
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: خبرگزاری رویترز به نقل از دو 
مقام ارشد دولت افغانستان گزارش کرده است که 
رییس جمهور اشرف غنی طرح پیشنهادی امریکا 
برای صلح افغانستان را رد کرده و در مقابل طرحی 
را پیشنهاد کرده است که براساس آن...
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رییس  جمهور  محمداشرف  غنی،  پیش  مدت ها 
کشور به مسئوالن امنیتی والیت بلخ در شمال 
کشور هشدار داده بود که اگر عبدالرووف، کودک 
ربوده شده در این والیت رها نشود، همه ی آن ها 
مهلت  و  هشدار  این  از  کرد.  خواهد  برکنار  را 
دوهفته  ای رییس جمهور دو ماه گذشته، اما هنوز 
کسی  نه  است.  آدم ربایان  بند  در  کودک  این 
رها  آدم  ربایان  بند  از  کودک  نه  و  شده  برکنار 
شده است. 10 روز پیش ریاست عمومی امنیت  
ملی گفته بود که نهادهای کشفی به نقطه  ای که 
عبدالرووف نگهداری می شود، نزدیک شده است. 
خانواده  به  را  صوتی  فایل  آدم  ربایان  به تازگی 
کودک ربوده شده فرستاده که نشان می دهد این 
کودک همچنان زیر شکنجه است. پدر کودک 
ربوده شده گفته است که آدم  ربایان در روز دوم 
است  گفته  صوتی  پیام  این  فرستادن  با  نوروز 
که اگر پول نپردازد، کودکش را خواهند کشت. 
به  هنوز  ربوده شده  کودک  خانواده  امید  چشم 
حکومت است. او در پیامی از حکومت خواسته 
است که دست به کار شود. روی دیگر این ماجرا 
هنوز  عبدالرووف  خانواده  نظر  از  که  است  این 
چندانی  کار  جدی  وعده های  به رغم  حکومت 
نکرده است. یا دست کم تالش های صورت گرفته 

بسنده نبوده است...
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زیر  فرامنطقه  و  منطقه  کشور   ۳۵ روز:  اطالعات 
در  زنان  افغانستان/دوستان  »دوستان  گروه  نام 

افغانستان« افزایش خشونت ها و قتل های...

انتخابات اسرائیل؛ 
رقابت سخت 
نتانیاهو برای 
حفظ قدرت

بیانیه ی مشترک ۳۵ کشور جهان: 
قتل های هدفمند در افغانستان متوقف 
و عامالن آن تحت پی گرد قرار گیرند

مردی در فاریاب 
نخست برادر و سپس 

خودش را ُکشت
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وزیر خارجه ی امریکا: 

در زمان مناسب با ناتو یکجا 
از افغانستان خارج می شویم
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به دنبال بهشت گم شده ی باُبر
امرپاتوری ساز قرن 16 با حرست از رسزمنی مادری اش نوشته. امروزه از آنچه 

روزگاری مایه ی تسلی وی در دیار غربت بود چه بایق مانده است؟
پیشرفته ای را آورد که هند در آن زمان از آن بی بهره بود. 
لودی،  ابراهیم  پیشرفته اش  و مهمات  با لشکر کوچک  او 
سلطان دهلی را شکست داد و آنچه را که خیلی زود به 
امپراتوری مغول تبدیل شد، در دهلی و آگره پایه گذاری 

کرد...

از  جوان  شاعر  بابُر،  محمد  ظهیرالدین   1۵26 سال  در 
پیروان  از  متشکل  کوچک  لشکری  با  تیموریان  سلسله 
امروزی،  ازبیکستان  واقع در  فرغانه  از دره ی  برگزیده اش 
بابُر  لشکر  شد.  هندوستان  وارد  خیبر  تنگه ی  از  عبور  با 
با خودش برخی از اولین  تفنگ های فتیله ای و توپ های 

نوروز، نگاه دایره ای به هسیت
به هستی  نگرش  به کمال رسیدن یک  نوروز، جشن 
از نقطه ای آغاز می شود  فرایند پرگارواری که  است. 
نقطه ی  به  درجه،   ۳60 به سان  روز،   ۳6۵ از  پس  و 
کمال می رسد. نوروز، رقص طبیعت است که انسان 
رقص  این  در  طبیعتی،  چنین  در  زیستن  حکم  به 

بزرگ، همگام می شود و سماع وار شادی می کند.
نوروز، نماد نگاه دایره ای به هستی است. یا به تعبیری، 
نگاه هستی شناسانه ی دایره وار به ایوان جهان. نوروز، 
نگاه ایدئولوژیک و دینی به هستی نیست،  در عوض، 
هستی  به  اسطوره ای  و  علمی  کیهان شناختی،  نگاه 
هستی  به  توصیفی-تشریحی  نگاه  نوروز،  می باشد. 
توضیح  هست  که  آن گونه  را  هستی  یعنی  است. 

می دهد نه آن گونه که باید/می بایست باشد.
نیست  هستی شناختی  نگاه  فاقد  سنت  یک  نوروز، 
به  معرفت شناسانه  نگاه  یک  در  ژرف،  ریشه ی  بلکه 
جهان  به  متفاوت  روش های  با  ملت ها،  دارد.  جهان 
افسانه ای،  اسطوره ای،  نگاه  نوروزی،  نگاه  می نگرند. 

دینی و علمی نیاکان ما با روش دایره ای در...

3

یحیا جواهری 66 سال قبل از امروز در شهر مزار شریف به 
دنیا آمد. او شاعر، نویسنده و روزنامه نگار بود. در دانشکده 
حقوق دانشگاه کابل درس خوانده بود اما کمتر به کارهایی 
پرداخت که منطبق با رشته تحصیلی اش باشد؛ بیشتر با 

دنیای ادبیات و شعر )و البته مهم تر از همه...

