامبر سال  2014پس از وقوع یک حمله
ی انتحاری در هنــگام نمایش تیاتر« تپش
قلب؛ ســکوتی پس از انفجار» ،تعطیل شد
و اکنون با تغییرات زیاد و تدابیر شــدیدتر
امنیتی دوباره بر روی هنرمندان افغانستان
باز شده است.
جشــنواره موســیقی محلی افغانستان

 کارتون روز

qصاحب امتياز :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

رحیم حمیدی

با وجود تالشهای پاکســتان و عربستان
ســعودی اما ،امــارت اســامی طالبان
مشــروعیت بینالمللی نیافت .این امارت
اسالمی برای گروههای تروریستی فرصت
حضور و فعالیت داد .همین مسئله ،موجب
شــد که این امارت اســامی مشروعیت
بینالمللی نیابد.
امارت اســامی اگر چه ســقوط کرد اما
اندیشههای آن ها تنها محدود به افغانستان
نماند .پاکستان به لحاظ اجتماعی ظرفیت
پرورش اندیشــههای طالبانی را داشــت.
به همیــن خاطر ،این گروه در پاکســتان
نیز شــکل گرفت .اکنون هر از چند گاهی
دســت به حمالت ویرانگر انتحاری می زند
و جان بســیاری از شهروندان پاکستانی را
می گیرد .به لحاظ فکــری و ایدئولوژیک
طالبان افغانستانی و پاکستانی هیچ تفاوت
با همدیگر ندارد .از این جهت ،مبارزه صرف
در برابر این گــروه نمی تواند نتیجه بخش
باشــد .طالبان اگر در افغانستان قدرتمند
گردد بدون شــک در پاکستان نیز فرصت
فعالیت بیشتر می یابد .زیرا ،تجربه گذشته
نشــان داده است که این گروهها به صورت
هماهنگ با همدیگر عمل می کند .بنابراین،
رشــد بنیادگرایی و قدرتمند شدن گروه

طالبــان در هر یک از کشــورها منجر به
تشدید فعالیت آن ها می شود .این مسئله
ضرورت مبارزه مشترک را می طلبد.
دوم؛ دولــت افغانســتان از  1389به این
سو پروژه صلح با گروههای مخالف مسلح
دولت را در پیش گرفته است .پروسه صلح
تا هنوز نتیجه بخش نبوده است .تالشهای
آمریکا ،چین ،پاکستان و افغانستان برای
متقاعد کردن گروه طالبان سودمند نبوده
است .گروه طالبان با صراحت اعالن داشته
است که با حکومت افغانستان گفتگو نمی
کند .همین تجربه را حکومت پاکستان نیز
تجربه نموده است .در سال  2009میالدی
حکومت پاکســتان از گروههای مخالف
مسلح خود درخواست نمود تا با حکومت
اســام آباد گفتگو نماید گــروه طالبان
پاکستانی همانند گروه طالبان افغانستانی
دست رد به ســینه حکومت پاکستان زد.
حداقل تجربه پاکستان نشان می دهد که
این گروه طرفدار گفتگو نیست .آنها چیزی
غیر از خشــونت نمی شناسد .بنابراین ،با
توجه به تجربه چندین ساله افغانستان و
تجربه پاکستان الزم است که تجدید نظر
جدی در پروســه صلح صورت گیرد و از
هدر رفتن هزینهها جلوگیری شود.

سوم؛ آغاز عملیات ضد تروریستی ارتش
پاکســتان بر وضعیت امنیتی افغانستان
تأثیر می گذارد .هر بار کــه انفجاری در
پاکستان رخ داده است و ارتش پاکستان
عملیات پاکســازی را شروع نموده است
منجر به ناامنی بیشــتر افغانستان شده
اســت .ناامنی در افغانســتان به خاطر
فــرار بنیادگراها و تروریســتان از خاک
پاکستان به خاک افغانستان است .از این
جهت ،الزم اســت که تدابیر در مرزهای
مشترک میان افغانستان و پاکستان روی
دست گرفته شود و تا از رفت و آمد افراد
مشکوک جلوگیری شــود .بی توجهی به
این مسئله ممکن است پیامدهای سنگین
و وحشتناک در پی داشته باشد.
چهارم؛ آخرین نکته این که افغانســتان
و پاکســتان همدیگر را متهم به حمایت
از گروههای مخالف مســلح همدیگر می
کند .اگر چنین بازی میان دو کشور وجود
داشته باشد بدون شــک ،به ضرر هر دو
کشور است .زیرا ،بازی در قالب بنیادگرایی
فرصتهای تقویت و تحکیم دموکراسی را
در هر دو کشور می گیرد .با انتحار و انفجار
میلیونها دالر ضربــه اقتصادی می زند.
این دو کشــور هیچ گاه نوسازی و توسعه

