
موالنامحمد عبداهلل: 
۷۷۰ تا ۹۰۰ هزار رای بی اعتبار 

شناخته می شود
 انفجار ماین کنار جاده ای 

در فاریاب جان پنج 
کودک را گرفت

رییس اجرایی در نشست سازمان همکاری های 
شانگهای شرکت می کند

شماری از دهقانان و فعاالن مدنی روز یک شنبه،  پنجم 
مجلس  درب  پیش  اعتراضی  حرکت  یک  در  عقرب 
فراورده های  از  منظور حمایت  به  را  تابوتی  نماینده گان، 
زراعتی دهقانان ساختند. این اعتراض کننده گان می گویند 
فراورده های  خارجی،  و  داخلی  بازار  نبود  دلیل  به  که 
پیدا کرده  زراعتی  دهقانان فرسوده و قیمت آن کاهش 

است. 

در  جاری  هفته  یک  شنبه  روز  افغانستان  معارف  وزیر 
نشستی با رییس جمهور محمد اشرف غنی راه کاری را زیر 
نام »دهه معارف« ارایه کرد. به قول وزیر معارف کشور، این 
برای  افغانستان  معارف  بلندبردن کیفیت  به هدف  راه کار 
ده سال پیش رو تدوین شده  است. هرچند از جزییات این 
طرح هنوز اطالعاتی در دست نیست، اما برای رسیدن به 
هدف فراهم آوری آموزش و پرورش باکیفیت برای همه  ، نیاز 

برداشتن یک سلسله گام های متفاوت...
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شماره 3220
سال یازدهم

دو شنبه
6 عقرب 1398

28 اکتوبر 2019
قیمت: 20 افغانی

ابوبکر بغدادی خودکشی کرد

ترمپ و گزینه ی زنان بدخشان در حصر افراط  و تحّجر
خروج ناگهانی

نهادهای مدنی برای فراورده های 
زراعتی دهقانان تابوت ساختند

فرصتی برای معارف افغانستان
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نتیجه  در  کودک  پنج  کابل:  ۸صبح، 
کنار  در  شده  جاسازی  ماین  یک  انفجار 
والیت  پشتو ن کوت  ولسوالی  در  جاده 
یک  انفجار  این  در  شدند.  کشته  فاریاب 

کودک دیگر زخمی شده است. 
روز  صبح  شش  ساعت  رویداد  این 
یک  شنبه، پنجم عقرب در منطقه »گدای 
وقوع  به  پشتو ن کوت  ولسوالی  قلعه« 

پیوسته است.
پولیس فاریاب گفته است که ماین توسط 
زمانی  و  بود  شده  جاسازی  طالبان  گروه 
که یک گروه از کودکان دانش آموز دینی 
که به سوی مسجد می رفت، منفجر شده 

است.
پولیس  اعالمیه  طبق  قربانی  کودکان 

فاریاب بین ۸ تا ۱۵ سال عمر دارند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی 

نگفته است.
این در حالی است که گروه طالبان ساعت 
۸:۳۰ شب گذشته به ولسوالی پشتون کوت 
پولیس  است.  کرده  حمله  فاریاب  والیت 
حمله  پی  در  که  است  گفته  فاریاب 
طالبان و درگیری میان نیروهای امنیتی 
در ولسوالی پشتون کوت ۵۳ طالب کشته 
شده اند و حمله این گروه دفع شده است.

نشست  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
سازمان  کشورهای  نخست وزیران 
همکاری های شانگهای اواخر هفته جاری 
اوزبیکستان  پایتخت  تاشکند،  شهر  در 
برگزار شود. بر اساس اعالمیه  منتشر شده 
این  اوزبیکستان،  خارجه  وزارت  سوی  از 
نشست در روزهای سی ویکم اکتوبر و اول 

نوامبر برگزار خواهد شد.
می گوید  اوزبیکستان  خارجه  وزارت 
حضور  با  ملی  هم آهنگی  شورای  که 
مهم ترین  عضو،  کشورهای  نخست وزیران 
همکاری  سازمان  همکاری های  حلقه 
در سطوح  تصمیمات  و  است  شانگ های 
باال و عالی در چارچوب سازمان را تامین 

خواهد کرد.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  که  گفته می شود 
اجالس  در  ملی  وحدت  اجرایی حکومت 
از  نماینده گی  به  نخست وزیران شانگهای 

افغانستان شرکت خواهد کرد.
سازمان  یک  شانگهای  همکاری  سازمان 
همکاری های  برای  که  است  میان دولتی 
فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  چندجانبه 
این سازمان در سال  تشکیل شده  است. 
روسیه،  چین،  رهبران  توسط   ۲۰۰۱

و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان، 
ازبیکستان پایه گذاری شد.

در  منگولیا  ابتدا  اصلی،  اعضای  بر  عالوه 
سال ۲۰۰۴ و پس از آن ایران، پاکستان، 
هند، افغانستان و بالروس به عنوان عضو 

ناظر به سازمان ملحق شدند.
ویژه  به  میانه  آسیای  در  امنیتی  مسایل 
افراطی گری  و  جدایی طلبی  تروریسم، 
عموماً دغدغه اصلی این سازمان محسوب 

می شود.
روز جمعه، ۱۹ جوزای سال جاری، رییس 
جمهور غنی در هفدهمین نشست سران 
همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای 
قزاقستان  پایتخت  آستانه  در  شانگهای 
غنی  آقای  نشست،  آن  در  کرد.  شرکت 
هشدار داد کشورهایی که هراس افگنان را 
به خوب و بد تقسیم می کنند، بهای این 

کار خود را خواهند پرداخت.
در این نشست، هند و پاکستان هم چون 
همکاری های  سازمان  تازه  اعضای 
بخش  شدند.  پذیرفته  رسمآ  شانگهای 
عمده ای از بحث در نشست شانگهای در 

مورد افغانستان بود.

در شعر شاعران نام دار زبان  فارسی از کالسیک ها گرفته تا اقبال الهوری و دیگران، همیشه تعبیر لعل بدخشان وجود دارد. اقبال و دیگر 
شاعران به آن بدخشانی اشارت می کنند که درخت ناصر خسرو قبادیانی در دامن آن بارور می شود. بدخشان زادگاه اجداد ابوالمعانی 

بیدل است و جغرافیای شگفتی انگیز شاهنامه ی فردوسی. این بدخشان کان گوهر و لعل معنا بوده است. 

نتیجه ابتدایی ۱۷ روز 
بعد اعالم می شود

 دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا شنبه شب در توییتر خود نوشت: »همین اکنون 
اتفاق مهمی رخ داد«. آقای ترمپ در سخنانی در کاخ سفید گفت که ایاالت متحده 
امریکا عدالت را بر بزرگ  ترین رهبر تروریستی جهان تطبیق کرد. او گفت: »ابوبکر 
بغدادی کشته شده است.« وی هم چنین تاکید کرد که ترکیه از عملیات مطلع بوده 
و نیروهای امریکایی از فضای هوایی این کشور استفاده کردند. رییس جمهور امریکا 
گفت که ۱۱ کودک خردسال از خانه آقای بغدادی بیرون آورده شده اند و هیچ خطری 
آن ها را تهدید نمی کند. ترمپ گفت که اما بغدادی سه کودک خردسال خود را با خود 
به همراه داشت و سعی داشت از مسیر یک تونل از چنگال نظامیان امریکایی  فرار 
کند. به گفته ترمپ، ابوبکر بغدادی سپس واسکت انتحاری خود را انفجار داد که سه 

کودک همراه او کشته شدند.
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۸صبح، کابل: موالنامحمد عبداهلل، عضو کمیسیون 
مستقل انتخابات می گوید که بر مبنای تعدیل قانون 
انتخابات و لوایح نافذ، دست کم ۷۷۰ تا ۹۰۰ هزار 

رأی بی اعتبار شناخته می شود.
انتخابات در صفحه ی  این عضو کمیسیون مستقل 
رسمی فیس بوکش نوشته است که دو روز پس از 
برگزاری انتخابات دفترهای والیتی این کمیسیون از 
اشتراک دو میلیون و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ رأی دهنده 
در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان گزارش 

داده بودند.
او می افزاید که در حال حاضر شمار آرای بایومتریک 
یک  تا   ۷۰۳ و  هزار   ۷۹۱ و  میلیون  یک  به  شده 
میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رای می رسد. به گفته 
موالنامحمد عبداهلل، میان رقم اول و دوم ۱۳۷ هزار 
و ۶۳۰ رأی تفاوت است که »قابل بحث و تدقیق« 

می باشد.
تأکید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  این 
این  والیتی  مسووالن  از  شمار  آن  که  می کند 
کمیسیون که درباره تقلب های مراکز زیر اداره ی شان 
معرفی  قضایی  و  عدلی  مراکز  به  نداده اند،  گزارش 

خواهند شد.
برگزار  میزان  در ششم  ریاست جمهوری  انتخابات 
اعالم  قبل  از  زمانی«  »جدول  طبق  بود  قرار  شد. 
اعالم  میزان   ۲۷ در  انتخابات  ابتدایی  نتایج  شده، 

شود، اما کمیسیون موفق به این کار نشد.
مسووالن کمیسیون روز  یک شنبه، پنجم عقرب در 
یک نشست خبری اعالم کردند که نتایج ابتدایی را 

در بیست وسوم عقرب اعالم می کند.
 این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات 
مرکزی«  »سرور  به  را  شده  بایومتریک  آرای  تمام 
تصفیه  آن  دنبال  به  کرد.  منتقل  پیش  روز  چهار 
سه شنبه،  روز  تا  که  شد  آغاز  مرکزی  سرور  در 
مسووالن  اعالم  طبق  می یابد.  پایان  عقرب  هفتم 
در  رای ها  تفتیش  و  تصفیه  از  این کمیسیون پس 
سرور مرکزی، مرحله بازشماری آن در والیت ها آغاز 

می شود.

یک ماه از انتخابات گذشت:

رای زنی های 
تازه برای 

آغاز دوباره 
گفت وگوهای 

صلح

خلیل زاد به کابل رسید

مشارکت عامه و خصوصی در آموزش و پرورش؛



تروریستی  گروه  رهبر  بغدادی  ابوبکر  کابل:  ۸صبح، 
داعش روز گذشته و در پی کمک های اطالعاتی ُکردهای 
امریکایی  نیروهای  به دام  ادلب سوریه  سوریه در شهر 

افتاد و داخل یک تونل، دست به حمله انتحاری زد.
 دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا شنبه شب در توییتر 
خود نوشت: »همین اکنون اتفاق مهمی رخ داد«. آقای 
ترمپ در سخنانی در کاخ سفید گفت که ایاالت متحده 
جهان  تروریستی  رهبر  بزرگ  ترین  بر  را  عدالت  امریکا 
تطبیق کرد. او گفت: »ابوبکر بغدادی کشته شده است.« 
مطلع  عملیات  از  ترکیه  که  کرد  تاکید  هم چنین  وی 
کشور  این  هوایی  فضای  از  امریکایی  نیروهای  و  بوده 

استفاده کردند.
از  رییس جمهور امریکا گفت که ۱۱ کودک خردسال 
خانه آقای بغدادی بیرون آورده شده اند و هیچ خطری 
آن ها را تهدید نمی کند. ترمپ گفت که اما بغدادی سه 
کودک خردسال خود را با خود به همراه داشت و سعی 
امریکایی   از چنگال نظامیان  از مسیر یک تونل  داشت 
فرار کند. به گفته ترمپ، ابوبکر بغدادی سپس واسکت 
انتحاری خود را انفجار داد که سه کودک همراه او کشته 

شدند.
فوری  آزمایش های  با  بعدا  که  می گوید  ترمپ  دونالد 
ابوبکر  تثبیت شد که شخص کشته شده،  »دی ان ای« 
»امریکای  ترمپ،  دونالد  گفته  به  است.  بوده  بغدادی 
تحت هدایت وی«۱۰۰ درصد خالفت داعش را از بین 
برده است. او بغدادی و هوادارانش را بازنده توصیف کرد.

و  بود"  محروم  و  بیمار  "مردی  »بغدادی  گفت:  ترمپ 
اکنون او از بین رفته است. او "شریر و خشن بود و به 

طرز شرورانه و خشونت آمیز" درگذشت.«
گفته  باید  بغدادی  پیروان  »به  گفت:  هم چنان  ترمپ 
شود که چگونه او درگذشت، او قهرمان نشد، یک ترسو 
کودک  سه  و  زد  فریاد  زد،  لگد  کرد،  گریه  درگذشت، 
ایاالت متحده  را نیز با خودش کشت.« رییس جمهور 
که  شد  کشته  عملیاتی  طی  بغدادی  که  گفت  امریکا 
دست کم دو هفته پیش آغاز شده بود. ترمپ گفت که 

در این رویداد هیچ سرباز امریکایی کشته نشد و تنها 
یک سگ تجسسی، زخم برداشته است.

دونالد ترمپ از سوریه، ترکیه و عراق برای همکاری در 
کشتن ابوبکر بغدادی سپاس گزاری کرد.

پیش از این نیز یک نظامی آمریکا خبر داده بود که با 
کمک سازمان سیا مکان اختفای ابوبکر بغدادی در ادلب 
به  متحده  ایاالت  ویژه  نیروهای  و  شده  کشف  سوریه 
آن محل حمله کرده اند. این حمله با حضور ۱۰ بالگرد 
محاصره  از  پس  نهایت  در  و  شده  همراهی  آمریکایی 
و  کرده  منفجر  را  خود  انتحاری  جلیقه  او  البغدادی، 

کشته شده است.
ابوبکر بغدادی با نام اصلِی ابراهیم عواد ابراهیم البدری 
القریشی تشکیالت دولت اسالمی عراق و شام یا داعش 
و  لیبی  سوریه،  عراق،  در  مناطقی  قباًل  و  ساخت  را 

افغانستان را در کنترل خود داشت.
داعش  بود.  عراق  القاعده   اعضای  از  گذشته  در  وی 
اقدامات مسلحانه گسترده ای در عراق و سوریه به انجام 
این شهر  به شهر سامرا جهت تصرف  رساند که حمله 
و همین طور حمله به شهر موصل در جوزای ۱۳۹۳ از 
آن جمله اند.  نام وی در لیست ده رهبر خطرناک ترین 
تایید  از  پیش  و  است  شده  ذکر  تروریستی  گروه های 
خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی، چندین بار خبر کشته 
شدنش در رسانه های جهان منتشر اما سپس رد گردید.

در  و  سامرا  شهر  در   ۱۹۷۱ سال  در  او  می شود  گفته 
از  شماری  در  شد.  متولد  مذهبی  و  باسواد  خانواده ای 
سال  چند  بغدادی  که  است  آمده  انترنتی  های  سایت 
در افغانستان حضور پیدا کرده است و در افغانستان با 
گروه  القاعده به همکاری پرداخته است. بر اساس ادعای 
اوایل  در  بغدادی  جهان،  خبرگزاری های  از  شماری 
»بنیان گذار  الزرقاوی  ابومصعب  همراه  به   ۱۹۹۰ دهه 
القاعده ی عراق درسال۲۰۰۳«، به افغانستان رفته بود. 
و  »داعش«  نام  با  روزها  این  که  گروهی  اصلی  هسته 
همان  می شود،  شناخته  اسالمی«  »دولت  نام  با  بعدتر 

گروهی بود که در آن روزها در اطراف زرقاوی بودند.