شاعر کوچه ها و 
پاسدار فرهنگ فاریس
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و  کـودک  ایـن  خانـواده ی  کنـون  تـا 
کـرده  زیـادی  تالش هـای  او  بسـتگان 
کنـد.  جلـب  را  حکومـت  توجـه  کـه 
اعضـای خانـواده عبدالـرووف در مقابل 
تحصـن  بـه  دسـت  بلـخ  والـی  دفتـر 
زدنـد و اعتراضاتـی نیز از سـوی فعاالن 
جامعـه مدنـی و سـایر اقشـار مـردم در 
شـهر مزار شـریف بـه راه انداخته شـد. 
شـاهراه ها  بسـتن  تـا  معترضـان  حتـا 
و  تحصـن  امـا  رفته انـد.  پیـش  هـم 
و  نـداد  نتیجـه  هیچ کـدام  اعتراضـات، 
هنـوز کودکـی در زیـر شـکنجه هر روز 
زجـر می کشـد و مقام هـای حکومتـی 

می دهـد.  آزادی  وعـده ی 
افغانستان  ملی  امنیت  پیش  روز   10
پیش رفت ها در پیوند به تالش نیروهای 
نُه ساله  عبدالرووف  نجات  برای  امنیتی 
رسانه ها  با  را  آدم ربایان  چنگ  از 
به  که  گفت  ملی  امنیت  کرد.  شریک 
نزدیک شده  این کودک  اختفای  محل 
اعضای  از  که  را  نفر   ۵۵ تاکنون  و 
کرده اند.  گرفتار  بوده اند،  داعش  گروه 
این  پس  در  است  گفته  ملی  امنیت 
در  که  دارند  قرار  گروه هایی  رویداد 
بر  حمله  نظیر  امنیتی  بزرگ  رویداد 
به شمول  دارند؛  دست  کابل  دانشگاه 
این  اغلب  گمان  خارجی.  تروریستان 
جور  عقل  با  زیاد  ادعا  این  که  است 
گفته  عبدالرووف  خانواده  درنمی آید. 
است آدم  ربایان یک ونیم میلیون دالر در 
است.  خواسته  کودک شان  رهایی  بدل 
نیروی  داعش  که  است  ممکن  چگونه 
مورد  یک  برای  را  خود  انسانی  وسیع 

کودک ربایی به کار گیرد. 
به نظـر می رسـد پیونـد زدن پرونـده ی 
کـودک ربوده شـده ی بلخـی بـا داعش 
نوعـی الپوشـانی اهمـال و سـهلنگاری 
حکومـت اسـت. نزدیـک به پنـج ماه از 
ربـودن عبدالـرووف در بلـخ می گـذرد. 
ده روز پیـش رییـس  عمومـی امنیـت  
ملـی گفتـه بـود کـه نیروهـای امنیتی 
بـه محـل اختفـای عبدالـرووف نزدیک 
شـده اسـت. اما دو روز قبـل آدم  ربایان 
با کمـال خونسـردی دوبـاره از خانواده 
پـول  او  رهایـی  بـرای  عبدالـرووف 
می دهـد  نشـان  ایـن  اسـت.  خواسـته 
کـه حکومـت نه تنهـا نزدیک نشـده که 
سـرنخی هـم در اختیـار نـدارد. پس از 
پنـج مـاه هنـوز کـه حکومت نتوانسـته 
حتا سـرنخی از ایـن کودک ربایـی پیدا 
کنـد، عاجزتـر از آن اسـت کـه بتوانـد 
رهـا  بنـد  از  را  گـروگان  کـودک  ایـن 
کنـد. اطالعات نهادهـای امنیتی صرف 
بی توجهـی  و  ناکامـی  توجیـه  بـرای 
وسـیع به ایـن پرونده اسـت؛ پرونده  ای 
کـه کل ظرفیـت و توانایـی حکومـت را 
بـه آزمایـش گرفتـه و نشـان می دهـد 
در  حکومتـی  نهادهـای  چقـدر  کـه 
محافظـت از شـهروندان ناتـوان اسـت. 
وگرنـه چگونـه امـکان دارد پرونـده تـا 
امـا  برسـد،  رییس جمهـور  میـز  سـر 
نهـاد حکومـت با تمـام سـازوبرگ خود 

نتواننـد هیـچ سـرنخی پیـدا کنـد؟
در  می توانسـت  عبدالـرووف  خانـواده 
کودک شـان  پـول  پرداخـت  بـا  آغـاز 
را از بنـد آدم  ربایـان رهـا کنـد. امـا بـه 
نهادهـای امنیتـی و حکومـت به عنـوان 
حافـظ جـان شـهروندان مراجعـه کرد. 
درد بـی تفاوتـی حکومـت در برابـر این 
اکنـون  اسـت.  استخوان سـوز  پرونـده 
ربوده شـده  کـودک  خانـواده  حـرف 
ایـن اسـت کـه نهادهـای امنیتـی و در 
کل حکومـت هیـچ کاری بـرای رهایی 
واقعیـت  نداده انـد.  انجـام  عبدالـرووف 
هـم همیـن اسـت کـه به رغـم ادعـای 
تـالش بـرای رهایـی این کـودک، هیچ 
صـورت  موفقیت آمیـز  و  موثـر  اقـدام 
شـهروندان  وقتـی  اسـت.  نگرفتـه 
چنیـن کوتاهـی حکومـت را می بینند، 
بزرگ تریـن پرسش شـان این اسـت که 

بـه کجـا پنـاه برند؟

خلیل زاد،  زلمی  که  است  درحالی  این 
نماینده ی امریکا برای صلح افغانستان در 
آمد.  کابل  به  یازدهم حوت سال گذشته 
نام »دولت  این سفر طرحی را زیر  او در 
انتقالی صلح« به رهبران دولت افغانستان 

پیشکش کرد. 
توافق  از حصول  این طرح، پس  براساس 
بر سر مسایل اساسی و پس از شروع روند 
انتقالی  دولتی  به  قدرت  انتقال  آنکارا، 

صورت می گیرد.
رییس جمهور غنی پیش از این نیز با طرح 
امریکا برای صلح افغانستان مخالفت کرده 
و به انتقال قدرت از طریق انتخابات تأکید 

کرده بود.

اما  نکرده،  مشخص  را  انتخابات  زمان  او 
گفته است که غنی این طرح خود را قبال 
با زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی امریکا 
کرده  شریک  نیز  افغانستان  صلح  برای 

است.
مقام های ارشد دولت افغانستان به رویترز 
از  بخشی  به عنوان  که  گفته اند  همچنان 
طرح غنی، دولت او از سازمان ملل متحد 
از  را  انتخابات جدید  که  خواست  خواهد 
نزدیک نظارت کند تا اطمینان یابد که از 
سوی تمامی طرف ها پذیرفته شده است.

ارگ  سخن گوی  رویترز،  گزارش  طبق 
نظر  اظهار  از  افغانستان  ریاست جمهوری 

در این باره خودداری کرده است.