زنده یاد موسیقی محلی افغانستان!
مهدی مدبر

میزبان هشت حوزه موسیقایی افغانستان
بود؛ گروه های موسیقی بدخشانی ،ازبیکی،
هزارگی ،ترکمنی ،بادغیسی ،لوگری ،هرات،
جالل آباد و ریاســت موسیقی کابل در این
جشنواره شــرکت کرده بودند و سازهای
موسیقی محلی افغانســتان را به صدا در
آوردند؛ از صدای دمبوره هزارگی تا غیچک
شــمالی و زیر بغلی و دوتار هراتی همه در
این جشــنواره نواخته شــد و نوستالژی
آهنگ های ناب موسیقی افغانستان را زنده
ساخت.
مسئولین برگزاری جشنواره موسیقی محلی
افغانستان می گویند هدف آنها از برگزاری
این جشنواره رونق دادن به موسیقی محلی
افغانستان اســت .رفیع بهرزویان مسئول
مرکز رســانه یی دف ریکاردز و از برگزار
کنندگان ایــن جشــنواره در روز افتتاح
جشنواره گفت «:ما می خواهیم زیبایی های
موســیقی افغانستان را به شما نشان دهیم
و مطمئنم شما از شنیدن موسیقی های که
در این جشــنواره نواخته خواهد شد ،لذت
خواهیــد برد .باید روی موســیقی محلی
افغانســتان کار صورت گیرد و دوباره رونق
گیرد ».پیش از این جشــنوره ی ویژه ی
موسیقی محلی در افغانستان برگزار نشده
بود و این اولین بار است که یک جشنواره
ســه روزه به موســیقی محلی افغانستان
اختصاص داده می شود.
موسیقی محلی و محلی خوان های مشهور!
موســیقی محلی یا آنچه که به زبان پشتو
گفته می شــود « کلیوالی» نظر به تفاوت
فرهنگی زون های مختلف کشــور ،از هم
تفاوت دارد و فرهنگ ویژه ی همان مناطق
را بازگو می کند .همچنان که در افغانستان
اقوام مختلف با فرهنگ ها و عنعنات مختلف
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زندگی می کنند ،هرکدام از آنها نیز سبک
های مختص موسیقایی خود را دارند و در
هر بخش هنرمندان پرآوازه ی رشد کرده
اند و در واقع به موســیقی محلی شان نیز
کمک کرده اســت که رشد کند و غنی تر
شــود .از هنرمندان مشهور محلی خوان
افغانستان می توان اســتاد« گل زمان»
را در ســبک « پکتیایی» ،اســتاد صفدر
توکلی را در سبک « هزارگی» ،بیلتون را
در ســبک« لوگری» و ناوک هروی را در
ســبک« هراتی» نام برد .این هنرمندان
ســالها ســازهای محلی را نواخته اند و
سرودهای محلی را خوانده اند .بسیاری از
این هنرمندان اسطوره ی سبک مخصوص
شــان به شمار می روند و نام آنها با سبک
موسیقی محلی شان گره خورده است.
با مروج شــدن موســیقی هندی و پس
از آن موســیقی غربی موســیقی محلی
افغانســتان کم رونق شــد ،اما بعضی از
هنرمندان موســیقی محلی افغانستان با
بازخوانی آهنگ های مشهور محلی همراه
با ســازهای جدید موسیقی ،سعی کردند
که موسیقی محلی را از حالت انزوا بیرون
بکشند ،اســتاد قاسم آهنگ های معروف
« آســتا برو» و « نازی جان» را باز سازی
و بازخوانی کــرد و تا هنوز این قطعات در
افغانستان شنونده دارد .همچنان استاد «
محمد حسین سر آهنگ» بعضی از قطعات
موسیقی شــمالی « ،عبدالوهاب مددی»
بعضی از قطعات موســیقی هراتی و استاد
صادق فطرت« نا شناس» بعضی از آهنگ
های محلی پشــتو را بازسازی و بازخوانی
کردند .این روند در ایــن اواخر نیز ادامه
داشته اســت و هنرمندانی چون «داوود
سرخوش» و «فرهاد دریا» سعی کرده اند