ابوبکر بغدادی خودکشی کرد

کرد  اعالم  داخله  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
فراری«  »قاتل  یک  انترپول  پولیس  که 
فرار  ایران  به  جرم  ارتکاب  از  پس  که  را 
کرده بود، بازداشت و به پولیس افغانستان 

سپرده است.
با  پنجم عقرب  روز یک شنبه،  وزارت  این 
نشر خبرنامه ای گفته است که فرد مسترد 
و دو سال پیش  دارد  نام  شده، شفیق اهلل 

دو باشنده والیت بغالن را کشته بود.
شفیق اهلل  داخله،  وزارت  اعالم  طبق 
ارتکاب جرم قتل، به ایران فرار کرده بود.

در  فرد  این  است که  داخله گفته  وزارت 
امور  وزارت  بین المللی  پولیس  هم آهنگی 
روز  ایران،  در  بازداشت  از  پس  داخله 
انترپول  پولیس  به  عقرب،  چهارم  شنبه، 

افغانستان تسلیم داده شده است.

پولیس انترپول یک »قاتل فراری« 
را از ایران به افغانستان برگرداند

شدند.  مشاوره  اتاق  وارد  زن  دو 
و  بود  جوان تر  کمی  اولی 
او  می شد.  معلوم  جرأت مندتر 
بود که زن همراهش را هدایت 
بنشیند.  و  بیاید  که  می کرد 
زنی  اند.  که خواهر  فهمیدم  بعد 
که جلوتر بود و صحبت را شروع 
کرد خواهر خردتر بود. زن دوم در 
ابتدا هیچ حرفی نمی زد. بعد از احوال پرسی های معمول و 

آرام شدن شان، خواهر جوان تر شروع کرد به صحبت.
- ای همشیره ما، از اوالدش می ترسد. نمی تواند بچه اش را 

بغل کند، می ترسد.
- چرا؟

- می گوید بچه اش جن دارد. با جن ها گپ می زند.
رو کردم به خواهرش که تا آن موقع هیچ کالمی نگفته بود. 
سوال های  با  بگیرم.  به حرف  را  او  نحوی  به  داشتم  اصرار 

خیلی ساده شروع کردم. بچه ات چند ساله است؟
- ۴ ساله.

- طفل دیگری هم داری؟
- نه طفل اولم است، همین یک طفل را دارم

- نامش چیست؟
- عقیل

- چی دیدی که می گویی با جن ها گپ می زند؟
- در خانه یک گوشه می شینه با یک نفر دیگه گپ می زنه. 
گپ  کی  با  نیست  معلوم  نیست.  پیشش  دیگه  هیچ کس 

می زنه. البت با جن ها گپ می زنه. مه می ترسم طرفش برم.
- دیگه چکار می کنه؟

- برای همو جن اش نان می بره، آب می بره.
- از گپ هایش می فهمی با کسی که گپ می زنه چطور کسی 

است؟ می شنوی چی می گه؟
- آ با یک طفل گپ می زنه. من دیگه ترسیدم طرفش رفته 
نمی توانم. می ترسم مرا هم بگیرد. هم ترس دارم هم اوالدم 
است نمی توانم تنهایش بگذارم. گیر ماندم چه کنم. پیش مال 
بردم دعا داد گفت گم می شه، هیچ نشد، باز با او گپ می زنه.

خواهر زن وارد گفت وگوی مان شد. گفت که او هم شاهد 
صحبت های عقیل با یک فرد دیگر که وجود خارجی ندارد 
و دیده نمی شود، بوده. می گوید از گپ هایش معلوم است که 
با کسی که گپ می زند، مثل خودش طفل است و گپ های 
هم  را  و کسی  نمی شنویم  ما صدایی  ولی  می زند.  طفالنه 

نمی بینیم.
از  بیش تر  احتیاط  برای  ولی  چیست.  موضوع  زدم  حدس 
از عقیل در همین حال گپ زدن فیلم  آن ها خواستم که 
بگیرند و بیاورند. رفتارهای دیگر عقیل را هم بررسی کردم. 
خبری از خشونت، رفتارهای نامعتارف دیگر، انزواطلبی در 
زمانی که با سایر کودکان مواجه می شود نبود. به گفته ی 
مادرش وقتی که در جمع دیگر کودکان قرار می گرفت خیلی 

خوب و فعال با آن ها هم بازی می شد.
جلسه بعد آن ها فیلمی که با فاصله و کمی مبهم از عقیل 
گرفته بودند را آوردند و نشان دادند. به حدس و تشخیص 
که  بود  این  موضوع  سخت  قسمت  شدم.  مطمئن تر  خود 
چطور موضوع را برای مادر عقیل که از سطح بینش و سواد 
را  خودم  سعی  باید  بدهم.  توضیح  نبود،  برخوردار  باالیی 

می کردم.
هوش  و  باشد  متوسط  از  باالتر  هوش شان  که  کودکانی   -
یک  خود  ذهن  با  می توانند  باشند،  داشته  فعالی  ذهن  و 
کودک دیگر را درست کنند. عقیل هم چون کودک باهوشی 
است، در همین سن می تواند یک کودک دیگری را با ذهن 
خود درست کند. حاال چرا ذهن عقیل این کار را می کند؟ 
هم ساالن  با  ارتباط  و  هم بازی  به  نیاز  عقیل  که  این  برای 
خودش دارد. حاال برای رفع این نیاز به هم بازی، یک فرد یا 
موجود خیالی را برای هم نشینی خود درست می کند. این از 
خالقیت و قوت ذهن و هوشش است. عقیل با این هم نشین 
خیالی که درست کرده، تنهایی و نیاز خود به ارتباط با یک 
هم نشین  حالت  این  به  می کند.  رفع  را  هم بازی  و  هم سن 
پنج ساله گی  تا  از سه  تقریباً  این حالت  خیالی می گوییم. 
در برخی کودکان شروع می شود و حدوداً تا سن هفت الی 
حداکثر ۱۰ ساله گی رفع می شود. هیچ ربطی به جن یا هیچ 
بلکه  ندارد.  و خطر خاصی هم  ندارد. مشکل  دیگری  چیز 
خیلی هم به عقیل کمک می کند تا نیازهای خود را رفع کند.

حاال ما هیچ کاری نباید کنیم؟ اگر همین حالت ماند و نرفت 
چی؟

شما سه نکته را بهتر است رعایت کنید.
اول این که از آن هم نشین خیالی برای تربیت عقیل استفاده 
کنید. بگویید عقیل ببین دوستت وسایل بازی خود را جمع 
می کند، تو هم از خود را جمع کن. سعی کردم با مثال های 
بیش تر مادر عقیل را کمک کنم تا از این ویژه گی پسرش 

استفاده کند.
دوم این که شرایطی فراهم کنید که عقیل بیش تر در بین 
کودکان دیگر باشد و سوم این که سعی کنید ارتباط خودتان 
و خودتان کم کم جای هم نشین  کنید  بیش تر  عقیل  با  را 
رفع  خیالی  هم نشین  این  تدریج  به  بگیرید.  را  خیالی اش 

می شود. جای نگرانی و تشویش خاصی نیست.

جن 
در اتاق مشاوره

قسمت هشتم

دو شنبه
شماره ۳۲۲۰

۶ عقرب 1۳98
۲8 اکتوبر ۲۰19
قیمت: ۲۰ افغانی
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یکـ ماه 
گذشت

شد  سپری  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  از  ماه  یک 
است.  نشده  اعالم  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج  هنوز  تا  ولی 
بسیاری از آنانی که در انتخابات ریاست جمهوری رای داده 
برگزار  انتخاباتی  که  کرده اند  فراموش  تقریباً  حال  بودند، 
شده بود. کمیسیون مستقل انتخابات تازه نزدیک به یک ماه 
وقت خواسته است تا نتایج ابتدایی را )در ۲۳ عقرب( اعالم 
کند. ولی افکار عمومی باور نمی کند که کمیسیون مستقل 
در  بماند.  وفادار  است  کرده  اعالم  که  تاریخی  به  انتخابات 
و  ابتدایی  نتایج  اعالم  پارلمانی هم همین طوری،  انتخابات 
بعد نهایی پیوسته به تعویق می افتاد تا این که نتایج نهایی 
به صورت حوزه ای اعالم شد. این ابهام و تأخیر کل سرنوشت 
داده  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  را  ریاست جمهوری  انتخابات 
است. هیچ کس نمی داند که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست 
هم  آینده  سال  تا  آیا  و  می شود  اعالم  زمانی  چه  جمهوری 
داستان انتخابات ادامه می یابد یا در سال جاری خورشیدی 

به پایان می رسد؟
تالش های دیپلماتیک امریکا و کشورهای دیگر برای شروع 
هم  چین  دولت  است.  شده  آغاز  طالبان  با  مذاکره  مجدد 
قبول کرده است که میزبان گفت وگوهای میان افغانی باشد، 
هر چند که گفته می شود این نشست به تعویق افتاده است 
نشستی  چنین  برگزاری  برای  باآلخره  که  است  روشن  ولی 
تالش می شود. تالش های دیپلماتیک برای مذاکره با طالبان 
هم زمان با تقالی کمیسیون مستقل انتخابات برای تصفیه ی 
که  است  آورده  میان  به  را  سوال  این  جعلی  و  اصلی  آرای 
نکند تالش های صلح، کار کمیسیون مستقل انتخابات را زیر 

شعاع قرار دهد و نتایج ابتدایی هم بسیار دیر اعالم شود؟
ما به کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز هشدار داده بودیم 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  بگیرد.  نظر  در  را  تقویم  که 
تطبیق شود.  تقویم  که  برنامه ریزی می کرد  گونه ای  به  باید 
تطبیق نشدن تقویم پی آمد هایی دارد که هیچ نیرویی قادر 
به کنترول آن نخواهد بود. کمیسیون مستقل انتخابات اعالم 
به  هم  نهایی  نتایج  آیا  انداخت،  تعویق  به  را  ابتدایی  نتایج 
تعویق نمی افتد؟ کی کمیسیون شکایات انتخاباتی کارش را 
زمنیه  وقت  و چه  تمام می کند  ابتدایی  نتایج  اعالم  از  پس 
اول  هفته ی  تا  اگر  فراهم می شود؟  نهایی  نتایج  اعالم  برای 
انتخابات  نشود، کمیسیون مستقل  اعالم  نهایی  نتایج  قوس 
کار  می کند؟  برنامه ریزی  احتمالی  دوم  دور  برای  کی 
کمیسیون شکایات انتخاباتی روی نتایج ابتدایی هنوز مانده 
است. بسیار زمان نیاز است تا کمیسیون شکایات انتخاباتی 
ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  به  مربوط  روی شکایت های 
جمهوری کار کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی ناگزیر است 
که برای بررسی رای های بایومتریک شده و بایومتریک نشده 
و مسایل دیگر، هیأت های را به والیات بفرستد. این امر به 
زمان زیادی نیاز دارد و انتخابات ریاست جمهوری را تا بهار 

سال آینده طوالنی می سازد.
کمیسیون مستقل انتخابات این موارد را در برنامه ریزی برای 
انتخابات ریاست جمهوری در نظر نگرفته بود و حال مردم 
انتخابات ریاست  ابهام درباره ی  عام بهای آن را می پردازند. 
جمهوری صرف تنش سیاسی خلق نکرده است. این وضعیت 
سیاست  به  هم  ربطی  هیچ  که  عامی  مردم  زنده گی  روی 
ندارند، اثر منفی گذاشته است. ابهام در وضعیت سیاسی و 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سبب شده است که بیش تر 
تاجران دل به کار ندهند. تجارت کم رونق بار دیگر از رونق 
افتاده است. کم رونق شدن تجارت سبب گرانی و مشکالت 
دیگر در این فصل سال می شود. زمستان هم به زودی آمدنی 
است و در صورت ابهام در مورد اعالم نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری مشکالت زیادی به مردم خلق می شود. این نگرانی 
انتخابات  نامزدان  و  سیاسی  نیروهای  که  دارد  وجود  هم 
وقتی  تقابل خیابانی شوند.  وارد مرحله ی  ریاست جمهوری 
قفل در محل نگهداری از بانک اطالعاتی کمیسیون مستقل 
فاز  وارد  نامزدان  که  نیست  بعید  هیچ  می شکند،  انتخابات 
تقابل خیابانی شوند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات 
در برنامه ریزی های شان این مسایل را در نظر نگرفته بودند. 
چقدر  واقع  به  ابتدایی  نتایج  اعالم  که  نیست  روشن  هیچ 

طول می کشد.

کابل در  روان شناسی 

سید روح اهلل رضوانی



جمهوری  ریاست  انتخابات 
ششم  در  پیش  ماه  یک 
استفاده  شد.  برگزار  میزان 
بایومتریک  تکنولوژی  از 
رأی دهنده گان  فهرست  و 
با  انتخابات  این  تفاوت  مهم ترین 
سه انتخابات دیگر ریاست جمهوری 
در کشور بود. اکنون که یک ماه از روز برگزاری انتخابات 
این  رأی دهنده گان  دقیق  رقم  نه  است،  شده  سپری 
انتخابات مشخص است و نه هم نتیجه ابتدایی آن اعالم 
شده است. ناظران و نامزدان می گویند که این ابهام و 
انتخابات  شفافیت  به  نسبت  مردم  تردید  باعث  تأخیر 
می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما  است.  شده 
این کمیسیون مهم ترین اصل است  برای  که شفافیت 
و آن را قربانی سرعت نخواهد کرد. این کمیسیون گفته 
است به بیش از دو هفته دیگر زمان نیاز دارد تا بتواند 
شفافیت این انتخابات را تأمین و نتیجه ابتدایی آن را 

اعالم کند.