می خواهیم  ما  که  »طرحی  است:  گفته 
این  کنیم،  مطرح  استانبول  نشست  در 
آتش بس  مورد  در  طالبان  اگر  که  است 
توافق کنند، خواستار انتخابات زودهنگام 

ریاست جمهوری خواهیم شد.«
این مقام ها نیز گفته است:  از  یکی دیگر 
»رییس جمهور هرگز موافقت نخواهد کرد 
آینده  در  که  دولتی  هر  و  برود  کنار  که 
روند  طریق  از  باید  می شود،  تشکیل 
دموکراتیک تشکیل شود، نه یک معامله ی 

سیاسی.«
همچنان یک مقام ارشد سومی نیز گفته 
شامل  غنی  رییس جمهور  طرح  که  است 
انتخابات احتمالی زودهنگام است. هرچند 

نقل  به  رویترز  خبرگزاری  روز:  اطالعات 
از دو مقام ارشد دولت افغانستان گزارش 
اشرف  رییس جمهور  که  است  کرده 
صلح  برای  امریکا  پیشنهادی  طرح  غنی 
افغانستان را رد کرده و در مقابل طرحی 
آن  براساس  که  است  کرده  پیشنهاد  را 
انتخابات ریاست جمهوری در ظرف شش 

ماه برگزار خواهد شد.
آقای  که  گفته اند  همچنان  مقام ها  این 
که  نشستی  در  را  خود  طرح  این  غنی 
قرار است در پیوند به صلح افغانستان در 

ترکیه برگزار شود، ارائه می کند.
نخواسته  که  ارشد  مقام های  این  از  یکی 
است نامش در خبر ذکر شود، به رویترز 

انتخابات زودهنگام؛ 
طرح غین برای نشست استانبول

به  که  توافقی  شود؛  داده  پایان  سیاسی 
گفته ی آنان، آزادی، تمامیت ارضی، اتحاد 
را  صلح آمیز  و  دموکراتیک  افغانستان  و 

تضمین کند. 
در این بیانیه از بازیگران دخیل در روند 
صلح افغانستان نیز خواسته شده است که 
با حسن نیت در روند صلح شرکت کرده 
و تعهدات شان در قبال صلح را با اقدامات 

قابل لمس، نشان دهند.
امریکا، افغانستان، استرالیا، بلجیم، کانادا، 
سویدن،  قطر،  جاپان،  آلمان،  فرانسه، 
متحده ی  امارات  ترکمنستان،  ترکیه، 
از  دیگر  کشور  چند  و  بریتانیا  عرب، 
مشترک  بیانیه ی  این  امضاکنندگان 

هستند.
نام برخی از کشورهای منطقه و همسایه ی 
و  ایران  پاکستان،  جمله  از  افغانستان 
این  امضاکنندگان  جمع  در  تاجیکستان 

بیانیه به چشم نمی خورد.

در  »زنـان  اسـت:  آمـده  بیانیـه  در 
جامعـه  جلـوی  صـف  در  افغانسـتان 
و  تغییرنـد  عامـل  جوانـان  دارنـد،  قـرار 
رسـانه های آزاد و مسـتقل نقـش مهـم و 
اساسـی در یـک افغانسـتان دموکراتیـک 
بـازی می کننـد. حملـه بـه آنـان، حملـه 
بـه ارزش های مشـترک جامعـه جهانی و 

اسـت.« افغانسـتان  مـردم 
دخیل  طرف های  تمامی  از  بیانه  این  در 
تمامی شرایط  به  که  است  خواسته شده 
به ویژه  بین المللی،  بشردوستانه ی  قوانین 
و  غیرنظامیان  از  حفاظت  با  که  قوانینی 
است،  مرتبط  بشردوستانه  کمک های 

احترام بگذارند.
یک بار  کشورها  این  مشترک  بیانیه ی  در 
بر کاهش فوری خشونت که منجر  دیگر 

به آتش بس شود، تأکید شده است.
به  تا  است  نیاز  که  گفته اند  کشورها  این 
توافق  طریق  از  افغانستان  در  درگیری 

هدفمند  قتل های  در  رسانه ای  کارمند  و 
کشته شده اند. پس از نشر این گزارش، تا 
کنون سه کارمند رسانه ای دیگر )مرسل 
وحیدی، سعدیه سادات و شهناز رووفی( 

در والیت ننگرهار کشته شده اند.
اول  از  ملل،  سازمان  گزارش  براساس 
 2021 جنوری   ۳1 تا   201۸ جنوری 
بشر  حقوق  فعال   6۵ دست کم  میالدی 
کشته  افغانستان  در  رسانه ای  کارمند  و 

شده اند.
۳۵ کشور جهان در بیانیه ی مشترک شان 
و  امید  و  افغانستان  مردم  از  که  گفته اند 
پیشرفت  و  عدالت  برای صلح،  آنان  توقع 

این کشور حمایت می کنند.
روند  از  که  کرده اند  تأکید  کشورها  این 
آن  در  که  می کنند  حمایت  صلحی 
دست آوردهای دو دهه ی گذشته حفظ و 
تقویت و حضور زنان در تمام مراحل آن 

معنادار و مساویانه باشد.

اطالعات روز: ۳۵ کشور منطقه و فرامنطقه 
زیر نام گروه »دوستان افغانستان/دوستان 
خشونت ها  افزایش  افغانستان«  در  زنان 
را  افغانستان  در  هدفمند  قتل های  و 
پیگرد  و خواهان  کرده  »شدیدا« محکوم 

عامالن آن شده است.
آمده  کشورها  این  مشترک  بیانیه ی  در 
قتل های  و  خشونت ها  افزایش  که  است 
حقانی،  شبکه ی  طالبان،  توسط  هدفمند 
دیگر،  گروهی  هر  یا  و  القاعده  داعش، 
بیان  آزادی  تاریک،  را  صلح  چشم انداز 
ارائه ی  مانع  و  تضعیف  را  مدنی  فضای  و 
خدمات اساسی به افراد نیازمند می شود. 
این کشورها خواهان توقف فوری حمالت 

هدفمند شده اند.
گزارش  به  مشترک  بیانیه ی  این  در 
آمده  آن  در  اشاره شده که  ملل  سازمان 
است؛ از سپتامبر 2020 تا جنوری 2021 
بشر  حقوق  فعال   11 دست کم  میالدی 

بیانیه ی مشرتک ۳۵ کشور جهان: 
قتل های هدفمند در افغانستان متوقف و عامالن آن تحت یپ گرد قرار گریند

از افغانستان مطرح کرده اند.
ناتو خروج نظامیان از افغانستان را وابسته 
دانسته  صلح  روند  پیشرفت  و  شرایط  به 

است.
جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده ی 
با  در مصاحبه  پیش  روز  نیز چند  امریکا 
ای بی سی نیوز گفته بود که ممکن است 
خروج نیروها در اول ماه می اتفاق بیافتد، 

اما سخت است.
او همچنان گفته بود که اگر مهلت خروج 

تمدید شود، »خیلی زیاد« نخواهد بود.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز گفت 
ناتو در مورد خروج سربازان  که امریکا و 
از افغانستان نیاز به مشورت نزدیک دارند.
براساس توافق نامه ی امریکا – طالبان که 
خورشیدی   1۳۹۸ سال  حوت  دهم  در 
رسید،  امضا  به  قطر  پایتخت  دوحه،  در 
خروج  ضرب االجل  به عنوان  می  ماه  اول 
نظامیان خارجی از افغانستان تعیین شده 

است.
اظهارات  امریکایی  ناتو  مقام های  اخیرا 
متفاوتی در مورد خروج نظامیان خارجی 

بلینکن گفت که امریکا با متحدان ناتو در 
به گونه ی  افغانستان  جنگ  به  تا  تالشند 

مسئوالنه پایان داده شود.
او همچنان گفت که امریکا در مشورت و 
آینده ی  درباره ی  ناتو  با  کامل  هماهنگی 
تصمیم  افغانستان  در  خارجی  نیروهای 

می گیرد.
که  گفت  حال  عین  در  بلینکن  آنتونی 
امریکا و ناتو می خواهند اطمینان حاصل 
کنند که افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه 

امن تروریستان مبدل نخواهد شد.