که آهنگ های محلی را با سازهای غربی
بازسازی و بازخوانی بکنند.
رونق پاپ ،رپ و هیپ هاپ و فراموشــی
موسیقی محلی!
موسیقی محلی افغانســتان همچنان که
در چندیــن دهه قبل بــا ورود آله های
موسیقایی غربی کم فروغ شد ،اکنون نیز
با رونق گرفتن سبک های جدید موسیقی
غربی در بوته ی فراموشــی سپرده شده
است و کمتر کسی یاد و خاطره ی موسیقی
محلی را زنده می دارد.
این روزها نوجوانان افغانســتان بیشتر
به ســبک های مشهور و مد روز موسیقی
جهانی روی آورده اند و کمتر کسی عالقه
مند است که با سازهای محلی و به سبک
محلی آهنگ بخواند و اجرا داشــته باشد.
سبک موسیقی پاپ از سال  1921و پس از
تاسیس « رادیو افغانستان» وارد موسیقی
افغانستان شده اســت و از دهه  1940به
بعد رونق گرفته است .در رادیو افغانستان
سبک موســیقی پاپ را « آماتوری»( غیر
حرفه ای) می نامیدند و آوازخوانان سبک
پاپ را« آماتور» می گفتند .مشــهورترین
خواننده پــاپ افغانســتان احمد ظاهر
اســت که هنوز هم و پس از چندین دهه
از مرگش ،در بین جوانان افغانســتان از
محبوبیت ویژه ای برخوردار است.
موســیقی رپ و هیــپ هــاپ محصول
مهاجرت افغانســتانی ها در کشــورهای
اروپایــی و آمریکا اســت .بســیاری از
نوجوانان افغانستان وقتی به اروپا مهاجرت
کردند سعی کردند مدرن ترین سبک های
موسیقی و مدرن ترین آله های موسیقی
را بیاموزند .این ســبک ها همچنان که در
جهان طرفدارن و مخاطبان زیادی دارد ،در

را همانند دیگر کشــورها تجربه نخواهد
کرد .جستجوی منافع با گروههای بنیادگرا
و تروریست بدترین شکل بازی است که نه
تنها منجر به دست یابی به منافع نمی شود
بلکه منجر می شود که هر دو کشور سالها
عقب بماند .روند نوســازی و توسعه در هر
دو کشور تجربه تلخ دارد .یکی از عامل این
تجربه تلخ گروه های بنیادگرا و تروریست
بوده اســت .بنابراین ،الزم است که یک در
مبارزه با تروریسم و گروه طالبان هماهنگی
میان دو کشور شکل گیرد.
پاکستان بار مسئولیت بیشتری در مبارزه
با تروریســم و گروه طالبان باید بر عهده
گیرد .زیرا ،این کشــور و نهادهای امنیتی
آن برای سالهای متمادی با این گروهها در
ارتباط بوده است .در واقع ،پاکستان با راه
اندازی پروژه جهاد در افغانستان منجر به
رشــد و تقویت بنیادگرا ها و تروریست ها
شد .پاکستان از عربستان سعودی خواسته
بود که یکی از شــهزادههای خود را همراه
با یک گروپ در جهاد افغانســتان بفرستد.
عربستان سعودی در عوض اسامه بن الدن
را فرســتاد .در واقع ،شبکه القاعده و گروه
طالبان و تمام گروههای بنیادگرا که در دو
طرف مــرز فعالیت می کند زمانی ارتباط با
نهادهای امنیتی پاکســتان ارتباط نزدیک
داشته اســت .بنابراین ،پاکســتان باید
مسئولیت بیشــتر در مبارزه با تروریسم و
گروه طالبان بگیرد.
در پایان این نوشــتار باید متذکر شــد که
قدرت گرفتن گــروه طالبان برای هیچ یک
از دو کشور سودمند نیست .قدرت گرفتن
طالبان در افغانســتان منجر به رشد طالبان
پاکستانی می شود .زیرا ،این دو گروه همواره
در ارتباط بوده اســت و به صورت هماهنگ
عمل می کند .بنابراین ،نه پاکستان از قدرت
گرفتن طالبان در افغانستان سود می برد و نه
افغانستان از رشد گروه طالبان پاکستانی نفع
می برد .چیزی که عاید دو کشــور می شود
جنازههای شهروندان بی گناه هر دو کشور
است .ویرانی و بربادی دو کشور است .ضعیف
شدن نهادهای دموکراتیک و در نهایت شعله
ور شدن جنگ در هر دو کشور است.