کم کاری کمپنی درملوگ. موالنا محمدعبداهلل، 
یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، 
در  مردم  اشتراک  که سطح  گفت  گذشته  روز 
بعد  ساعت   ۴۸ در  باید  میزان  انتخابات ششم 
این  اما  می شد،  مشخص  انتخابات  برگزاری  از 
برابر  در  امنیتی  تهدیدات  وجود  دلیل  به  کار 
نشد.  انجام  موقع  به  مخابراتی،  شبکه های 
به  هکرها  حمله  دوم،  دلیل  که  افزود  عبداهلل 
بود  انتخابات  سرور مرکزی کمیسیون مستقل 
از دستگاه های  انتقال داده ها  راه  نتیجه  که در 
به »کیبل«  از »وای فای«  به سرور  بایومتریک 
ماندن  بسته  را  سوم  دلیل  او  کرد.  تغییر 
در  روز  دو  برای  مرکزی  سرور  عمومی  دروازه 
امنیتی  بخش  توسط  دروازه  این  شکستن  پی 
کمیسیون مستقل انتخابات به هدف پناه دادن 
به دو سرباز قطعه ویژه پولیس عنوان کرد. دلیل 
چهارم، به گفته موالنا محمد عبداهلل، کم کاری 
قرار  که  افزود  عبداهلل  است.  درملوگ  کمپنی 
آینده  در  موضوع  این  قرارداد  مطابق  است 

واکاوی و بررسی شود.
انتخابات می گوید که زمان  کمیسیون مستقل 
را  انتخابات  ابتدایی  نتیجه  اعالم  برای  جدید 
پس از مشورت های بسیار درونی و با توجه به 
کارهای فنی باقی مانده انجام داده است. طبق 
فعاًل  انتخابات  کار  کمیسیون،  این  معلومات 
دارد.  قرار  بایومتریک  آرای  تصفیه  مرحله  در 
انجام  درملوگ  آلمانی  کمپنی  توسط  کار  این 
می شود. کمیسیون مستقل انتخابات تنها از این 

روند نظارت دارد.
پنج شنبه  روز  بایومتریک  آرای  تصفیه  کار 
نورستانی،  علم  حوا  شد.  آغاز  گذشته  هفته 
روز  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رییس 
گذشته اعالم کرد که این کار تا سه روز دیگر 
آرای  دقیق  رقم  آن  از  بعد  می رسد.  پایان  به 

بایومتریک شده مشخص خواهد شد. 
متفاوت  گزارش  دو  کنون  تا  درملوگ  کمپنی 
کمیسیون  به  بایومتریک شده  آرای  میزان  از 
معلومات  طبق  است.  داده  انتخابات  مستقل 
موالنا محمد عبداهلل، در یک گزارش رقم آرای 
بایومتریک شده ۱ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۳۰۷ 
رأی اعالم شده است، اما در گزارش دومی، این 
رقم ۱ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رأی گفته 

در تقویم انتخابات ریاست جمهوری، بیست وهفتم 
تعیین  انتخابات  ابتدایی  نتیجه  اعالم  روز  میزان 
شده است. کمیسیون مستقل انتخابات در این روز 
و  خواست  معذرت  مردم  از  نتیجه  اعالم  جای  به 
گفت که به دلیل مشکالت فنی و نیز شفاف سازی 
روز  اواسط  تا  نیست.  نتیجه  اعالم  به  قادر  آرا 
یک شنبه، پنجم عقرب، مدت تأخیر در اعالم نتیجه 
روز  همین  ظهر  از  بعد  اما  نبود.  ابتدایی مشخص 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات با حضور در 
یک نشست خبری، ۲۳ عقرب را روز اعالم نتیجه 
ابتدایی انتخابات تعیین کردند. به این ترتیب هفده 
روز دیگر زمان نیاز است تا نتیجه ابتدایی انتخابات 
- که یک ماه پیش برگزار شده بود - روشن شود.

کمیسیون مستقل انتخابات برای به تأخیر افتادن 
دلیل  چهار  دست کم  ابتدایی،  نتیجه  اعالم  زمان 
شبکه های  برابر  در  امنیتی  تهدیدات  است:  آورده 
ماندن  بسته  مرکزی،  سرور  به  حمله  مخابراتی، 
و  روز  دو  برای  مرکزی  سرور  عمومی  دروازه 

تفاوت  این  حاصل  ترتیب،  این  به  است.  شده 
می گوید  عبداهلل  است.  رأی   ۶۳۰ و  هزار   ۱۳۷

که این موضوع زیر بررسی قرار دارد.
این  قرار است  بایومتریک،  آرای  از تصفیه  پس 
آرا با فرم های نتایج مقایسه شود. هرچند موالنا 
حدود  در  که  گفت  گذشته  روز  عبداهلل  محمد 
نتایج دیجیتالی مطابقت دارد  با  نتایج  ۱۷ فرم 
تفاوت  رأی  تا ۱۴  بین یک  فرم ها  در سایر  اما 
مشاهده شده است. کار تفتیش و بازشماری آرا 
پس از تکمیل این مرحله آغاز خواهد شد. بعد 
نتایج  رسید،  پایان  به  هم  مرحله  این  آن که  از 

ابتدایی اعالم خواهد شد.
و  »ثبات  و  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته های 
نتیجه  اعالم  زمان  تعویق  به  نسبت  هم گرایی« 
این  که  می گویند  و  دارند  اعتراض  ابتدایی 
نتیجه  مورد  در  تردید  و  ایجاد شک  باعث  کار 
فواد  شد.  خواهد  عمومی  افکار  در  انتخابات 
فریدون  و  »دولت ساز«  سخنگویان  از  همدرد 
خوزون از سخنگویان »ثبات و هم گرایی« تأکید 
نباید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  کردند 
بیش از این اعالم نتیجه ابتدایی را معطل قرار 
بدهد. مجلس سنا هم روز گذشته از کمیسیون 
نتیجه  که  است  خواسته  انتخابات  مستقل 

ابتدایی انتخابات را هرچه زودتر اعالم کند. 
به  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  یا  »تیفا« 
این باور است که کمیسیون مستقل انتخابات به 
دلیل »ضعف مدیریتی« و »فشارهای سیاسی« 
در  را  انتخابات  ابتدایی  نتیجه  است  نتوانسته 
احمدزبیر  گفته  به  کند.  اعالم  آن  مقرر  زمان 
اعالم  در  تأخیر  »تیفا«،  سخنگوی  حبیب زاده، 
نتیجه ابتدایی انتخابات بسیار نگران کننده است 
و باعث تأخیر در اعالم نتیجه نهایی خواهد شد. 
و  باعث شک  این کار می تواند  افزود که  نیز  او 
تردیدهایی در نزد مردم نسبت به شفافیت این 

پروسه شود. 
 ۲۶ تأخیر  با  حالی  در  انتخابات  ابتدایی  نتیجه 
با  می رفت  انتظار  که  شد  خواهد  اعالم  روزه 
توجه به رقم پایین رأی دهنده گان و استفاده از 
اعالم  آن  مقرر  زمان  در  بایومتریک،  تکنولوژی 
دور  در  انتخابات  گاه  هر  دیگر،  جانب  از  شود. 
دوم  دور  برگزاری  باشد،  نداشته  نتیجه  نخست 

آن دشوار خواهد شد.

یک ماه از انتخابات گذشت:
نتیجه ابتدایی ۱۷ روز بعد اعالم می شود

خلیل اسیر

دو شنبه                             
شماره ۳۲۲۰
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فهیم امین

خلیل زاد به کابل رسید
رای زنی های تازه برای آغاز دوباره گفت وگوهای صلح

سید حامد گیالنی، حامد کرزی، محمد یونس قانونی، 
محمد محقق، سید منصور نادری و شماری از اعضای 

جامعه مدنی دیدار کرده است. 
که  است  گفته  اجرایی  ریاست  رسانه های  دفتر 
آقای  و  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
عقرب،  چهارم  یک شنبه،  روز  دیدار  در  خلیل زاد، 
خواهان اعالم آتش بس از سوی طالبان شده اند. در 
است: »هر دو جانب  آمده  اجرایی  ریاست  خبرنامه 
افغانستان  حکومت  و  مردم  اولویت های  از  را  صلح 
دست یافتن  بر  و  خواندند  امریکا  متحده  ایاالت  و 
آنها  این نشست،  نمودند. در  به صلح دایمی  تأکید 
خواهان کاهش خشونت و آتش بس از سوی طالبان 
بر اساس  شده اند.«  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  برای 
ربانی،  صالح الدین  دیدار  این  در  خبرنامه،  این 
اسالمی   جمعیت  رهبر  و  خارجه  امور  پیشین  وزیر 
جمهور  رییس  مشاور  کورتیس،  لیزا  افغانستان، 
ترمپ در امور جنوب آسیا و جان بس، سفیر امریکا 

در کابل، نیز حضور داشته اند.
سیدحامد گیالنی، رهبر حزب محاذ ملی، شنبه شب 
با آقای  )چهارم عقرب( در توییتی نوشته است که 
خلیل زاد و هیأت همراهش روی موضوعات سیاسی، 
است.  کرده  گفت وگو  و  بحث  صلح  و  انتخابات 
هم چنان حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، با نشر 
لیزا  خانم  خلیلزاد،  آقای  با  دیدارش  از  خبرنامه ای 
کورتیس معاون دستیار رییس جمهور ایاالت متحده 
امریکا و رییس ارشد بخش آسیای جنوبی و مرکزی 
شورای امنیت ملی ایاالت متحده امریکا خبر داده و 
گفته است که جمعی از چهره های سیاسی در این 
دیدار پشتی بانی شان را از آغاز مجدد گفت وگوهای 
اعالم  طالبان  و  امریکا  متحده  ایاالت  میان  صلح 
را  پیام شان  تا  خواستند  خلیلزاد  آقای  از  و  کردند 
مبنی بر از سرگیری این گفت وگوها به رییس جمهور 

ایاالت متحده امریکا وسیله شود. 
از سویی هم فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا، 
از گروه طالبان خواسته است که به جای مذاکره با 
کشورهای همسایه از جمله پاکستان، مسکو، قطر و 
چین، گفت و گوهای مستقیم را با حکومت افغانستان 
این  توقف  امکان  او،  سخن  به  زیرا  کنند،  آغاز 

مذاکرات با یک توییت نیز وجود دارد. 

این نقشه در سال گذشته از سوی رییس جمهور غنی 
در نشست جنیوا مطرح شد. بر اساس این طرح، ۵ سال 

زمان نیاز است تا افغانستان به صلح واقعی برسد.
 سخنگوی رییس جمهور غنی هم چنان برقراری آتش بس 
را از پیش شرط های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات 
رسمی  با گروه طالبان عنوان کرد و از کشورهای منطقه 
راه  »نقشه  عملی سازی  از  تا  خواست  جهانی  جامعه  و 

صلح« دولت افغانستان حمایت کنند. 
زلمی   با  غنی  آقای  دیدار  از  هم چنان  صدیقی  آقای 
امور  در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد، 
صلح افغانستان، خبر داد و گفت در این دیدار روی صلح 
بیش تر  جزییات  ارایه  از  اما  او  است.  شده  بحث  پایدار 
در این باره خودداری کرد. صفحه رسمی  ارگ ریاست 
جمهوری نیز جزییات این دیدار را همهگانی نکرده است. 
این در حالی است که آقای خلیل زاد روز شنبه، چهارم 
عقرب، وارد کابل شده است. نماینده ویژه ایاالت متحده 
امریکا در امور صلح افغانستان افزون بر رهبران حکومت 
جمله  از  سیاسی  چهره های  از  برخی  با  ملی،  وحدت 

اعالم  پیش  از  سفر  با  هم زمان 
کابل،  به  زلمی  خلیل زاد  ناشده 
می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ 
به  رسیدن  راه  کوتاه ترین  که 
مستقیم  مذاکرات  آغاز  صلح 
طالبان  گروه  و  حکومت  میان 
است. سخنگوی رییس جمهور غنی 
راه  نقشه  عملی سازی  بر  هم چنان 
صلح که از سوی رییس جمهور غنی ارایه شده است، تاکید 
کرد و از جامعه جهانی و منطقه خواست تا از این نقشه راه 

صلح حمایت کنند. 
روز  جمهوری،  ریاست  ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
یک شنبه، پنجم عقرب، در یک نشست خبری در کابل گفت، 
را  صلح  به  رسیدن  برای  راه  کوتاه ترین  افغانستان  حکومت 
صلح،  به  رسیدن  راه  کوتاه ترین  او،  باور  به  می کند.  دنبال 
عملی ساختن نقشه راه صلح دولت افغانستان است؛ طرحی 
تا  گام  نخستین  از  باید  افغانستان  دولت  آن،  بنیاد  بر  که 
آخرین مراحل اجرایی و عملیاتی، روند صلح را مدیریت کند. 

نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا در حالی تالش هایش 
را برای از سر گیری مذاکره با گروه طالبان از سر گرفته 
است که پیش از این دو طرف نُه دور مذاکره را پشت سر 
گذاشته اند. هرچند دو طرف روی اصول یک توافق نامه 
نیز در  توافق نامه  این  و پیش نویس  بودند  توافق کرده 
آستانه نهایی شدن بود که دونالد ترمپ، رییس جمهور 
ایاالت متحده امریکا، در شانزدهم ماه سنبله از توقف 
این روند خبر داد. رییس جمهور ایاالت متحده امریکا 
دلیل توقف این مذاکرات را حمله مرگ بار گروه طالبان 
در کابل خواند که در پی آن ۱۲ نفر از جمله یک سرباز 
امریکایی کشته شدند. ترمپ بعدها نپذیرفتن آتش بس 
از سوی طالبان را دلیل توقف مذاکرات خواند. پس از 
نخستین  این  طالبان،  گروه  با  امریکا  مذاکرات  توقف 
سفر آقای خلیل زاد به کابل است. نماینده ویژه امریکا 
در امور صلح افغانستان، دور تازه ای از سفرهایش را در 
پیوند به روند صلح افغانستان در ۲۸ میزان آغاز کرد. 
او نخست به فرانسه و بلجیم رفت و با متحدان اروپایی 
ایاالت متحده امریکا، سران ناتو و نماینده سازمان ملل 
با همتایان  و  به روسیه رفت  متحد دیدار کرد. سپس 
روسی و چینی اش در مسکو دیدار کرد. وزارت خارجه 
ایاالت متحده امریکا با نشر خبرنامه ای گفته است که 
تسریع  اروپایی  آقای خلیل زاد در کشورهای  ماموریت 
تالش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان و دیدار او با 
همتایان روسی و چینی اش پایان جنگ هجده ساله در 
افغانستان عنوان شده است. در خبرنامه وزارت خارجه 
نشده  ذکر  کابل  به  آقای خلیل زاد  آمدن  از  اما  امریکا 

است. 
از  ناتو،  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  حال،  همین  در 
احتمال از سرگیری گفت وگوهای صلح خوشبین است و 
از طالبان خواسته است که میزان خشونت ها را کاهش 
اراده  باید  »طالبان  است:  گفته  ناتو  دبیرکل  دهند. 
واقعی برای کاهش خشونت ها نشان دهند. پس ما به 
پشتی بانی از نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ آنان 
با هراس افگنی جهانی ادامه خواهیم داد تا شرایط برای 

صلح ایجاد شود.«
نماینده گان  مسکو،  چهار جانبه  نشست  در  هم چنان 
که  کرده اند  توافق  پاکستان  و  چین  امریکا،  روسیه، 
در  صلح  به   رسیدن  راه  یگانه  طالبان«  با  »گفت وگو 
روی  عقرب،  سوم  جمعه،  روز  آنان  است.  افغانستان 
و  متحده  ایاالت  میان  مستقیم  مذاکرات  از سرگیری 
طالبان تأکید کردند. در اعالمیه ی پایانی این نشست، 
افغانستان  جنگ  درگیر  طرف های  از  اشتراک کننده ها 
را کاهش دهند  زودتر خشونت ها  خواستند که هر چه 
برای آغاز مذاکره فراهم شود. وزارت خارجه  تا زمینه 
روسیه نیز خواستار ازسرگیری مذاکرات میان امریکا و 

طالبان شده است.