وزیر  بلینکن،  آنتونی  روز:  اطالعات 
خارجه ی ایاالت متحده ی امریکا می گوید 
اتالنتیک  پیمان  سازمان  و  امریکا  که 
و  آمده  افغانستان  به  یکجا  )ناتو(  شمالی 
در زمان مناسب باهم از افغانستان خارج 

می شوند.
حمل(   ۳ )سه شنبه،  دیروز  بلینکن  آقای 
پس از نشست وزیران خارجه ی عضو ناتو 
ینس  با  مشترک  خبری  نشست  یک  در 
ظاهر  سازمان  این  دبیرکل  استولتنبرگ، 

شد.

یکا:  یر خارجه ی امر وز

در زمان مناسب با ناتو یکجا از افغانستان خارج می شویم

یاب نخست برادر و سپس خودش را ُکشت مردی در فار
به گفته ی او، عامل قتل هنگامی که از خانه بیرون شده، خودش را نیز در مقابل 

دروازه ی این خانه به قتل رسانده است.
تا کنون مشخص  این رویداد  فاریاب گفت که علت  سخن گوی فرماندهی پولیس 
نشده است. او تأکید کرد که رویداد در ساحه ی زیر حاکمیت گروه طالبان رخ داده 

است.
ناامن،  این والیت  از  دارد. در بخش هایی  موقعیت  فاریاب در شمال کشور  والیت 

جنگ جویان گروه طالبان حضور دارند.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت فاریاب تأیید می کنند که یک مرد ۳۵ ساله 
در ولسوالی گرزیوان این والیت در نخست برادر و سپس خودش را به قتل رسانده 

است.
روز  اطالعات  روزنامه  به  فاریاب  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  یورش،  عبدالکریم 

گفت که این رویداد روز پنج شنبه هفته ی گذشته )2۸ حوت( رخ داده است.
از  بزرگ تر  برادر  خانه ی  داخل  شب هنگام  مرد  این  که  داد  توضیح  یورش  آقای 

خودش شده و او را توسط قیچی به قتل رسانده است.

ادعای تجاوز جنیس بر یک دخرت هشت ساله در کابل؛ 
متهم بازداشت شد

معرفی کرده است. به گفته ی او، پرونده ی نسبتی این فرد پس از تکمیل تحقیقات 
به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهد شد.

رادیو  برنامه ی صفایی شهر  این دختر صبح دیروز در  مادر  این درحالی است که 
را  کودکان  که  قاری  یک  توسط  دخترش  بر  تجاوز جنسی  که  است  گفته  آرمان 

تدریس می کرد، صورت گرفته است.
این مادر همچنان گفته است که قاری دخترش را به بهانه ی ثبت نام خواسته و 

سپس با بستن دهانش، بر او تجاوز جنسی کرده است.

اطالعات روز: پولیس کابل می گوید فردی را که ادعا می شود دو روز پیش بر یک 
کودک دختر هشت ساله در کابل تجاوز جنسی کرده است، بازداشت کرده اند.

فـردوس فرامـرز، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس کابـل گفته اسـت کـه خانواده ی 
ایـن کـودک ادعـا می کنـد کـه دو روز پیـش )دوشـنبه، 2 حمـل( بر دختـرش در 
سـاحه ی کارته سـخی، از مربوطات ناحیه ی سـوم شـهر کابل تجاوز جنسـی شـده 

است.
آقای فرامرز همچنان گفته است که فرد بازداشت شده خودش را چوکی دار و دانشجو 
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نوروز، جشن به کمال رسیدن یک 
نگرش به هستی است. فرایند 

پرگارواری که از نقطه ای آغاز می شود 
و پس از 365 روز، به سان 360 

درجه، به نقطه ی کمال می رسد. 
نوروز، رقص طبیعت است که 

انسان به حکم زیستن در چنین 
طبیعتی، در این رقص بزرگ، 

همگام می شود و سماع وار شادی 
می کند.

انرژی   )conservation low( پایستگی 
بلکه  بین می رود،   از  نه  و  تولید می شود  نه 
شکل  تغییر  دیگر،  حالت  به  حالت  یک  از 
چون  است،   دایره  زندگی  اصال  می دهد. 
بخشی از این پیکرگردانی انرژی است و به 
گفته ی هراکلیتوس: »آغاز همان پایان است 
روند  این  به  هم  قرآن  ابدیت.«  روز  یک  و 
الیل  دایره وار گوشه ای چشمی دارد: »تولج 
فی النهار و تولج النهار فی الیل و تخرج الحّی 
الحّی.« )آل  المّیت من  المّیت و تخرج  من 
عمران: 27( ترجمه: »شب را در روز داخل 
می کنی و روز را در شب و زنده را از مرده 

بیرون می آوری و مرده را از زنده.« 
پـس، فرایند زندگی شـکل خفـاش وار دارد. 
مـا بخشـی از یک چرخاب عظیمی هسـتیم 
کـه چـرخ می زنیـم. به عـوض این کـه رو به 
جلـو یـا عقـب حرکـت کنیـم. زیرا، هسـتی 
چـرخ می زنـد. حرکـت سـماع وار هسـتی، 
بـه تبـع خـودش، نگـرش هستی شـناختی 
انسـان را نیـز، دایـره ای شـکل داده اسـت. 
ایـن نـگاه دایـره ای به ماحول، در گسـتره ی 
افسـانه ها، اسـطوره ها و ادیـان تبـارز یافتـه 
و  دارد  علمـی  بُن مایـه ی  چـون  اسـت. 

اسـت. فیزیکی  واقعیتـی 
نوروز، نگرش سماع وار به هستی است و این 
نگاه، ویژه ی نیاکان ما در این سرزمین بوده 
دیگر  در  درخشش هایش  که  نگاهی  است. 
نیز  ادیان  و  اسطوره ها  افسانه ها،  تمدن ها، 
کم وبیش انعکاس یافته است. هر ملتی، در 
قبال هستی از خود نگاه مخصوص خودشان 
را دارد و نگاه ساکنان این مرز و بوم، دایره ای 

بوده است.