افغانستان نیز نسل جوان را مجذوب خود
ساخته است و شــنونده های زیادی دارد.
مشــهورترین رپ خوان افغانستان بیژن
ظفرمل « بیژن کندوزی» است.
موســیقی هیپ و هاپ و رپ عمدتا توسط
سیاه پوستان بوجود آمده است .موسیقی
هیپ هاپ بخشــی از یک جنبش فرهنگی
بنام هیپ هاپ است که از عناصری همانند
رقص و دیوارنویســی تشکیل شده است.
موســیقی هیپ هاپ به محبوبیت فرهنگ
هیپ هاپ در آمریکا کمک کرد .در دهه ی
نود میالدی و اوایل قرن بیست و یک سبک
موسیقی هیپ هاپ به موفقیت تجاری قابل
توجهی دست یافت و به این جهت بعضی از
کلمات مخصوص هیپ هاپ مثل Yo, flow
و  phatدر لهجه های مختلف در آمریکا و
سایر نقاط جهان بکار گرفته می شد.
هنرمندان افغانســتانی که به این ســبک
آواز می خوانند اشعار فارسی را با اشعاری
از زبان های دیگــر مخلوط می کنند و می
خوانند .اخیــرا گروهی از جوانان در والیت
هرات این ســبک را بصورت ویژه پیگیری
می کنند و میخوانند.
تقال برای ماندن!
موسیقی محلی افغانستان در رقابت شدید
با سبک های مدرن موسیقی ،از نفس افتاده
است .نه حکومت و بخصوص وزارت اطالعات
و فرهنگ به موسیقی محلی توجه خاص دارد
و نه رسانه های صوتی و تصویری افغانستان.
در میان تمام رســانه های تصویری فعال در
افغانســتان تنها تلویزیون ملی آهنگ های
محلی را پخش می کند ،اما این تلویزیون به
دلیل مدیریت ضعیف و کیفیت پایین برنامه
هایش ،دیریست که مخاطبانش را از دست
داده اســت و پخش آهنگ از این رسانه نیز
نمی تواند کمکی به موسیقی محلی در حال
احتضار افغانستان بکند.
رســانه های تصویری افغانستان می توانند
در احیای موسیقی محلی افغانستان نقش
مهم و ارزنده داشــته باشند ،اما متاسفانه
این رسانه ها نیز بیشتر مجذوب موسیقی
مدرن و ســبک های موســیقای غربی به
دلیل مخاطب پســند بودن شــده است و
رســالت شــان را در قبال فرهنگ جامعه
ی محل فعالیت شــان ،فراموش کرده اند.
برنامه های این رسانه ها بیشتر به آشفتگی
هنرموسیقی منجر می شــود تا اینکه در
راستایی رشد و غنامندی موسیقی حرکت
کنند.
جشــنواره های مثل جشــنواره موسیقی
محلــی ،تنها تقالی اســت بــرای ماندن
موســیقی محلی در صحنــه ،اما این گونه
جشــنواره ها که معلوم نیست سال دیگر
برگزار می شود یانه ،آیا می تواند موسیقی
محلی افغانستان را دوباره رونق ببخشد و به
سالهای طالیی اش بازگرداند؟
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