با تعویق مذاکرات احتمالی 
چین،  در  میان افغانی 
گرفته  قوت  نگرانی  این 
به  ترمپ  دونالد  که  است 
خروج  دستور  یک باره گی 
از  را  نظامی اش  نیروهای 
ترمپ  کند.  صادر  افغانستان 
که  را  کسانی  متحده  ایاالت  بود  گفته  قبل  چندی 
حال  و  است  کشته  می کشت  افغانستان  در  باید 
چند  در  او  شود.  خارج  آن جا  از  که  است  وقتش 
کامل  نظامی  پیروزی  که  گفت  هم  دیگر  مناسبت 
به  انسان  میلیون   ۱۰ قتل  قیمت  به  افغانستان  در 
دست می آید که او آن را نمی خواهد. دیپلمات های 
امریکایی هم ۱۰ ماه تالش کردند تا راه حل سیاسی 
برای جنگ از طریق مذاکره با طالبان و سازمان دهی 
کنند  پیدا  آتش بس  و  میان افغانی  گفت وگوهای 
و  نظامیان  موضع  مورد  در  ترمپ  نتوانستند.  ولی 
هسته ی اصلی قدرت امنیتی و نظامی واشنگتن در 
به  امریکایی  نظامیان  تردید دارد.  القاعده هم  مورد 
ترمپ می گویند که اگر او تمام نیروها و ظرفیت های 
خارج  افغانستان  از  را  امریکا  استخباراتی  و  نظامی 
اهداف  و  می کند  شبکه سازی  دوباره  القاعده  کند، 
تکرار چیزی شبیه  نگران  آنان  را می زند.  امریکایی 
یازده ی سپتامبر هستند. اما ترمپ خریدار این حرف 

نیست. 
نظامی  نیروهای  افغانستان  از  باری گفت که  ترمپ 
جهادیسم  دیگر  بار  اگر  و  کند  خارج  را  امریکایی 
استفاده  امریکا  به  حمله  برای  افغانستان  از  جهانی 
برمی گردد  دوباره  نیرویی  با  واشنگتن  کرد، 
هم  را  آن  تصور  محلی  و  جهانی  جهادیست های 
می دهد  نشان  ترمپ  سخنان  این  نمی توانند.  کرده 
نیروهای  خروج  صورت  در  که  نمی کند  باور  او  که 
به  آسیبی  بتواند  القاعده  افغانستان  از  امریکایی 
امریکا بزند و اگر بزند ایاالت متحده می تواند دوباره 
برگردد. این باور رییس جمهور ایاالت متحده سبب 
برای تطبیق  امریکا هم  وزارت دفاع  شده است که 
کند.  برنامه ریزی  زودهنگام  خروج  احتمالی  دستور 
دفاع  وزارت  که  دادند  گزارش  امریکایی  رسانه های 
ترمپ  احتمالی  دستور  تا  می گیرد  آماده گی  امریکا 
مبنی بر خروج زودهنگام و ناگهانی از افغانستان را 

گروه طالبان و حامیان اصلی آنان برای امتیازدهی 
می دهد  نشان  گونه ای  به  هم  ترمپ  ندارند.  نیاز 
می خواهد  او  ندارد.  بیش تر  چانه زنی  حوصله ی  که 
حتا  را  کار  این  و  کند  خارج  را  امریکایی  نیروهای 
امنیتی  و  نظامی  استبلشمنت  خواست  برخالف 
برخالف  ترمپ  هم  سوریه  در  کرد.  خواهد  امریکا 
وجود  تضمینی  و  کرد  عمل  استبلشمنت  خواست 

ندارد که در مورد افغانستان هم، چنین نکند. 
نیروهای  خروج  از  پس  که  است  این  مهم  سوال 
روشن  می شود؟  چه  افغانستان  سرنوشت  امریکایی 
است که طالبان در بدل خروج حتمی حاضر به امتیاز 
دادن نخواهند بود. معنای این امر این است که گروه 
تاریخی  تجربه ی  می دهند.  ادامه  جنگ  به  طالبان 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  است  داده  نشان 
در  حتا  خارجی  مالی  کمک های  دوام  صورت  در 

صورت خروج نیروهای خارجی هم در برابر نیروهای 
شورشی، می توانند مقاومت کنند. ارتش داکتر نجیب 
نساخت.  متالشی  مخالفانش  نظامی  عملیات های  را 
فروپاشی داکتر نجیب معلول قطع حمایت مسکو از او 
بود. اگر ناتو و ایاالت متحده در صورت خروج نیروهای 
شوروی به حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان 
ادامه بدهند، نیروهای امنیتی کشور می توانند در برابر 
شورش طالبان مقاومت کنند. روشن است که در آن 
صورت بخشی از جغرافیای کشور که حاال در کنترل 
بیرون  نیروها  این  کنترل  از  است،  امنیتی  نیروهای 
نیروهای  اختیار  در  بزرگ  شهرهای  ولی  شد  خواهد 
امنیتی باقی خواهد ماند. نیروهای امنیتی افغانستان 
دارند.  مصرف  دالر  میلیارد  پنج  تا  چهار  بین  ساالنه 
بازسازی بخش های مختلف این نیروها هم به پول نیاز 
بازسازی  زیر  اردو  هوایی  نیروی  مثال  طور  به  ندارد. 
است و بخشی از آن در سال ۲۰۲۲ تکمیل می شود. 
هیچ کشور منطقه قادر نیست که پنج میلیارد دالر در 
و  بگذارد  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اختیار  در  سال 
کند.  سرمایه گذاری  نیروهای  این  تقویت  بخشی  برای 
به  قادر  چین  اقتصاد  حتا  منطقه  در  اقتصادی  هیچ 
ایاالت  صرف  نیست.  افغانستان  از  حمایتی  چنین 
از  استراتژیک  صورت  به  که  اند  قادر  ناتو  و  متحده 
نیروهای امنیتی افغانستان حمایت مالی کنند. اگر این 
نیروهای  اختیار  در  دالر  میلیارد  پنج  ساالنه  کشورها 
امنیتی قرار بدهند، حتا در صورت خروج ناتو هم این 
نظامی هستند.  به حفظ بن بست موجود  قادر  نیروها 
نظامی اش  نیروهای  خروج  با  متحده  ایاالت  اگر  ولی 
کمک های مالی را هم قطع کند، آن زمان موجودیت 
دولت به عنوان یک نهاد در افغانستان به پایان خواهد 
گرفت.  خواهد  شکل  طالبان  علیه  مقاومت  و  رسید 
قادر  منطقه  برسد، کشورهای  مرحله  آن  به  اگر گپ 
طالبان  علیه  مقاومت  هستند.  مقاومت  از  حمایت  به 
که  می تواند  شده  تمویل  دالر  میلیون  صد  چند  با 
ولی  دارند.  را  آن  پرداخت  توان  منطقه  اقتصادهای 
از  پس  متحده  ایاالت  و  ناتو  که  است  بعید  بسیار 
هم  را  مالی  کمک های  نظامی شان  نیروهای  خروج 
پایان دهند. اما منطق حکم می کند که جنگ از راه 
گفت وگو و یافتن یک راه حل سیاسی به پایان برسد تا 
افغانستان برای مبارزه با فقر و عقب مانده گی اقتصادی 

دست و آستین باال بزند.

است  آن  نشان دهنده ی  وضعیت  این  کند.  تطبیق 
نتایج  تا  زیاد منتظر نمی ماند  احتمال  به  که ترمپ 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مشخص شود 

و مذاکره ی میان افغانی برگزار.
انتخابات ریاست  این است که در  برای ترمپ مهم 
جمهوری امریکا خطاب به مردم آن کشور بگوید که 
از طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت متحده، کشورش 
را بیرون کرده است. این تصمیم دونالد ترمپ طالبان 
دادن  امتیاز  به  هم  را  گروه  این  خارجی  حامیان  و 
در روی میز مذاکره بی باور کرده است. طالبان که 
از  نظامی  خروج  برای  امریکا  رییس جمهور  اشتیاق 
افغانستان را می بینند، دلیلی ندارند که به خاطر آن 
امتیاز بدهند. خروج نیروهای نظامی امریکا و ناتو از 
وقتی  است.  طالبان  استراتژیک  خواست  افغانستان 
بیاید،  دست  به  آسانی  به  استراتژیک  خواست  این 

ترمپـ
 و گزینه ی خروج ناگهانی
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سال یازدهم

نام دار زبان  فارسی  در شعر شاعران 
اقبال  تا  گرفته  کالسیک ها  از 
الهوری و دیگران، همیشه تعبیر 
اقبال  دارد.  وجود  بدخشان  لعل 
بدخشانی  آن  به  شاعران  دیگر  و 
ناصر  درخت  که  می کنند  اشارت 
بارور  آن  دامن  در  قبادیانی  خسرو 
اجداد  زادگاه  بدخشان  می شود. 
و جغرافیای شگفتی انگیز شاهنامه ی  است  بیدل  ابوالمعانی 
فردوسی. این بدخشان کان گوهر و لعل معنا بوده است. از 
همین جهت است که غیر بدخشانیان به بدخشان سرزمین 
بدخشانیان  غیر  گفته ی  البته  می گویند.  ادب  و  فرهنگ 
سیده،  دور  نه چندان  زمانه های  در  بدخشان  نیست.  مبالغه 

مخفی و مهستی داشته است. 
عامل  می گویند  دارد.  کوهستانی  سخت  زمین  بدخشان 
جغرافیایی در شکل گیری و تکوین شخصیت فرد اثر مستقیم 
دارد. برخی را باور بر این است که آدمی زاده گان اهل مناطق 
آن  با  بدخشان  اما،  اند.  ماجراجو  و  کوهستانی درشت خوی 
و  نرم  غالباً  مردمانش  است،  که جغرافیای سرد کوهستانی 

حلیم اند یا به تعبیر شاعر هم خون ما الیق شیر علی:

مردم  از  برخی  و  شد  بدخشان  وارد  آهسته آهسته 
این والیت از اسالم عارفانه و حنفیت فاصله گرفتند 
و به اسالم سیاسی و وهابیت روی آوردند. در چند 
سال اخیر بر عالوه اندیشه ی اخوانی که در بدخشان 
جمعیت  مثل  دیگر  گروه های  است،  فراگیر  خیلی 
اصالح، جماعت التبلیغ، حزب التحریر، طالبان و غیره 
هر  حاال  و  کردند  افراد  جلب وجذب  به  شروع  نیز 

کدام در این والیت دارای نفوذ قابل مالحظه اند. 
تازه  اعضای  »جماعت التبلیغ«  فعالیت  شروع  با 
بیرون  مکتب  از  را  دختران شان  آن،  جذب شده ی 
کردند. من خود شاهدم که اعضای جماعت التبلیغ 
آنان  شدند.  مکتب  به  خود  دختران  رفتن  مانع 
دوستان  به  »هدیه«  عنوان  به  را  دختران شان 
تبلیغی ها در  نکاح  به  تقدیم می کنند/  تبلیغی شان 
و  باسواد  طبقه ی  »حزب التحریر«   اما  می آورند. 
بانفوذ بدخشان را نشانه می گیرد و بیش ترین اعضای 
تحصیالت  دارای  این حزِب خالفت خواه  بدخشانی 
دانشگاه  استادان  از  برخی  هستند.  دانشگاهی 
بدخشان نیز اعضای برجسته ی حزب التحریر اند و 

به جلب وجذب دانشجویان می پردازند. 
فیض آباد در سطح افغانستان یکی از شهرهای امن 
پیش،  تا ۴۰ سال  به حساب می رفت.   زنان  برای 
در بدخشان زنان حتا در بخش های نظامی فعالیت 
داشتند و زنان زیادی نیم قرن پیش از همین والیت 
به بیرون از کشور برای فراگیری علوم رفتند و این 
نشان گر بستر مناسب رشد برای زنان در بدخشان 

بوده است. 
اما حاال با پا گرفتن طالب در بدخشان پس از نیم 
قرن، مکاتب ابتدایی در بعضی از ولسوالی های این 
والیت به روی دختران بسته شده است. دیگر در 
باور تصوفی  از شعرخوانی و  مدارس دینی خبری 
فعالیت  با گسترده شدن  نیست.  مذهب حنفی  و 
روز  هر  عرصه  بدخشان،  در  بنیادگرا  گروه های 
طور  به  گروه هایی  و  می شود  تنگ تر  زنان  برای 
سازمان یافته دست به ترور شخصیتی زنان می زنند 
و می خواهند زنان را از متن به حاشیه برانند. این 
افزوده اند.  زنان  به  سخت گیری  میزان  به  گروه ها 
و  مدیران  بدخشان  ابتدایی  مکاتب  از  بعضی  در 
پوشش  نحوه  بر  را  زیادی  قیدهای  سرمعلمان 
مجبور  را  آنان  و  کرده اند  وضع  دختر  کودکان 
می کنند چهره های کودکانه ی شان را از مسیر خانه 
تا مکتب و برعکس بپوشانند. در دانشگاه بدخشان 
هیچ دانشجوی دختر حق ندارد پس از وارد شدن 
حیاط  از  درسی  ساعت  آخرین  تا  دانشگاه  به 
دانشگاه بیرون شود و به آنان گفته شده است که 
در صورت ضرورت عاجل، باید از خانواده های شان 

»زمین سخت کوهستان دل نرمم عطا کرده است
درشتم هر که می خواند خطا اندر خطا کرده است«

بدخشانیان در گذشته بیش تر عارف خوی و صوفی مشرب 
مدارس  در  رسم  نیز،  من  کودکی  زمان  تا  حتا  بودند. 
دینی بدخشان چنین بود که شاگردان پس از آموختن 
از  بزرگ  شاعران  دیوان  یادگیری  به  قرآن شروع  متن 
در  و  می کردند  حافظ  و  موالنا  سعدی،  بیدل،  جمله 
رواق هر خانه ای دیوان بیدل)معروف به بیدل شکست(، 
دیوان حافظ، مثنوی مولوی و بوستان و گلستان وجود 
بدون  بدخشان  مردم  که  بود  خاطر  همین  به  داشت. 
این که به مکتب بروند، باسواد می شدند. شاید بدخشان 
در سطح کشور، بیش ترین جمعیت مکتب نرفته، ولی 
باسواد را داشته باشد. کم نیستند شمار زنان و مردانی 
به  نگذاشته اند، مگر  و مدرسه  به درب مکتب  پای  که 
سعدی  حافظ،  و  )بیدل  زمان  آن  حاکم  فرهنگ  یمن 
و مولوی خوانی( صاحب سواد خواندن و نوشتن شدند 
و صدها بیت از شاعران فارسی زبان را در حافظه دارند، 
ترویج  در  مهمی  نقش  بدخشان  اخیر  قرن  نیم  در  اما 

اندیشه های تند چپی و راستی داشت.
اندیشه های بنیادگرایانه  با شروع جهاد بر ضد شوروی 

تصدیق بیاورند. 
زراعت  دانشکده ی  استادان  از  یکی  قبل  روز  چند 
مختلط  یک صنف  از  تصویری  بدخشان  دانشگاه  
آموزشی دانشگاه را به نشر رساند و آن جا را مکانی 
برای ترویج فحشا خواند. این برخورد استاد دانشگاه 
قرار  انتقاد  مورد  بدخشان  مدنی  فعاالن  طرف  از 
فضای مجازی  قهرمان  به  استاد  اما همین  گرفت، 
بدخشانیان بدل شد. تعداد زیادی این حرف او را 
او  از  و  خواندند  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر 
بانوان  که  نیست  باری  اولین  این  کردند.  حمایت 
نابخردانه  برخورد  چنین  با  مجازی  فضای  در 
به  که  دخترانی  بار  چندین  می شوند.  مواجه 
در  بودند  کرده   اقدام  فیض آباد  شهر  پاک کاری 
شدند.  اهانت  تمام  بی رحمی  با  مجازی  فضای 
اجتماع  در  که  بدخشانی  دختران  تمام  تقریباً 
اند.  مواردی دست وگریبان  با چنین  دارند  فعالیت 
چند سال قبل در مسابقه فوتبال جنوب آسیا که 
با  بود، من  فاینل رفته  به  با هندوستان  افغانستان 
جمعی از دوستانم برای تماشای مسابقه به یکی از 
رستورانت های کابل رفته بودیم که اتفاقاً در آن جا 
بودند.  آمده  تماشا  برای  نیز  دیگر  خانواده ی  چند 
این مسابقه گرفته  از جریان  از تصاویری که  یکی 
طور  به  بدخشانیان  میان  در  تعدادی  را  بود  شده 
جمالت  و  کردند  نشر  مجازی  فضای  در  گسترده 
مشابه به سخنان استاد دانشکده ی زراعت دانشگاه 
دیده  آن عکس  در  که  در وصف کسانی  بدخشان 
آن  که  فشارهایی  بر  توجه  با  نوشتند.  می شدند، 
زمان از سوی خانواده بر من وارد آمد می دانم این 
نوع عکس ها و نوشته ها چی واکنش هایی را از طرف 
خانواده ها به بار می آورد و دختران به چی مشکالتی 

روبه رو می شوند.
فحشا  که  را  آن چه  که  نمی دانند  شاید  افراطی ها 
می نامند پدیده ی ذهنی و نوعی میل درونی است. 
و  مرد  )چه  آدم  باطن  و  ذهن  در  تمایل  این  اگر 
یک سقف  زیر  نشستن  نباشد،  غلیان  در  زن(  چه 
مثل  عمومی  مکان  یک  در  یا  مختلط  آموزشی 
رستورانت، آن را صورت عینی و عملی نمی بخشد. 
بالقوه  صورت  به  »فحشا«  به  تمایل  اگر  برعکس 
درسی  صنف  چادری،  برود،  راه  آدمی  پوست  زیر 
نخواهد  آن  فعلیت  مانع  خانه نشینی  و  جداگانه 
شد. متأسفانه افراطی های بدخشان حاضر به بحث 
منطقی در این موارد نیستند و  هر روز عرصه را 
آنان  می کنند،   تنگ  هم والیتی شان  دختران  برای 
پیش رفت  که  نیستند  موضوع  این  درک  به  قادر 
اقتصادی، اجتماعی و گسترش اخالق به توان مند 

شدن زنان بسته گی دارد.