منابع:
مکارم  آیت اهلل  ترجمه ی  کریم،  قرآن   .1

شیرازی.
افالطون،  آثار  دوره ی  )بی تا(.  افالطون   .2
لطفی  محمدحسن  ترجمه ی  اول،  جلد 
انتشارات  سهامی  شرکت  رضاکاویانی،  و 

خوارزمی.
شاه نامه ی  ابوالقاسم)1۳۹2(.  فردوسی،   .۳
فردوسی، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، 

تهران: نشر قطره.
اساطیر  شناخت  جان)1۳6۸(.  هینلز،   .4
ایران، ترجمه ی ژاله آموزگار و احمد تفضلی، 

تهران: نشر چشمه.

سلیمان یکی از پادشاهان مقتدر و پیامبران 
بنی اسرائیل، انگشتر داشت و همین انگشتر، 
نماد قدرت کامل سلیمان بر»ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک«بود. در شاه نامه ی فردوسی، 
بیژن  وقتی  است.  داشته  انگشتر  نیز  رستم 
را  او  و  می شود  گرفتار  افراسیاب  دست  به 
تحت  سرزمین  به  رستم  می اندازد.  چاه  به 
یک  هیأت  در  منیژه،  پدر  افراسیاب  قلمرو 
تاجر سفر می کند و پس از پیداکردن منیژه، 
مرغ  بین  در  منیژه،  دست  از  را  انگشترش 
بیژن  وقتی  می فرستد.  بیژن  به  بریان شده 
فورا  را می بیند،   انگشتر رستم  در قعر چاه، 
کرد  نگه  »نگینش  می شناسد:  را  نگین   آن 
خیره  و  بخندید  شادی  بخواند/ز  نامش  و 
بروی/نبشته  رستم  پیروزه  مهر  بماند/یکی 
 :1۳۹2 موی«)فردوسی،  کردار  به  آهن  به 
حلقه ها  ارباب  مینی سریال  فیلم   )460
برمحور  نیز  پیترجکسون،  کارگردانی  به 
می کند.  حادثه  خلق  رازآمیز  حلقه ی  یک 
حلقه ای که به روایت فیلم، قدرت می آفریند 
و اسطوره، افسانه و تاریخ را روایت می کند. 
افسانه  از  »تاریخ  فیلم:  این  روایت  به  زیرا، 

می آید و افسانه از اسطوره.«
زبان  از  که  یونانی  اسطوره ای  یک  در 

معرفت شناختی  نگاه  فاقد  سنت  یک  از 
روش  و  سنت  احیای  برعکس،  نیست،  

اندیشیدن نیاکان ما در قبال هستی است.
به جهان  ناتورالیستی  نگاه  نوروز  از جهتی، 
بوده می تواند. ولی شگفت انگیز این است که 
این نگاه طبیعت گرایانه و اسطوره ای، خیلی 
به هستی،  ادیان  نگاه  است.  دقیق  و  علمی 
جهان  به  نوروزمحور  کلی  نگاه  از  بخشی 

می باشد.
ماحول  به  انگشترمحور  نگرش  نگین  نوروز، 
دایره وار  فرایند  در  انسان  بزم  نوروز،  است. 
چرخه ی  در  خودش،   )periodical(
طبیعت است. جالب است که دایره، نه تنها 
بلکه  نشان کمال است،   در گردش سیارات 
در زندگی و انگاره ی انسان ها نیز، نماد کمال 
به  نماد کمال و قدرت،  این  و قدرت است. 
از  می دهد،   نشان  رخ  متفاوت  گونه های 
جمله در انگشتری. انگشتر خود دایره است. 
قصص  اسطوره ها،  افسانه ها،  از  بسیاری  در 
مدرن  جهان  در  که  فیلم های  حتا  و  ادیان 
ساخته شده اند،  انگشتری، نقش کانونی دارد 
و یا حتا محل نزاع اصلی در میان انسان ها 
می باشد که یک نوع فره ایزدی به صاحبش 
می بخشد.  چنان که براساس قصه های دینی، 

محمدموسا شفق

نوروز، جشن به کمال رسیدن یک نگرش به 
هستی است. فرایند پرگارواری که از نقطه ای 
آغاز می شود و پس از ۳6۵ روز، به سان ۳60 
درجه، به نقطه ی کمال می رسد. نوروز، رقص 
طبیعت است که انسان به حکم زیستن در 
چنین طبیعتی، در این رقص بزرگ، همگام 

می شود و سماع وار شادی می کند.
نوروز، نماد نگاه دایره ای به هستی است. یا 
دایره وار  هستی شناسانه ی  نگاه  تعبیری،  به 
ایدئولوژیک  نگاه  نوروز،  جهان.  ایوان  به 
نگاه  عوض،  در  نیست،   هستی  به  دینی  و 
به  اسطوره ای  و  علمی  کیهان شناختی، 
توصیفی- نگاه  نوروز،  می باشد.  هستی 

را  هستی  یعنی  است.  هستی  به  تشریحی 
آن گونه که هست توضیح می دهد نه آن گونه 

که باید/می بایست باشد.
نگاه هستی شناختی  فاقد  یک سنت  نوروز، 
نگاه  یک  در  ژرف،  ریشه ی  بلکه  نیست 
با  ملت ها،  دارد.  جهان  به  معرفت شناسانه 
نگاه  می نگرند.  به جهان  متفاوت  روش های 
نوروزی، نگاه اسطوره ای، افسانه ای، دینی و 
قبال  در  دایره ای  روش  با  ما  نیاکان  علمی 
جهان می باشد. زنده نگه داشتن نوروز، یادبود 

نوروز، نگاه دایره ای به هسیت

افالطون  ضیافت  کتاب  در  ارستوفانس 
صحبت شده است،  در آغاز انسان گرد بوده 
و زن و مرد یکی بوده است. )افالطون، بی تا: 

)4۳۹-4۳۸
فراینـد دایـره وار را ما در اعداد نیز مشـاهده 
می کنیـم. عـدد هفـت دایـره ی کامل شـدن 
روزهـای هفتـه اسـت. قانـون حیوانیـت در 
رمـان »مزرعـه ی حیوانات«جـورج اورویـل 
نیـز هفـت فرمـان اسـت. عـدد دوازده دایره 
اسـت از بـروج دوازده گانـه ی فلکـی کـه در 
نـوروز تکمیـل می گـردد. براسـاس بینـش 
تقدیـر  زردشـتی،  و  زروانـی  اسـاطیری 
انسـان ها در  اثـر جـدال کیهانـی در میـان 
بـروج دوازده گانـه کـه نماینـده ی نیروهـای 
کـه  هفت گانـه  سـیارات  و  هسـتند  خیـر 
اختیـار مقدرات آفریـدگان را دارند و در ازل 
مقـدر شـده اسـت،  رقـم می خورد.)هینلـز، 

 )11۹  :1۳6۸
در  نیز،  مسلمانان  مقدس  کتاب  قرآن  در 
و  موسا  داستان  در  دوازده  عدد  قسمت 
اذاستسقی  »و  است:  شده  اشاره ای  قومش، 
الحجر  بعصاک  اضرب  فقلنا  لقومه  موسی 
علم کل  قد  عینا  اثنتا عشرة  منه  فانفجرت 
اناس مشربهم« )بقره: 60( ترجمه: »و به یاد 
خویش  قوم  برای  موسا  که  را  زمانی  آورید 
آب طلبید،  به او دستور دادیم،  عصای خود 
را به آن سنگ مخصوص بزن! ناگاه دوازده 
که  آن گونه  جوشید،   آن  از  آب  چشمه ی 
هریک )از طوایف دوازده گانه ی بنی اسرایل( 
می شناختند.«  را  خود  مخصوص  چشمه ی 
مسیح نیز در شام آخر، با دوازده حواری اش 

بود.
انرژی  استحاله ی  فرایند  علم،  جهان  در 
دایره وار  نیز  دیگر  حالت  به  حالت  یک  از 
است. طبق نظریه ی علمی قانون نگهداری/

شـما بـا نـوک کلیـد خـود یـک خـط نـازک بـر بانت 
موتـر مـن می  کشـید. ایـن خطشـه اسـت کـه حـاال 
معـروف شـده به خدشـه. ببینیـد، مـا نمی  گذاریم که 
کسـی امنیت شـهروندان مـا را به هم بزنـد. اما زندگی 
اسـت. در زندگـی خدشـه خـودش یـک اصـل اسـت. 
شـما موبایـل تـر و تـازه می  خریـد، منظـورم جدیـد و 
تـازه اسـت، بلـی، یـک موبایـل نـو می  خریـد کـه دل 
آدم می شـود اسـکرینش را بلیسـد. ولـی آیـا موبایـل 
مذکـور در طـول زمان خـط نمی  خورد؟ آیـا می  خورد 
یـا نمی  خـورد؟ امنیـت یـک شـهر یـا یک کشـور هم 
همیـن طـور اسـت. همیـن پایتخـت ما شـش-هفت 
میلیـون جمعیـت دارد. روزانـه روزنامه نـگاری اینجـا 
و فعـال حقـوق بشـری آنجـا کشـته می  شـود. جیـب 
شـما را دزد مسـلح می  زنـد و خانـه  ی مرا یـک تبهکار 
گوسـاله. این  هـا خدشـه  اند. امـا اگـر کسـی بخواهـد 
شـش-هفت میلیـون شـهروند مـا را نابـود کنـد، آن 
وقـت بحـث اصـول مطـرح می  شـود. چـرا؟ بـرای این 
کـه جان شـش-هفت میلیون نفر خط سـرخ ماسـت. 
بـرای ایـن که امنیت ایـن همه آدم از اصول ماسـت«.
سـخنان سرپرسـت مذکور خیلی نامعقول هم نیسـت. 
ایشـان معتقـد بـود کـه روزانه تـا چهل وپنـج قتل در 
پایتخـت جـزو اخـادش یـا خدشـه  های قابـل تحمـل 
کـه  دوسـتانی  حسـاب،  ایـن  بـا  می  شـود.  شـمرده 
می  خواهنـد کشـته شـوند در گروه  هـای بـاالی چهـل 
و پنـج نفر کشـته شـوند، تا حد نصاب تکمیل شـود و 

دولـت بتوانـد برخـورد اصولـی بکند. 
نـاب  حکومـت  یـک  برپایـی  زودی  بـه  اسـت  قـرار 
اسـالمی بـه نـام امـارت اسـالمی از جملـه  ی اصـول 
حکومـت فعلـی شـمرده شـود و عـدول از آن ناممکن 

گـردد.

اصـول خود عقب  نشـینی کنیـم. زنان باید از رسـانه  ها 
شـوند.« حذف 

از  یکـی  و  گرفتیـم  تمـاس  داخلـه  وزارت  بـا  مـا 
سرپرسـتان وزارت با خوشـرویی بسـیار به ما وقت داد 
کـه سـواالت خـود را مطـرح کنیم. پرسـیدیم کـه آیا 
تأمیـن امنیت شـهروندان یکی از اصول خدشـه  ناپذیر 
)نظـر  خـاص  سرپرسـت  آن  نیسـت؟  دولـت  ایـن 

سرپرسـتان دیگـر را فعـال نمی  دانیـم( گفـت:
»کـی گفتـه امنیـت شـهروندان در حکومـت مـا یک 
اصـل خدشـه  ناپذیر اسـت؟ مـا گفته 
شـما  اسـت.  اصـل  یـک  بودیـم 
خبرنـگاران از پیـش خـود ادجکتیو 
اضافـه می  کنیـد. در کجا گفتیم 
خدشـه  ناپذیر؟« گفتیم خوب، 
کـه  اصـل  چیسـت؟  فرقـش 

هسـت. جـواب داد:
»خیلـی فـرق دارد. مـا گفتیـم 
عـدول  خـود  اصـول  از  کـه 
کـه  نگفتیـم  نمی  کنیـم. 
اصـول مـا حتـا یـک خط 
شـما  نخـورد.  هـم 
خدشـه  می  دانیـد 
چـه؟  یعنـی 
خدشـه در ابتـدا 
بـوده.  خطشـه 
یعنـی یـک خـط 
مثـال  کوچـک. 

افغانسـتان مطالعـه نمی  کنیـم. هفتـه  ی گذشـته یک 
اصـل دیگـر کشـف شـد. ایـن بـار خـود همـان اصل 
نـزد دولـت افغانسـتان التمـاس کـرد کـه مـن یـک 
اصـل کوچکم، پابندم نباشـید. اما دولـت گفت »اصِل 
عزیـز، لطـف داری، ولـی مـا کـه نمی توانیم تـرا فدای 
مصالـح کنیـم. مـا به تـو پابندیـم.« آن اصـل این بود 
کـه دختـران بـاالی دوازده سـال نبایـد سـرود و ترانه 
بخواننـد. عـده  ای از منافقیـن گفتنـد اهـه، این همان 
سیاسـت طالبـان اسـت. امـا دولـت گفـت نهه، مـا از 

همـان پنـج هـزار سـال پیـش ایـن اصـل را در 
یادداشـت  های یمـا پادشـاه داشـتیم و بـه هیـچ 