زنان بدخشان در حصر افراط  و تحّجر



عبداالحمد حسینی

قضیه  بررسی  برای  موظف  هیأت 
مرکز  ساختمان  دروازه  باز شدن 
دیجیتالی  ،  نتایج  جمع بندی 
نتیجه ی کارش را اعالم کرد. بر 
اساس بررسی این هیأت، افراد 
جمله  از  قضیه،  این  در  دخیل 
رییس امنیتی دبیرخانه کمیسیون 
مستقل انتخابات، مسوول بازگشایی 
سربازان  از  تن  یک  و  دروازه ها 
و  عدلی  مراجع  به  تخلف  این  دادن  انجام  دلیل  به  پولیس 
قضایی معرفی شده اند. شماری از دسته های انتخاباتی اما از 
نتیجه کار این هیأت راضی نیستند و ابراز امیدواری می کنند 
که مراجع عدلی بتوانند ابعاد مبهم این قضیه را روشن سازند. 
هم زمان با این، مسووالن در لوی سارنوالی می گویندکه هنوز 

گزارشی در این مورد دریافت نکرده اند.
پس از همه گانی شدن نتیجه کار هیأت بررسی کننده قضیه 
باز شدن دروازه ساختمان مرکز جمع بندی نتایج دیجیتالی 
در کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از تیم های انتخاباتی 
می گویند که از نتیجه کار این هیأت به شکل کامل رضایت 
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  دو  از  که  هیأت  این  ندارند. 
از  شماری  فنی  تیم  کمیسیون،  این  فنی  تیم  انتخابات، 
و  بین المللی  نهادهای  از  شماری  انتخاباتی،  دسته های 
تشکیل  لوی سارنوالی  ویژه  به  قضایی،  و  عدلی  نهادهای 
شده بود، نتایج کارش را چهار روز پیش همه گانی ساخت. 
هیأت بررسی این قضیه فیصله کرد که افراد دخیل در این 
انتخابات  امنیتی دبیرخانه کمیسیون  قضیه، به ویژه مشاور 

به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
شماری از دسته های انتخاباتی هرچند از معرفی شدن پنج 
نفر متخلف در این قضیه به نهادهای عدلی ابراز خرسندی 
هنوز  قضیه  این  زوایای  از  بعضی  که  می گویند  اما  کردند، 
روشن نیست و آنان برای دانستن مقصر اصلی، منتظر نتایج 
کار نهادهای عدلی اند. فریدون خوزون، سخنگوی تیم ثبات 
و هم گرایی روز یک شنبه، پنجم میزان در گفت وگو با روزنامه 
تصاویر  خواسته اند،  کمیسیون  از  آنان  که  گفت  ۸صبح 
دیجیتالی  مرکز  روبه روی  عمارت  در  که  امنیتی  کمره های 
حقیقت یاب  هیأت  و  انتخاباتی  دسته های  با  را  شده  نصب 
دقیق  شکل  به  متخلف  اشخاص  هویت  تا  بگذارد  میان  در 

مشخص شود.
آقای خوزون ابراز امیدواری کرد که همه افراد متخلف در این 

5

دو شنبه                             
شماره ۳۲۲۰

۶ عقرب 1۳98
 ۲8 اکتوبر ۲۰19
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

قفل شکسته:
 شک وتردیدهایی باقی است

انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  شب  ساعت۱۰  حوالی 
اعضای  از  شماری  می شوند.  وضاحت  خواهان  و  می رسند 
کمیسیون در گفت وگو با ناظران می گویند که دروازه مرکز 
دیجیتالی در هم آهنگی با دبیرخانه این کمیسیون و برای 
آنان  تا  است  شده  باز  سرما  از  امنیتی  نیروهای  حفاظت 
در دهلیز عمارت مستقر شوند و از مواد حساس در آن جا 

محافظت کنند. 
می گویند  ناظران  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
که مهروالک دروازه مرکز دیجیتالی شکسته نشده و برای 
ناظران می خواهد شماره هایی که  از  آنان،  اطمینان خاطر 
نزدشان ثبت کرده اند را با شماره مهروالک موجود مقایسه 
دروازه ی  مهر  که  می شود  مشخص  مقایسه  از  پس  کنند. 
این  است.  نکرده  نفوذ  آن  درون  به  کسی  و  بوده  سالم 
تیم  اعضای  از  شماری  توسط  روز  همان  فردای  موضوع 
آنان  و  اجتماعی نشر شد  ثبات و هم گرایی در رسانه های 
صورت  حاکم  تیم  هم آهنگی  در  کار  این  که  کردند  ادعا 
گرفته است. اعضای ارشد این ستاد به شکل صریح خواستار 
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  معرفی 

مستقل انتخابات به لوی سارنوالی شده بودند.
روز دوشنبه، ۲۸ میزان، کمیسیون مستقل انتخابات اما با 
نشر اعالمیه ای، شکسته شدن مهروالک دروازه مرکز نتایج 
دیجیتالی را »بی  بنیاد« خواند. سخنگوی وزارت داخله نیز 
که  مکانی  در  را  امنیتی  نیروهای  حضور  صریح  شکل  به 
مواد حساس در آن جابه جا شده، رد کرد. هم زمان با آن، 
انتخاباتی »دولت ساز« نیز هر نوع دست داشتن در  دسته 
این قضیه را رد کرد و از سایر دسته های انتخاباتی خواست 

که به دور از شایعه پراگنی، منتظر نتیجه انتخابات بمانند.
رییس  میزان   ۲۹ سه شنبه،  روز  یک روزه،  سکوت  از  پس 
کمیسیون مستقل انتخابات به عالوه ی شماری از کمیشنران 
در یک نشست خبری به سوال های خبرنگاران پاسخ دادند. 
اورنگ زیب، یک تن از کمیشنران کمیسیون این قضیه را 
»سوء تفاهم« خواند و آن را »عاطفه« و »اشتباه« مشاور 
کرد.  عنوان  انتخابات  دبیرخانه کمیسیون مستقل  امنیتی 
برای  که  خواستند  رسانه ها  از  کمیسیون  این  اعضای 
با  ناظران  موجود  مهروالک  شماره های  مطابقت دهی 
به  انتخاباتی  صندوق های  و  معلومات  انتقال  محل  دروازه 
این حال  با  این کمیسیون مراجعه کنند.  مرکز دیجیتالی 
گلبدین  عبداهلل،  عبداهلل  انتخاباتی  تیم های  ناظران  اما 
و  مسعود  احمدولی  پدرام،  لطیف  تمنا،  فرامرز  حکمتیار، 
تا  مرکز  این  به  کمیسیون  اعضای  ورود  از  نجرابی  فاروق 
زمان ارایه توضیحات الزم، ممانعت کردند. آنان از اعضای 
برای  هیأتی  که  می خواستند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

بررسی این قضیه توظیف شود. 
ارشد  ناظران  با  کمیسیون  اعضای  که  این شد  بر  تصمیم 
ستادهای معترض دیدار کنند. اعضای کمیسیون از ناظران 
می خواستند که روند انتقال معلومات شماری از دستگاه ها 

افراد دستوردهنده به مراجع عدلی معرفی  قضیه، به ویژه 
شوند. وی می گوید، تصاویر کمره های امنیتی عمارت مقابل 
این مرکز می تواند ماهیت ورود و هویت افراد داخل شده 
را مشخص سازد. او افزود که نیاز است هیأت حقوقی این 
سازد.  مشخص  را  آن  هدف  کار،  ماهیت  جای  به  قضیه 
آقای خوزون تصریح کرد که »سردی هوا نمی تواند دلیل 

قناعت بخش برای باز کردن دروازه ها باشد«.
هم زمان با این، دسته انتخاباتی »صلح و عدالت اسالمی« به 
رهبری گلبدین حکمتیار نیز از روند کار هیأت بررسی کننده 
این قضیه به شکل کامل راضی نیست. فضل غنی حقمل، 
سخنگوی این تیم انتخاباتی گفت که هنوز به سوال هایی 
در مورد باز شدن دروازه مرکز دیجیتالی به شکل مفصل 
پاسخ ارایه نشده است. وی تایید کرد که تیم انتخاباتی آنان 
در جریان کار مستقیم این هیأت قرار نگرفته و بخشی از 
زوایای این قضیه برای آنان هنوز مبهم است. آقای حقمل 
از  شماری  خصوص  در  باید  کمیسیون  که  کرد  تصریح 
پرسش ها، به ویژه این که چرا از قبل باز کردن قفل دروازه ی 
انتخاباتی هم آهنگ نکرده  مرکز دیجیتالی را با دسته های 

است، پاسخ ارایه کند.
دروازه مرکز دیجیتالی چگونه باز شد؟

ناظران می گویند که پس از اعالم بازداشت یک فرد مظنون 
به  حمله  قصد  میزان   ۲۸ یک شنبه،  روز  نیمه های  که 
کمیسیون  امنیتی  وضعیت  داشت،  را  عبداهلل  موالنامحمد 
تمامی  در  امنیتی  نیروهای  و  گرفت  جدی ای  شکل 
قسمت های کمیسیون مستقل انتخابات جا گرفتند. اواخر 
همان روز، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به کارمندان 
این  شبانه ی  کار  که  می دهند  اطالع  نامزدان  ناظران  و 
کمیسیون خاتمه یافته و معلومات دستگاه های بایومتریک 
و  کارمندان  نمی یابد.  انتقال  مرکزی  سرور  به  شب هنگام 
می کنند،  ترک  را  کمیسیون  کار  محل  ناظران  از  شماری 
اما ناظران تیم ثبات و هم گرایی در هم آهنگی با هم دیگر از 

مراکز حساس در کمیسیون خبر می گیرند.
دبیرخانه  امنیتی  مشاور  شب،  همان  نُه  ساعت  حوالی   
کمیسیون مستقل انتخابات، مسوول بازگشایی دروازه های 
مهر شده و یک تن از نیروهای امنیتی حاضر در آن جا دروازه 
محل را به روی دو تن از نیروهای قطعات ویژه پولیس باز 
می کنند. ناظران تیم ثبات و هم گرایی اما تنها لحظاتی پس 
از باز شدن دروازه، خبر آن را با مسووالن تیم شان در میان 
هم گرایی  و  ثبات  تیم  ناظران  رهبری  اعضای  می گذارند. 

هم گام با کار یک هیأت بررسی کننده، جریان داشته باشد، 
ناظران اما مخالفت می کردند. اواخر همان روز، کمیسیون 
در هم آهنگی با ناظران دروازه مرکز دیجیتالی را باز کرده 
و شماره های موجود نزد ناظران را با شماره های مهروالک 
میان  از  می گویند،  ناظران  که  آن گونه  کردند.  مقایسه 
۱۵ صندوق که ۲ هزار و ۶۴۳ دستگاه بایومتریک »طی 
مراحل نشده« در آن وجود داشت، شماره ۱۳ صندوق به 
اخیر،  تفاوت دو عدد  با  شکل کامل و دو صندوق دیگر 
هم سان بودند. با این حال اما فیصله بر این شد که روند 
با  هم زمان  و  یابد  ادامه  به شکل جدی  معلومات  انتقال 
این، هیأت بررسی کننده این قضیه نیز کارش را آغاز کند. 
معلومات دستگاه ها تا نیمه های سه شنبه شب، ۲۸ میزان 

به سرور مرکزی پایان یافت.
گفته می شود که در دهلیز این مرکز، »سیویچی« نصب 
شده است که پس از اتصال آن با کامپیوتر، می توان 
تردیدهای  داد.  انتقال  مرکزی  سرور  به  را  معلومات 
یافته  افزایش  این موضوع  از دانستن  اما پس  ناظران 
طریق  این  از  معلومات  که  می دهند  احتمال  آنان  و 
حبیب الرحمان  است.  یافته  انتقال  مرکزی  سرور  به 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس  ننگ، 
اما پس از نشر گزارش کامل هیأت بررسی کننده این 
کمپنی  گفت،  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  قضیه، 
درمالوگ در گزارشی که در ۲۶ میزان به کمیسیون 
معلومات  نشدن  انتقال  از  فرستاد،  انتخابات  مستقل 
دستگاه های بایومتریک در خالی زمانی ۲۶ میزان تا 
۲۹ میزان خبر داده بود و دلیل انتقال نشدن معلومات 
را انقضای تاریخ نرم افزار امنیتی سرورها خوانده بود. 
معلومات  شماره  و  زمان  که  کرد  تصریح  ننگ  آقای 
در  این  است.  مرکزی مشخص  سرور  به  شده  انتقال 
خبری  نشست  در  کمیسیون  اعضای  که  است  حالی 
یک روز پس از واقعه، گزارش کمپنی درمالوگ را با 

ناظران در میان گذاشته بودند. 
از  شماری  که  پیوست  وقوع  به  حالی  در  اتفاق  این 
به  که،  بودند  گفته  این  از  پیش  انتخاباتی  تیم های 
ندارند.  اعتماد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه 
نهادهای ناظر اما گفته اند که هر نوع ابهام در این قضیه 
و سایر کارهای کمیسیون، می تواند شفافیت انتخابات 
و اعتماد مردم به این روند را صدمه برساند. مسووالن 
دارد  احتمال  که  بودند  کرده  تصریح  نهادها  این  در 
شماری از تیم های نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
را به دلیل اتفاق افتادن چنین قضایا، به چالش بکشند. 
جمهوری   ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتیجه  است  قرار 
مستقل  کمیسیون  شود.  اعالم  عقرب   ۲۳ تاریخ  به 
انتخابات اما در مورد زمان اعالم نتیجه نهایی و تعیین 
انتخابات ،  صحبت  احتمالی  دوم  دور  برگزاری  زمان 

نکرده است.

فعاالن  و  دهقانان  از  شماری 
پنجم  یک شنبه،   روز  مدنی 
حرکت  یک  در  عقرب 
اعتراضی پیش درب مجلس 
به  را  تابوتی  نماینده گان، 
فراورده های  از  حمایت  منظور 
این  ساختند.  دهقانان  زراعتی 
که  می گویند  اعتراض کننده گان 
به دلیل نبود بازار داخلی و خارجی، فراورده های زراعتی  
دهقانان فرسوده شده و قیمت آن کاهش پیدا کرده است. 
آن ها می گویند که در پنج سال گذشته، به دلیل نبود 
زراعتی،  فراورده های  این  فروش  برای  مناسب  مارکیت 

میلیاردها دالر به دهقانان ضرر رسیده است. 
عبدالنصیر رشتیا، رییس عمومی روند ملی فصل نوین 
افغانستان و یک تن از برگزارکننده  گان این گردهم آیی، 
این گردهم آیی،  برگزاری  از  به رسانه ها گفت که هدف 
حمایت از فراورده های زراعتی دهقانان است. به گفته ی 
خوبی  کیفیت  از  زراعتی  فراورده های  این که  رغم  به  او 
برخوردار اند، اما به دلیل نبود بازارهای داخلی و خارجی، 
قیمت این فراورده ها کاهش یافته است. هم چنان به گفته 
فراورده های  این  فروش  برای  مارکیت  نبود  دلیل  به  او، 

در  موقع  به  را  فراورده های شان  نتوانسته اند   ملی 
بازارهای داخلی و خارجی بفروشند. این امر سبب شده 
است تا دهقانان کشور متضرر شوند. او ادعا کرد که این 
امر باعث شده است تا شماری از دهقانان به دلیل نبود 
فراورده های زراعتی شان، دست  برای فروش  مارکیت 
به کشت »کوکنار« بزنند و یا هم به »صفوف نیروهای 

مخالف مسلح« ملحق شوند. 
و  زراعت  صنعت،  این که  بیان  با  رشتیا  عبدالنصیر 
که  گفت  است،  کشور  در  مهم  سکتور  سه  معادن، 
حکومت و نهادهای مربوطه کم تر در این بخش توجه 
کرده اند. او تبیین کرد که حکومت وحدت ملی در پنج 
سال گذشته، در این بخش ها پیش رفتی نداشته و این 
به ۷۵  از ۵۴ درصد  سبب شده است که میزان فقر 

درصد افزایش یابد. 
بود  گفته  گزارشی  نشر  با  بانک جهانی  این  از  پیش 
پله  تجارت شش  جهانی  رده بندی  در  افغانستان  که 
نسبت به سال گذشته سقوط کرده و از جایگاه ۱۶۷ 
در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است. در این گزارش که 
روز پنج شنبه، دوم عقرب از سوی بانک جهانی به نشر 
رسید، آمده است که افغانستان از میان ۱۹۰ کشور 

جهان، جایگاه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده است.
هم چنان در گزارش بانک جهانی گفته شده است که 
افغانستان با عملی نکردن اقدامات اصالحی در بخش 
تجارت و آغاز یک کسب وکار به لحاظ امتیاز، از ۴۴.۷ 
گزارش،  این  اساس  بر  است.  کرده  سقوط   ۴۴.۱ به 
این اقدامات اصالحی، شامل پنج شاخص فراهم آوری 
تسهیالت در بخش تشبث، دسترسی به قرضه، حمایت 
از سرمایه گذاران،  پرداخت مالیات و حل ورشکسته گی 

است.
از حکومت  دهقانان  و  مدنی  فعاالن  این  این حال  با 
دهقانان،  زراعتی  فراورده های  برای  که  خواستند 
گام های موثر بردارند و هم چنان یک راه حل دایمی 

برای فروش و پروسس این محصوالت فراهم کنند. 

ساخته  زراعتی  محصوالت  برای  سردخانه   ۱۲
می شود

این  به  واکنش  در  زراعت  وزارت  حال  همین  در 
گذشته   سال  به  نظر  امسال  که  می گوید  گردهم آیی 
افزایش داشته است.  برابر  محصوالت زراعتی ۳ تا ۴ 
تولید محصوالت  افزایش میزان  این وزارت،  به گفته 
پیدا  کاهش  آن  قیمت  تا  است  شده  سبب  زراعتی 
آبیاری  زراعت،  وزارت  رستمی، سخنگوی  اکبر  کند. 
که  تخنیکی  و  مالی  امکانات  با  می گوید،  مالداری  و 
امسال در اختیار دهقانان قرار گرفته بود، میزان تولید 
میوه جات ۳۰ درصد و غله جات تا ۴۲ درصد افزایش 

پیدا کرده است. 
گفت  به ۸صبح  وزارت  این  رستمی، سخنگوی  اکبر 
که وزارت زراعت در نظر دارد برای حفظ و نگهداری 
سردخانه ی ۵۰۰   ۱۲ ، دهقانان  زراعتی  فراورده های 
تنی را در ۱۰ والیت بسازد. آقای رستمی گفت: »تمام 
و  دیزاین  شامل  که  سردخانه ها  این  کاری  مراحل 

شده  وارد  زیان  کشور  دهقانان  به  دالر  میلیاردها  زراعتی، 
است. به گفته ی او به رغم این  که میلیاردها دالر در کشور 
سرازیر شده است، اما تاکنون  حفظ و نگهداری فراورده های 
زراعتی، توجه نشده است.  اعتراض کننده گان وزارت زراعت 
و وزارت تجارت و صنایع را متهم کردند که در بخش ساخت 
داخلی  بازارهای  کردن  پیدا  هم چنان  و  معیاری  سردخانه 
و خارجی برای محصوالت زراعتی دهقانان، اقدام اثربخش 

نکرده اند. 
و  حفظ  برای  سردخانه  نبود  که  کرد  تصریح  رشتیا  آقای 
صادرات  کاهش  هم چنان  و  زراعتی  محصوالت  نگهداری 
محصوالت  قیمت  تا  است  شده  سبب  کشور،  از  خارج  به 
زراعتی، کاهش یابد. او گفت: »در سفری که به والیت های 
قندهار، غزنی، میدان وردک و سمت شمال کشور داشتیم، 
یک سیر انار در قندهار به ۱۰۰ افغانی، یک سیر سیب در 
میدان وردک به ۸۰ کلدار، یک سیر بادنجان رومی در غزنی 
به ۱۰ افغانی و انگور در سمت شمال کشور در بدل به ۵۰ 

افغانی به فروش می رسد.«
رییس عمومی روند ملی فصل نوین افغانستان تصریح کرد 
این  فروش  برای  مارکیت  نبود  گذشته،  سال  پنج  در  که 
بوده  کشور  دهقانان  فراروی  عمده  چالش  یک  فراورده ها 
است. به گفته او، دهقانان کشور در زمان حکومت وحدت 

سال  برای  مالیه  وزارت  از  و  شده  نهایی  است  تدارکات 
۱۳۹۹ بودجه خواستیم تا پروژه ی ساخت ۱۲ سردخانه 

را در ۱۰ والیت تطبیق کنیم.«
به گفته اکبر رستمی، سردخانه های ۵۰۰ تنی در والیت های 
غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، تخار، نیمروز، فراه، پروان 
و کاپیسا ساخته می شود. هم چنان سردخانه های پنج هزار 
تنی که بیش تر برای صادرات خواهد بود، در والیت هایی 
آقای  به گفته  بندر و گمرک دارند، ساخته می شود.  که 
قندهار،  ننگرهار،  این سردخانه ها در والیت های  رستمی 

بلخ، هرات و کابل ساخته می شوند. 

یک  به  امسال  میلیون،   ۱۷۵ از  زراعتی  صادرات 
میلیارد دالر رسیده است

این  که  می گوید  صنایع  و  تجارت  وزارت  هم،  سویی  از 
ایجاد مارکیت های جدید گام های موثر  وزارت در بخش 
برداشته و در حال حاضر محصوالت زراعتی به کشورهای 
می شود.  صادر  آذربایجان  و  چین  عربی،  متحده  امارات 
سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید که صادرات محصوالت زراعتی 
نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری پیدا کرده است. 
به گفته او افغانستان در سال جاری، توانسته است که به 
ارزش یک میلیارد دالر، صادرات محصوالت زراعتی داشته 
صادرات  گذشته،  سال  در  که  است  حالی  در  این  باشد. 

محصوالت زراعتی، تنها به ارزش ۱۷۵ میلیون دالر بود.
در کنار این آقای رسا تأکید کرد که وزارت تجارت و صنایع 
به دنبال مارکیت های جدید دیگر نیز است تا محصوالت 
زراعتی از طریق هوا و زمین به بازارهای جدید صادر شود.

نهادهای مدنی برای فراورده های 
زراعتی دهقانان تابوت ساختند

هم چنان در گزارش بانک جهانی گفته شده 
اقدامات  با عملی نکردن  افغانستان  است که 
یک  آغاز  و  تجارت  بخش  در  اصالحی 
کسب وکار به لحاظ امتیاز، از ۴۴.۷ به ۴۴.۱ 
گزارش،  این  اساس  بر  است.  کرده  سقوط 
شاخص  پنج  شامل  اصالحی،  اقدامات  این 
تشبث،  بخش  در  تسهیالت  فراهم آوری 
دسترسی به قرضه، حمایت از سرمایه گذاران،  

پرداخت مالیات و حل ورشکسته گی است.
از  دهقانان  و  مدنی  فعاالن  این  حال  این  با 
فراورده های  برای  که  خواستند  حکومت 
و  بردارند  موثر  گام های  دهقانان،  زراعتی 
هم چنان یک راه حل دایمی برای فروش و 

پروسس این محصوالت فراهم کنند. 

حسیب بهش



مشارکت عامه 
و خصوصی در 
آموزش و پرورش؛ 

روز  افغانستان  معارف  وزیر 
در  جاری  هفته  یک  شنبه 
جمهور  رییس  با  نشستی 
راه کاری  غنی  محمد اشرف 
معارف«  »دهه  نام  زیر  را 
ارایه کرد. به قول وزیر معارف 
هدف  به  راه کار  این  کشور، 
بلندبردن کیفیت معارف افغانستان برای ده سال 
پیش رو تدوین شده  است. هرچند از جزییات این 
برای  اما  نیست،  دست  در  اطالعاتی  هنوز  طرح 
پرورش  و  آموزش  فراهم آوری  هدف  به  رسیدن 
سلسله  یک  برداشتن  نیاز  همه  ،  برای  باکیفیت 
گام های متفاوت از پیش است که وزارت معارف 
افغانستان باید بدان تمرکز کند. یکی از این گام ها، 
مشارکت عامه و خصوصی است؛ آن چه حکومت 
افغانستان تاکنون در سکتور معارف تجربه نکرده 
مشارکت  پدیده  توضیح  به  نوشته  این  در  است. 
تجربه های  معارف،  سکتور  در  خصوصی  و  عامه 
پرداخته  آن  از  بهره برداری  ضرورت  و  منطقه ای 

می شود.

ناتوانی سکتور عامه در ارایه خدمات
از  یکی  پرورش  و  آموزش  آگاهان،  باور  به 
در  با کیفت  خدمات  ارایه  که  است  سکتور هایی  
آن تنها به واسطه سکتور عامه دشوار است. طی 
۱۸سال پس از سرنگونی طالبان، آموزش و پرورش 
در افغانستان پیش رفت چشم گیری داشته است. 
بربنیاد داده های وزارت معارف کشور، امروز حدود 
۹.۲ میلیون کودک دسترسی به مکتب دارند که 
است.  طالبان  حاکمیت  زمان  از  بیش تر  برابر   ۹
در  مکتب   ۳۴۰۰ حدود  از  کشور  مکاتب  تعداد 
۲۰۰۱، با پنج برابر افزایش به بیش تر از ۱۷۴۰۰ 
باب رسیده است. هم چنان سطح حضور دختران 
داشته  افزایش  درصد   ۳۶ به  صفر  از  مکاتب  در 
افغانستان  برای  است که دست آوردی بی پیشینه 
شمرده می شود. با وجود این همه، وضعیت معارف 
در افغانستان نگران کننده است. کمیت و کیفیت 
توجه گسترده جامعه  با وجود  افغانستان  مکاتب 
جهانی و مصارف هنگفت، دچار مشکالت جدی 
صندوق   ۲۰۱۷ سال  یافته های  بنیاد  بر  ا ست. 
حمایت از کودکان سازمان ملل )یونیسف(، حدود 
۳.۷ میلیون کودک در افغانستان تاکنون از مکتب 
افزایش  حال  در  روزه  همه  که  رقمی  محروم اند؛ 
 MTEG نهاد   ۲۰۱۳ سال  ارزیابی های  است. 

می کند. به واسطه این مشارکت، ممکن است در 
بیش تر نقاط کشور آموزش با کیفیت در مدت زمان 

کم و با منابع محدود قابل دسترس باشد.

تجربه های منطقه ای 
بسیاری از کشورها در خصوص آموزش و پرورش، 
داشته اند.  افغانستان  با  مشابهی  وضعیت  زمانی 
چالش های  حل  در  کشورها  این  تجربه های 
را  موجود  مدل های  از  استفاده  فرصت  معارف، 
نمونه های  بهترین  می دهد.  نیز  افغانستان  برای 
معارف  سکتور  در  را  و خصوصی  عامه  مشارکت 
منطقه  توسعه  به  رو  کشور های  در  می توان 
پاکستان  پنجاب  والیت  در  مثال،  طور  به  یافت. 
برنامه ای زیر نام »مکاتب جدید« به هدف ایجاد 
راه اندازی  دور دست  و  محروم  مناطق  در  مکاتب 
شده است. در این برنامه، سرمایه گذاران از بنیاد 
حمایت  پنجاب«  پرورش  و  »آموزش  دولتی 
جدید  مکاتب  تأسیس  برای  مالی  و  تخنیکی 
دریافت می کنند. حکومت پاکستان با این برنامه 
مکاتب  ایجاد  برای  موفق  برنامه های  از  یکی  که 
در دور دست ها شمرده می شود، سرمایه  گذاران را 
تشویق می کند تا با سرمایه گذاری های شان زمینه 
آموزش را برای کودکان محروم فراهم کنند. در 
کم تر از ۱۰ سال، ۲۵۰۰ مکتب در مناطق مختلف 
بوده اند،  مواجه  مکتب  کمبود  با  که  دوردست 
»مساعدت  مکاتب  سیستم  است.  شده  تأسیس 
و همکاری« در هند، ممکن یکی از قدیمی ترین 
آموزش  در  و خصوصی  عامه  مشارکت  مدل های 
سازمان های  برنامه،  این  توسط  است.  پرورش  و 
غیر انتفاعی تشویق به ایجاد مکاتب می شوند که 
پس از موفقیت در یک مدت زمان از پیش تعیین 
شده )سه یا چهار سال( دولت مسوولیت پرداخت 
هزینه عملیاتی آن را برای بقا به دوش می گیرد. 
خرج  سند  »پروگرام  نام  زیر  برنامه ای  فیلیپین 
به  که  است  راه اندازی کرده  لیسه«  مکاتب  برای 
واسطه این برنامه، شاگردان دور لیسه )۱۰ - ۱۲( 
می توانند در مکاتب خصوصی دلخواه شان شامل 
شوند. این مدل برای شاگردان فرصت آموزش را 
در مکاتب با کیفیت در برابر قیمت مناسب می دهد 
که طی آن، دولت به طور مستقیم به مکاتب با 
ارایه سند خرج به شاگردان پول پرداخت می کند. 
هم چنان این برنامه زمینه رشد مکاتب خصوصی 
می کند.  فراهم  رقابتی  سالم  فضای  یک  در  را 
فیلیپین  در  لیسه  دور  شاگرد  حدود ۱۹۱۵۸۶۶ 

تا کنون از این برنامه مستفید شده اند. اندونیزیا، 
بنگله دیش و مالیزیا از دیگر کشور هایی  هستند که 
با راه اندازی این گونه برنامه ها زیر چتر مشارکت 
سکتور  در  تحول  ایجاد  باعث  و خصوصی،  عامه 
آموزش و پرورش شده اند )تحقیق مفصلی در این 
زمینه توسط یکی از نهادهای بین المللی انجام و به 

وزارت معارف تسلیم داده شده است(.