وجـه حاضـر نیسـتیم از آن عـدول کنیم. 
مـن می  ترسـم این پافشـاری دولـت جمهوری 
اسـالمی افغانسـتان بـر اصـول خـود بـرای ما 
دردسـر جـور کنـد. می  دانید کـه در میانه  ی 
یـک مذاکـره  ی طوالنی بـا برادران هسـتیم. 
فـردا دیدیـد که طالبان خواهـان رقص زنان 
در تلویزیون  هـا شـدند و دولـت مـا یـادش 
آمـد که خدایـا، آن اصل »زنـان باید مطلقا 
از رسـانه  ها حـذف شـوند« چـرا این  همـه 
وقـت فراموش شـده بـود. آن وقـت، هرچه 
طالبـان بگوینـد که زنـان نباید از رسـانه  ها 
خـود  اصـول  بـر  دولـت  شـوند،  حـذف 
پافشـاری کنـد و بگویـد: »نه واهلل، درسـت 
اسـت که بـرادران طالـب در ایـن زمینه با 

دولـت مشـکلی ندارنـد، امـا ما 
از  نمی  توانیـم 

سخیداد هاتف

یکـی از آن چیزهایـی کـه در همین دولـت جمهوری 
موجـود مـا بـرای مـن خیلی جذاب اسـت، این اسـت 
کـه ایـن دولـت بـه اصـول خـود خیلـی پابند اسـت. 
ایـن اصـول پیشـاپیش وجـود ندارنـد. طبـق  البتـه 
ضـرورت زمان و شـرایط بـه وجود می  آینـد. مثال یک 
سـال پیـش مـا نمی  فهمیدیم که »هـر صلحی قیمتی 
دارد و قیمتـش بایـد پرداختـه شـود.« نمی دانسـتیم 
ایـن یـک اصـل اساسـی اسـت. بعـد کـه قـرار شـد با 
طالبـان صلـح کنیـم، دولـت دیـد کـه قیمـت صلح را 
نپرداختـه. گفـت مـا از اصول خـود عـدول نمی  کنیم. 
هرچـه طالبـان گفتنـد قابـل شـما را نـدارد، دولـت 
اصـرار کـرد کـه باید قیمـت صلـح را بپـردازد. آخر به 
طالبـان گفتنـد کـه اگـر نمی  گذاریـد قیمـت صلح را 
بپردازیـم، از پیش  تـان خفـه می  شـویم. همـان موقـع 
پنج  هـزار طالـب آزاد شـدند و دولـت بـه اصـول خـود 

ماند.  وفـادار 
همیـن چنـد مـاه پیـش یکـی دیگـر از اصـول دولت 
کشـف گردیـد. هیـچ کـس اطـالع نداشـت کـه در 
ایـن دولـت آمـوزش شـاگردان صنـف اول تـا سـوم 
در مسـاجد یـک اصـل اسـت. وقتـی کـه در محفـل 
شـکوهمندی از این اصل رونمایی شـد، بسـیاری فکر 
می  کردنـد کـه طالبان بـر دولت فشـار آورده  انـد. ولی 
معلوم شـد که نه، فشـاری در کار نیسـت. طالب باشد 
یـا نباشـد، دولـت بـه اصـول خـود پابنـد اسـت. اصال 
افالطـون در رسـاله  ی جمهوریت خـود تأکید می  کند 
کـه در تمـام حکومت  هـای خوب شـاگردان صنف اول 

تـا سـوم در مسـاجد درس می  خواننـد. 
مـا و شـما معمـوال بـه زندگی خـود مصروفیـم و زیاد 
در زمینـه  ی اصول  شناسـی دولـت جمهوری اسـالمی 

چقدر اصولگرا بودی؟
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هنگام خروج از زیارت گاه، 
ابوالحسن پرسید که از کجا 

آمده ام. وقتی گفتم از دهلی، 
چشمانش برق زد و چند شعِر 

بیدل را زمزمه کرد. او گفت که 
بیدل »در دهلی درگذشت. آیا با 

آثارش آشناییی داری؟ آیا کسی 
هست که از آرام گاهش مراقبت 

کند؟«

امپراتوری ساز قرن 16 با حسرت از سرزمین مادری اش نوشته. امروزه از آنچه 
روزگاری مایه ی تسلی وی در دیار غربت بود چه باقی مانده است؟

پای  می رسد.  تاک  از  آویزان  خوشه های 
مردان  آب روها،  کنار  و  انگور  تاک های 
روی چارپایه های چوبی نشسته اند و چای 
در  تُرکی  گوسفندان  گله های  می نوشند. 
با  زنان  و  هستند  چرا  مشغول  چمن زارها 
از  مخملی  کت های  و  پشمین  جامه های 
هرازگاهی،  می کنند.  مراقبت  گله هاشان 
تک  به  مسافر  چشم  فاصله ای،  از  پس 
جاده  کنار  که  می افتد  االغ هایی  توک  و 
درحال استراحت اند. هنوز سوار موتر بودم 
روی  از  که  افتاد  پیرمردی  به  چشمم  که 
بر فراز رودخانه، مصروف ماهی گیری  پُلی 
بود. فرغانه مرا به یاد کشمیر یا هم دشت 

شمالی در حوالی کابل انداخت.
گشت وگذار  مصروف  دره  در  همچنان که 
درآوردم  کیفم  از  را  بابُرنامه  بودم،  موتر  با 
بابُر جوان  به زندگی  اول آن را که  و فصل 
در  خواندم.  دوباره  می پردازد،  دره  این  در 
فرغانه، تازگی و طراوت نوشته های بابُر دو 
او  کرد.  مرا حیرت زده  قبل  از  بیشتر  برابر 
در تمام طول بابُرنامه به خواننده اش اعتماد 
با نگاهی خودمانی جهان اطرفش  کرده و 
است.  برده  زیرسوال  و  کرده  معاینه  را 
که  است  متنی  جهات  بسیاری  از  بابُرنامه 
است.  مدرن  غریبی  و  عجیب  صورت  به 
را  اطرافش  جهان  و  خود  جهان  نویسنده 
بازنمایی کرده است و آن را  بدون سانسور 
با نثری ساده، مستقیم و به طرز بی نظیری 
کرده  ماندگار  بابُرنامه  در صفحات  جذاب، 
است. بابُرنامه به اندازه هر متن پیشا مدرن 
گرچه  که  می کند  یادآوری  ما  به  دیگری، 
برخی چیزها از عصری تا عصر دیگر تغییر 
که  همان طور  چیزها  بیشتر  اما  می کنند، 

بودند باقی می مانند.
سبز  رنگ  پیش تر  رفتیم،  را  دره  هرچه 
بزرگ  »سیردریای«  تیره تر  شد.  منظره 
در  خروشان  و  جوشان  مزارع،  میان  از 
دور  از  بود.  جاری  خم و پیچش  پر  مسیر 
در آن سوی مزارع، بر قطعه زمینی بلندتر 
و  فرسوده  دیوارهای  رود،  کناره های  از 
و  فرغانه  قلعه ی  بزرگ ترین  ِگلِی  آجری 
پایتخت باستانی این دره، یعنی قلعه شهر 
ناگهان  می آید.  چشم  به  »اخسیکت«، 
متوجه شدم به قلعه  ی زادگاه و کانون آمال 
و آرزوهای بابُر، وقتی در در دیار غربت بود، 

رسیده ام.
قبال نگران بودم که مبادا بابُر درباره زیبایی 
فرغانه اغراق کرده باشد. اما اکنون با چشم 
سرم می دیدم که نگرانی ام بی جا بوده است. 