فرصتی برای معارف افغانستان 
به دلیل این که سکتور عامه به تنهایی در آموزش 
مکاتب  ایجاد  باشد،  پاسخ گو  نمی تواند  پرورش  و 
خصوصی در افغانستان از سال ۲۰۰۴ بدین سو به 
مثابه یکی از راه حل های تجاری-آموزشی به  بازار 
آمده است. این مکاتب بدیل خوبی برای والدین و 
شاگردان فراهم کرده که تعدادشان امروز به بیش 
از ۲۰۰۰ مکتب در سراسر کشور می رسد. حدود 
افغانستان، امروز در  ۵ درصد از شاگردان معارف 
پرورش اند  و  آموزش  سرگرم  خصوصی  مکاتب 
دولت  دوش  از  را  افغانی  میلیون   ۳۵ حدود  که 
مکاتب  با  تناسب  در  است.  کاسته  افغانستان 
خصوصی  مکاتب  روز افزون  موفقیت های  دولتی، 
در  است.  کرده  جلب  خود  به  را  همه گان  توجه 
امتحان  در  را  امتیاز  بلندترین  گذشته،  سال  دو 
کانکور سراسری برای ورود به دانشگاه های دولتی، 

شاگردان مکاتب خصوصی از آن خود کرده اند.
سکتور  بالقوه  توانایی  و  نقش  داشت  نظر  در  با 
گسترش  و  دسترسی  افزایش  در  خصوصی 
کیفیت در آموزش و پرورش، این سکتور می تواند 
دست آویز خوبی برای دولت افغانستان در راستای 
ادای تکلیفش که همانا آموزش و پرورش با کیفیت 
برای همه گان است، تلقی شود. رشد سریع مکاتب 
خصوصی و موفقیت مشارکت های عامه و خصوصی 
برای  را  افغانستان  دولت  راه  زیربناها،  در ساخت 
عملی سازی برنامه های مشارکتی در سکتور معارف 
هموار ساخته است. طرح مدل های خوب مشارکت 
عامه و خصوصی از یک طرف سرمایه گذاران را برای 
تشویق  آموزشی  سکتور  در  بزرگ تر  نقش  ایفای 
سکتور  بار  سنگینی  از  دیگر،  طرف  از  و  می کند 
عامه می کاهد. اما پیش از عملی سازی هر طرحی، 
دولت افغانستان باید از ساده سازی قواعد و مقررات 
اطمینان  پرورش خصوصی  و  آموزش  به  مختص 
با تمرکز بر تیوری منوپولی بر  دهد. ایجاد موانع 
بازار، زمینه رشد بالقوه مکاتب خصوصی را محدود 

می کند.

نشان می دهد که  تنها ۱۲ درصد شاگردان صنوف 
ابتدایی مکاتب افغانستان توانایی درست خواندن را 
دارند و مهارت های شاگردان صنف ششم این دوره 
مکاتب  چهارم  برابر صنف  زبان ها  و  ریاضیات  در 
کشورهای منطقه است. در حالی  که چالش های 
معارف  فرا  راه  عمده  موانع  از  اجتماعی  و  امنیتی 
میان  طوالنی  فاصله  می شود،  شمرده  افغانستان 
مکاتب، کمبود معلمان واجد شرایط به خصوص 
زنان  را  معلمان  تمام  درصد   ۳۱.۷( زن  معلمان 
)تنها  دخترانه  مکاتب  کمبود  می دهند(،  تشکیل 
وزارت  ناتوانی  است(،  دخترانه  مکاتب  درصد   ۱۶
معارف در نظارت درست و وجود فساد گسترده از 
عوامل دیگر عدم دست رسی همه گان به آموزش و 
پرورش است. با در نظرداشت این همه، قدر مسلم 
این است که تجربه سکتور عامه به تنهایی خودش 
سکتور  در  همه  برای  با کیفیت  خدمات  ارایه  در 
معارف چندان موفق نبوده است. بنابراین، ضرورت 
یارگیری از سکتور خصوصی در معارف بیش از هر 

زمان دیگر محسوس است.

و  آموزش  در  خصوصی  و  عامه  مشارکت 
پرورش 

و  عامه  سکتور  اساسی  اهداف  از  متوازن،  رشد 
بازاریابی  برای  کیفیت  و  مؤثریت  فراهم آوری 
است.  خصوصی  سکتور  اساسی  اهداف  از  بهتر، 
هدف مشارکت این دو سکتور، کنار هم قرار دادن 
بهترین های هردو می باشد که از تعامالت معاصر 
در کشورهای  آمیزش  این  است.  امروز  در جهان 
مختلف به خصوص جوامع رو به توسعه در اشکال 
گوناگون ظاهر شده است. در افغانستان پالیسی ای 
بنیاد  بر  این زمینه ساخته شده است که  نیز در 
آن، در مشارکت عامه و خصوصی سکتور خصوصی 
مسوولیت ارایه خدمات مطلوب را در بدل پذیرفتن 
خطر احتمالی آن برای به دست آوردن یک درآمد 
مناسب می گیرد. تجربه های موفقی از مشارکت دو 
سکتور در ساخت زیربناها در کشور مشاهده شده 
است. از این رو، با در نظر داشت منابع و توانایی 
محدود حکومت برای  دست یابی به اهدافش در 
آموزش و پرورش، بهره  گیری از این دست آویز در 
برای  بدیل ها  از  یکی  نیز می تواند  معارف  سکتور 
ارایه خدمات باکیفیت برای همه گان باشد. تشریک 
مساعی سکتور خصوصی و عامه، پروژه های آموزش 
و پرورش را سرعت و کارایی می بخشد و به دولت 
زمینه را برای دست یابی به تعهداتش بیش تر فراهم 
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فرصتی 
برای معارف 
افغانستان

احمدذکی معنوی

و  آموزش  خصوص  در  کشورها  از  بسیاری 
پرورش، زمانی وضعیت مشابهی با افغانستان 
حل  در  کشورها  این  تجربه های  داشته اند. 
چالش های معارف، فرصت استفاده از مدل های 
موجود را برای افغانستان نیز می دهد. بهترین 
در  را  خصوصی  و  عامه  مشارکت  نمونه های 
به  رو  کشور های  در  می توان  معارف  سکتور 

توسعه منطقه یافت. 

وزیر معارف افغانستان روز یک  شنبه هفته جاری در نشستی با رییس جمهور محمد اشرف غنی راه کاری را زیر نام »دهه معارف« ارایه کرد. 
به قول وزیر معارف کشور، این راه کار به هدف بلندبردن کیفیت معارف افغانستان برای ده سال پیش رو تدوین شده  است.
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۸۵ درصد منابع آب قلعه نو آلوده است

نو مرکز  ساکنان شهر قلعه 
چندین  بادغیس،  والیت 
مشکل  با  است  سال 
آب  نبود  یا  و  کم بود 
دچار  بهداشتی  آشامیدنی 
اند. کام  مردم کم کم به آب 
سالم  و  گوارا  آب  نوشیدن  و  گرفته  خو  آلوده 

برای شان تقریباً بدل به رویا شده است. 
آب چاه ها و شبکه ی آب رسانی شهری به دلیل 
میزان زیاد »سرب و سیماب« نوشیدنی نیست. 
بیماری های گرده و معده به دلیل نوشیدن آب 

آلوده در شهر افزایش یافته است. 
آب تصفیه شده در بشکه های ۲۰ لیتری، ۲۰ تا 
۳۰ افغانی فروخته می شود و مردم مجبور اند 
با وجود وضعیت بد اقتصادی آن را خریداری 
کنند. برخی از ساکنان ولسوالی ها هم مجبور 
اند برای تامین آب روزانه شان، ۲ تا ۴ کیلومتر 

طی کنند. 
نتایج پژوهشی درباره ی آب های شهر قلعه نو 
این  منابع  آب  درصد   ۸۵ که  می دهد  نشان 
آب  درصد  و ۱۰۰  نیست  نوشیدن  قابل  شهر 
هم »آب سخت« است؛ آبی که از آن حتا برای 

شست وشوی لباس نمی توان استفاده کرد. 
فعاالن مدنی شهر قلعه نو نگران اند اگر چاره ای 
برای مشکل آب آشامیدنی سنجیده نشود، در 
سال های آینده شاید زنده گی در آن جا ناممکن 

شود. 

آلوده گی ۸۵ درصدی آب ها 
والیت  مرکز  نو  قلعه  شهر  آشامیدنی  آب 
آب کمری«  و  »مقر  ولسوالی های  و  بادغیس 
یافته های  است.  آلوده  مضر  کیمیایی  مواد  با 
تحقیقی تازه در قلعه نو نشان می دهد که ۸۵ 
و  آلوده  این شهر  آشامیدنی  آب  منابع  درصد 

غیرقابل نوشیدن است. 
عبداهلل اشکانی، ماستر انجنیری، در تحقیقی، 
شهر  آب  منابع  ماستری اش،  پایان نامه ی  در 

قلعه ی نو را بررسی کرده است. 
او چهار منبع شبکه ی آب شهری، چاه ها، باران 
و آب تصفیه شده با دستگاه ها را در دو سال 
آب رسانی  شبکه ی  آب  است.  کرده  آزمایش 
آب  آلوده ترین  منبع،  چهار  میان  در  شهری 

مشخص شده است. 

باشید هر روز دو تا چهار کیلومتر را با حیوانات 
طی  کنید. این وضعیت ساکنان برخی مناطق 
والیت بادغیس است که برای به دست آوردن 

آب مجبور اند فاصله ی زیادی را طی کنند.
ساکنان مناطق »کنه قول، پسته لیق، نهرآب و 
چاه سنگی« برای تامین آب آشامیدنی مجبور 
اند دو تا چهار کیلومتر را با موتر یا حیوانات سفر 

کرده و بشکه های آب را به خانه بیاورند.
مسووالن ریاست آب رسانی زون غرب می گویند 
شبکه ی آب رسانی شهر قلعه نو دو هزار و ۸۰۰ 
مشترک دارد و آب مورد نیاز آنان از چشمه ی 

»قرقی طو« تامین می شود.
محمدراتب حمیم، رییس آب رسانی زون غرب 
در گفت وگو با روزنامه ی ۸صبح مشکل تامین 

محمدحسین نیک خواه 

او، ۱۰۰ درصد آب  یافته های تحقیق  بنیاد  بر 
برای  نمی توان  آن حتا  از  و  است  شهر سخت 
آب  منابع  در  کرد.  استفاده  لباس  شستن 
آشامیدنی عناصر کیمیایی مانند »سرب، گچ و 
انسان مضر  برای سالمتی  سیماب« وجود که 
افزایش  را  سرطان  به  ابتال  احتمال  و  است 

می دهد. 
و  مقر  ولسوالی های  و  نو  قلعه  شهر  ساکنان 
آب کمری به دلیل استفاده از آب های آلوده به 
بیماری های گرده، معده و مثانه دچار شده اند. 
شهر  آلوده ی  آب های  نو  قلعه  ساکنان  باور  به 
فاجعه ای خاموش است و اثر آن چند سال بعد 

نمایان می شود. 

شهر در آینده قابل سکونت نیست 
را  آب  مشکل  بادغیس  والیت  مدنی  فعاالن 
نبود  و  کم بود  می کنند،  تقسیم  بخش  دو  به 
اشکانی،  جنیداهلل  بهداشتی.  آشامیدنی  آب 
دادخواهی  و  تالش  بادغیس  در  مدنی  فعال 
تا کنون بی نتیجه  را  این مورد  بادغیسیان در 

می داند.
زنده گی  خانواده  هزار   ۷۰ نو  قلعه  شهر  در 
برای  بهداشتی  آشامیدنی  آب  اما  می کنند، 

همه ی آن ها به اندازه ی کافی وجود ندارد.
مردم برای تهیه آب مجبور اند بشکه های ۲۰ 
تا ۳۰  بدل ۲۰  در  را  تصفیه شده  آب  لیتری 
افغانی بخرند. در شهر قلعه نو موترهای سیار آب 
تصفیه شده را می فروشند و مردم برای تهیه آب 

صف می کشند.
شبکه ی آب رسانی شهری برای شش ناحیه ی 
شهر قلعه نو به گونه نوبتی آب توزیع می کند و 
در نبود سیستم »میتر« هر مشترک ساالنه دو 

هزار و ۸۸۰ افغانی پول می پردازد. 
ساکنان بادغیس نگران اند که در آینده به دلیل 
نبود منابع آب مردم شهر قلعه نو و ولسوالی های 
و  کنند  رها  را  خانه های شان  آب کمری  و  مقر 

زنده گی در این شهر ناممکن شود.
سال پار به دلیل خشک سالی، صدها خانواده ها 
از روستاها به مرکز والیت بادغیس پناه  آوردند 
و صدها خانواده ی دیگر نیز به هرات کوچیدند.

دشواری تامین آب 
تامین آب آشامیدنی مجبور  برای  تصور کنید 

آب آشامیدنی در قلعه نو را تایید می کند، اما 
از تالش آمریت آب رسانی این شهر برای تامین 

آب بهداشتی برای مردم سخن می زند.
طرح انتقال آب از ولسوالی قادس به شهر قلعه 
نو نیز از مدتی قبل روی دست گرفته شده است، 
اما ساکنان قادس مانع انتقال آب شده اند. آصف 
می گوید  بادغیس  در  مدنی  فعاالن  از  امیری، 
انتقال آب  که ساکنان قادس در برابر اجازه ی 
خواهان ساخت بند آب گردان قادرآباد در این 

ولسوالی شده اند.
آب  تامین  برای  دشواری ها  همه ی  وجود  با 
آشامیدنی، برخی ساکنان بادغیس آب آلوده هم 
برای نوشیدن ندارند و برای به دست آوردن آب 

بهداشتی بعضاً دو تا سه روز انتظار می کشند.
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در شهر قلعه نو ۷0 هزار خانواده زنده گی می کنند، اما آب آشامیدنی بهداشتی برای همه ی آن ها به اندازه ی کافی وجود ندارد. مردم برای تهیه آب مجبور اند بشکه های 
20 لیتری آب تصفیه شده را در بدل 20 تا 30 افغانی بخرند. در شهر قلعه نو موترهای سیار آب تصفیه شده را می فروشند و مردم برای تهیه آب صف می کشند. شبکه ی 

آب رسانی شهری برای شش ناحیه ی شهر قلعه نو به گونه نوبتی آب توزیع می کند و در نبود سیستم »میتر« هر مشترک ساالنه دو هزار و 880 افغانی پول می پردازد. 
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فلم »پرورشگاه« ساخته شهربانو 
»دو  بخش  در  امسال  سادات 
جشنواره  کارگردانان«  هفته 
کن فرانسه نمایش داده شد و 
توانست توجه منتقدان را به خود 

جلب کرد.
دوست دارم بحث را از این جا آغاز کنم که بیش تر 
کسانی که برای دیدن فلم به سینما می روند، معموالً 
دو گونه قضاوت دارند: یا فلم را می پسندند و راضی و 
خشنود بیرون می آیند و یا اگر کارگردان به گونه ای 
در تعریف قصه اش ناتوان باشد با خشم و نارضایتی، 

سینما را ترک می کنند. 
اما اکثر مخاطبان سینما درگیر مسایل پشت پرده 
فلم نیستند و در نتیجه شاید ندانند که گاهی کار 
فلم ساز با مشکالتی بر می  خورد که اصاًل ربطی به 
توانایی او در کارگردانی ندارد، ولی خوب پیش بردن 
است.  اثرگذار  کارگردان  موفقیت  در  بخش ها  این 
یکی از این موارد را این جا مثال می زنم تا شاید بعد 
از این وقتی به تماشای فلمی نشستیم منصفانه تر 
به چالش های فلم سازی، به ویژه در افغانستان، نگاه 

کنیم.
هر سینماگر مستقل ـ فرقی نمی کند در کجای دنیا 
قرار داردـ  با این پرسش مهم روبه رو است که بودجه 
فلمش را چگونه به دست بیاورد. اساساً می شود گفت 
این سوال همیشه گی سینماگران مستقل بوده است: 

تامین بودجه!
فلم ساز  برای  نه  فلم،  بودجه  آوردن  فراهم  بحث 
و  بزرگ  فلم سازان  برای  بلکه  افغانستان  مستقل 
برای  اما  است.  بوده  مسأله  هم  دنیا  شناخته شده 
فلم سازان تازه کار پیدا کردن پول مانند رفتن به یک 
باشی،  افغانستان  مانند  کشوری  از  اگر  است.  نبرد 
می دانی که در نبردی شرکت کرده ای که از همان 
نداری.  آن  در  پیروزی  برای  چندانی  شانس  ابتدا 
مثبت  تبعیض  برای  مارکیت های جهانی جایی  در 
ارائه درست  توانایی در  دارد  اهمیت  نیست. آن چه 
موضوع فلم و متقاعد ساختن تصمیم گیرنده گان و 

صاحبان سرمایه است.
چه بسا اگر بسیاری از عالقه مندان به فلم سازی مجال 
و فرصت و امکانات مادی پیدا می کردند تا فلم شان 
دنیا خلق می شد  زیادی در  بسازند، شاه کارهای  را 
فلم های  دیدن  از  ما  شاید  ساده  دلیل  به همین  و 
خوب بسیاری محروم شده باشیم. ولی از آن جایی 
که فلم سازی، راهی است که سینماگر بتواند حرفش 
و  نشان دهد  واکنش  پیرامونش  به محیط  بزند،  را 
توانایی اش را برای نشان دادن و معرفی کردن دنیای 
درون و بیرون خود آشکار کند، می توانیم بگوییم که 
سینماگر بدون فلم سینماگری خاموش است. و یا 
به گفته  سعدی: چو دربسته باشد چه داند کسی/که 

جوهر فروش است یا پیله ور.
اما واقعاً این گره کور برای یک فلم ساز مستقل در 
جامعه ای مثل افغانستان چگونه باز می شود؟ در حالی 
که همه کسانی که دغدغه فلم ساز شدن دارند، لزوماً 
امکانات مالی ندارند؟ از طرف دیگر هم این پرسش 
و نگرانی مطرح است که اگر فلم سازی حرفه ای شود 
که فلم ساز از پول خود فلم بسازد، این حرفه اشرافی 

خواهد بود و نه یک حرفه باز برای همه.
در بعد بیرونی هم مسأله زمانی پیچیده تر می شود 
که فلم ساز به کلیشه های معمول بین پخش کننده 
و تهیه کننده گان بهایی ندهد و فلمی بسازد که بازار 

کلیشه  ها خریدار آن نیست. 
با همین توضیحات ساده در مورد بودجه و مشکالت 
دسترسی به آن متوجه می  شویم که تولید دو فلم 
کمک  با  »پرورشگاه«  و  گوسفند«  و  »گرگ  بلند 
یک  برای  کمی  دست آورد  بیرونی  سرمایه های 

فلم ساز جوان نبوده است.
 به این معنا که سینما می تواند تولید سرمایه کند، 
صنعت  چرخه  وارد  را  بین المللی  سرمایه های  یا  و 

افغانستان از نداشتن بازیگر حرفه ای رنج می  بَرد. این را وقتی متوجه می شویم که صنعت سینمای 
روبه  رشدی داشته باشیم و هر سال حداقل 10 فلم بلند داستانی تولید کنیم. حاال که تولید 

فلم ها در سال به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد به ساده گی نمی توان متوجه نبود بازیگر 
حرفه ای شد. 

صحرا مانی، مستندساز

دری که به روی سینمای 
داستانی افغانستان باز شد

بازی گرفتن از نابازیگرها
اکثر سینماگران بزرگ به این باورند که بازیگران غیر 
حرفه ای خیلی ماهرتر از بازیگران حرفه ای اند، زیرا که 

بازیگران طبیعی هستند.
افغانستان از نداشتن بازیگر حرفه ای رنج می  بَرد. این را 
وقتی متوجه می شویم که صنعت سینمای روبه  رشدی 
داشته باشیم و هر سال حداقل ۱۰ فلم بلند داستانی 
تعداد  به  سال  در  فلم ها  تولید  که  حاال  کنیم.  تولید 
انگشتان یک دست هم نمی رسد به ساده گی نمی توان 

متوجه نبود بازیگر حرفه ای شد. 
از  نابازیگر   ۵۰۰ از  بیش  با  اما  »پرورشگاه«  فلم  در 
رده های سنی مختلفـ  پیر و جوان و کودک و نوجوانـ 
روبه رو هستیم که هر یک بازی خود را بسیار هنرمندانه 

و به شکل ستایش آمیز انجام داده اند. 
فلم  بازیگران  بین  که  کلماتی  و  جمالت  به  اگر 
متوجه  کنیم،  دقت  می شوند  ردوبدل  »پرورشگاه« 
یکی  که  ندارم  شکی  طبیعی اند.  بسیار  که  می شویم 
است.  آن  گفت وگوهای  فلم،  این  بزرگ  بردهای  از 
گفت وگوهای بین نوجوانان پرورشگاه به گونه ای است 
که در ارائه آن کوچک ترین تقلبی صورت نگرفته است: 
ساده، روان و صادق. زبان دو پسر نوجوان شمالی وال 
را باید اهل افغانستان باشی که بفهمی و از آن لذت 
جمالت  و  کلمات  این  درون  که  این  کنار  در  ببری. 

تاریخ شفاهی آن دوره نیز نهفته است. 
اکثر  بازی ساده و طبیعی  اضافه کنم که  را هم  این 
نابازیگرهای فلم و مخصوصاً بازی هاشمی با آن چهره 
استاد  نقش  در  مسوولیت  با  آمیخته  ولی  اندوهگین 
لیلیه، شاید یادآور این باشد که پرورشگاه وطن مشتی 
آبستن  زودی  به  که  جامعه ای  از  خروار  نمونه  است 
او در بازی خود به ما  بحران های بزرگی خواهد بود. 
را  ما  از  را می دهد که چندین نسل  هشدار وحشتی 
به ناکجا خواهد برد. این گونه بازی گرفتن از نابازیگر 

را فقط یک کارگردان کارکشته می تواند انجام دهد.
اما مسلم است که بیننده خارجی از توانایی و درک 
از این  این گفت وگوها عاجز است، چون اصاًل بعضی 

گفت وگوهای قدرت مند ترجمه ناپذیر اند. 

نما به مثابه  تابلو
مگر  نمی شود  خوب  فلمی  هیچ  می گوید  کوراساوا 
این که دوربین چشمی باشد در بدن یک شاعر. و این 
حرف در مورد »پرورشگاه« صادق است. فلمی که یکی 
از ویژه گی های آن برجسته بودن بعضی از صحنه ها و 
شات هایی است که به صورت تابلوهایی ماندگار در فلم 

چیده شده اند.
دقت  شطرنج بازی  صحنه  در  نوجوانان  چیدمان  به 
کنیم که به یک تابلوی نقاشی بی نظیر می ماند. این 
است  کرده  خلق  را  صحنه  این  که  است  کارگردان 
یک صحنه ماندگار در یک فلم خوب یا حتا در یک 
فلم متوسط هرگز اتفاقی و از روی تصادف به وجود 
نمی آید. کارگردان برای خلق صحنه شطرنج بازی در 
فلم »پرورشگاه« خالقیت به خرج داده و نشان داده که 

با صحنه آرایی و میزان سن خوب آشنا است. 
به صحنه دیگری توجه کنیم: شاگردان دختر و پسر 
در چند ردیف نشسته و ایستاده اند، همه با دستمال 
گردنی که نشان از رنگ سرخ رژیم کمونیستی است. 
به  بدل  را  آن  که  است  قدری  به  این صحنه  زیبایی 

پوستر فلم کرده است. 
به این ها می شود چندین و چند صحنه ماندگار دیگر 
برای همیشه  فلم  بار دیدن  با یک  فقط  افزود که  را 
در ذهن ماندگار می شوند: مثل صحنه ای که قدرت، 
در تخیالت خود همراه دوستش سوار بر موترسایکلی 

هستند، با پوشش روسی و آهنگ هندی.
فلم سازان  ما  که  است  افتاده  زیاد  اتفاق  این  اصوالً 
بزرگ تاریخ سینما را بیش تر از این که با آثارشان به 
خاطر بیاوریم، با دیالوگ های ماندگار و یا صحنه های 
زیبای فلم های آن ها بشناسیم. مثل اکثر صحنه هایی 
که مارلون براندو در نقش پدر و آل  پاچینو در نقش 
کاپوال  فورد  فرانسیس  اثر  »پدرخوانده«  فلم  در  پسر 
بازی می کنند. یا مثاًل صحنه آغازین فلم »راشومون« 
بارانی تند و دو مرد مضطرب در زیر  اکیرا کوراساوا: 
یک ساختمان نیمه ویران. و یا هم بعضی از صحنه  های 
دوست  »خانه  و  زیتون«  درختان  »زیر  فلم های 
کجاست« از کیارستمی: عروس و دامادی که در بالکن 
یک خانه روستایی ایستاده اند، و یا زنی که از میان دو 

ردیف درخت های پر شکوفه می گذرد. 
در کنار موارد نام برده، برای خلق یک فلم خوب عالوه بر 
فلم نامه خوب عوامل زیادی از جمله بازی ها، موسیقی 
و قاب بندی ها نیز دخیل اند. در فلم »پرورشگاه« همه 
به  خوبی  نتیجه  تا  داده اند  هم  دست به دست  این ها 

دست بیاید.
کارگردان این فلم با دست آوردهایی که در مدتی کوتاه 
می تواند  که  داد  نشان  داشت،  بلند  اثر  دو  با  فقط  و 
برای  افغانستان  سینمای  امیدهای  معدود  از  یکی 
دست آوردهای بزرگ تر باشد. او این را هم نشان داد 
که ما به سینماگر پرتالش و مستقلی نیاز داریم که 
صنعت  وارد  را  جدیدی  ایده های  کپی برداری  بدون 
سینما کند. و هم چنان برجسته کردن این مورد که: 
ساخت یک فلم خوب نیازی به مدارک تحصیلی ندارد. 
بدانیم  زمانی درک می  کنیم که  را  نکته  این  اهمیت 
جوان مشتاق به فلم سازی در افغانستان از چه امکاناتی 

برای تحصیل در این رشته برخوردار است.
به باور من، ما به کارگردانانی نیاز داریم که قواعد تازه 
خلق کنند و افق های هنر هفتم را گسترش دهند. به 
عنوان یک سینماگر به این نظرم که رسالت فلم ساز 
روزی به تحقق می رسد که وی بتواند مفاهیم سنگ شده  
جامعه خود را به چالش بکشد، مفاهیمی مانند مذهب، 
خودخواهی های  و  عواطف  اجتماعی،  طبقه  قدرت، 
انسانی، و این مبارزه را به اثر هنری بدل کند. بیننده 

آگاه از دل همین رویارویی زاده خواهد شد.
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سینمای داخلی کند. افراد زیادی می توانند از این راه 
کسب درآمد کنند و این چرخه مسیر درست و رایج 

خود را مثل همه جاهای دیگر دنیا بپیماید. 
چنگ  جای  به  که  است  این  هم  آن  دیگر  امتیاز 
رقابت های  یا  و  داخلی  سرمایه های  به  انداختن 
فرسایشی، می شود به سینماگر نسل جوان آموزش 
قابلیت های خود می تواند  افزایش  با  داد که چطور 
با سینماگران بیرون از محدوده مرزی خود رقابت 
کند. در این صورت، رقابت از یک محدوده کوچک 
به فضای بازتری کشیده می شود. مثاًل وقتی بحث 
جذب سرمایه بین چند فلم ساز از افریقای جنوبی، 
هالند، هند، شیلی و افغانستان از مارکیتی در شهر 
مونیخ آلمان باشد، آن وقت فلم ساز مجبور می شود 
برای دست یابی به آن پول پتانسیل و توانایی خود را 
افزایش دهد. اما اگر تنها راه جذب سرمایه مثاًل دو 
نهاد دولتی یا سفارت خانه ای در کابل باشد، آن وقت 
یک رقابت فرسایشی و بیهوده به وجود می آید که در 
واقع برنده ای ندارد. در این حال، وارد کردن سرمایه 
از مارکیت های جهانی دست آورد کمی نیست و به 
قول معروف با یک تیر دو نشان زدن است: ساخت 

فلم و اشتغال زایی.
از  توانسته  »پرورشگاه«  فلم  این که  و  بودجه  بحث 
مارکیت جهانی سرمایه جذب کند را به این دلیل 
آثار  برای  بودجه  تهیه  بگویم  که  کشیدم  پیش 
تاریخی و بومی در مارکیت جهانی کار مشکلی است، 
از جشنواره  معتبری  جایزه  کارگردان  که  این  مگر 

مهمی مثل کن به دست آورده باشد. 
دست آوردهای  »پرورشگاه«  فلم  مورد،  این  از  جدا 
روزنه های  توانسته  و  است  داشته  نیز  مهم  تری 
کند.  باز  جدید  نسل  سینمای  روی  به  را  جدیدی 
مواردی که تا حد زیادی تازه اند و نباید بی تفاوت از 
کنارشان گذشت. به عمده ترین آن ها اشاره می کنم. 