را  شیک پوش  و  جوان  عشاق  کاجوارین 
زندگی  داده   هم  دست  در  دست  که  دید 
می کنند. مجله اکونومیست در پایان سال 
ازبیکستان را کشور سال معرفی و   201۹
اعالم کرد که هیچ کشور دیگری به اندازه 
است.  نپیموده  پیشرفت  راه  ازبیکستان 
که  سرزمینی  برای  سال«  »کشور  عنوان 
قعر  را در  اوقات خودش  اغلب  در گذشته 
خصوص  در  بین المللی  رتبه بندی های 
بشر  حقوق  و  قانون  حاکمیت  فساد، 

می یافت، شاهکار است.
اما فرغانه چطور؟

روز گشت وگذار در شهرهای  از چند  پس 
و  بروم  گرفتم  تصمیم  ازبیکستان  بزرگ 
ببینم که از دره ای که بابُر آن را نزدیک ترین 
آسمانی  بهشت  به  زمین  روی  نقطه ی 
مانده است.  باقی  توصیف کرده است، چه 
از تاشکند تاکسی ای را کرایه کردم و برای 

یافتن پاسخ سوالم عازم فرغانه شدم.
وسیع  استپی  از  فرغانه  به  منتهی  مسیر 
پس  می شود.  شروع  تاشکند  اطراف  در 
می شود  جاده ای  وارد  تاکسی  آن  از 
کارخانه ها،  از  متشکل  کمربندی  از  که 
خنک کننده،  برج های  و  برق  نیروگاه های 
و  وسیع  چمن زارهای  برق،  برج های 
باربری  برای  نیمه متروکه  محوطه ای 
راه  مسیر  در  می کند.  عبور  بین شهری 
سفید  مزارع  به  مسافر  چشم  هرازگاهی 
مرده ای می افتد که در اثر شورشدن خاک 
تقویت  برای  بی باکانه  آبیاری  واسطه  به 
زرع  غیرقابل  دیگر  شوروی،  پنبه  صنعت 

شده است.
پس از حدود یک ساعت، بزرگ راه با پیچ 
تندی به سمت کوه کشیده شده است. از 
این پیچ به بعد مسیر سرباالیی می شود و 

در  آن را  حسرت  و  عشق  همه  این  با  بابُر 
بابُرنامه توصیف کرده است، چه آمده است. 
بود.  متناقض  می شنیدم  که  روایت هایی 
اواخر دهه 1۹۸0 وقتی شروع به پرس وجو 
مسافرانی  کردم،  فرغانه  سرنوشت  درباره 
که از آن جا بازگشته بودند گفتند که برای 
این کار خیلی دیر شده است. آنها به من 
گفتند که فرغانه ویرانه شده است؛ گفتند 
به  عنوان  را  دره  کردند  سعی  شوری ها  که 
مرکز پنبه آسیای میانه شان صنعتی سازند. 
زیست گاه های  کوره ها،  کارخانه ها،  اکنون 
کارگری و خط راه آهن در سایه کوهستان 
و  مزارع  و  جوی بارها  جای  شان«  »تین 

باغچه های فرغانه را گرفته است.
اما تازگی ها روایت  دیگری به گوشم خورد. 
گفتند  من  با  صحبت  در  مسافر  چندین 
پایان حاکمیت شوروی، دست  از  که پس 
برنامه های صنعتی  فشار  و  مسکو  سنگین 
کرملین از روی دوش آسیای میانه برداشته 
خروج  با  که  گفتند  آن ها  است.  شده 
صنایع  از  اثری  میانه،  آسیای  از  شوروی 
قدیمی متعلق به دولت باقی نمانده است؛ 
سپس  و  افتادند  کار  از  ابتدا  کارخانه ها 
از بین بروند. آن ها  تصمیم گرفته شد که 
زمین های کشاورزی سابقا  گفتند که حتا 
متعلق به دولت، در چارچوب قراردادی به 
نام »اجاره های خصوصی ۵0 ساله« تحت 
از  مهم تر  می گردند.  باز  خصوصی  ملکیت 
فروپاشی  از  پس  که  گفتند  آن ها  همه، 
آسیای  در  جدیدی  نسل  برلین،  دیوار 
برای  که  کرده اند  رشد  و  شده  زاده  میانه 
شان امپراتوری شوروی به اندازه امپراتوری 
بیگانه  کوشانی ها  و  سغدی ها  تیموری ها، 

است.
این که  از  قبل  درست  گذشته  سال  بهار 
کووید1۹  همه گیری  خاطر  به  جهان 
قرنطینه شود، برای اولین بار به ازبیکستان 
متوجه  تاشکند  به  ورودم  به محض  رفتم. 
شدم که فرآیند »روسی زادیی« در آسیای 
بلکه یک حقیقت  نه  آوازه  تنها یک  میانه 
از  نشانه ها  آخرین  به  عنوان  آنچه  است. 
شوروی  حاکمیت  نام  به  حاکمیتی  وجود 
در روزگاران دور تاشکند باقی مانده است، 
آپارتمانی  بلوک های  و  وسیع  بلوارهای 
نیز یک اشتیاق ملی  بزرگ دهه 1۹60 و 
مسلمان  کشوری  در  ُودکا  به  ماندگار 
ازبیکستان  نشانه،  چند  این  جز  به  است. 
به گونه ای تغییر کرده است که به سختی 
حاکمیت  تحت  روزگاری  گفت  می شود 
قطار  خطوط  اکنون  است.  بوده  شوروی 
ازبیکستان در مقایسه با بسیاری از خطوط 
است.  مدرن تر  و  تمیزتر  سریع تر،  اروپا 
دارد  4جی  اینترنت  ازبیکستان  هتل های 
شوهای  از  پر  ازبیکستان  تلویزیون های  و 
برگرفته  درام های  و  ترکیه  تولید  کمدی 
از دوره عثمانی است. بهار پارسال ،»قیام« 

سریال موردعالقه ازبیکستانی ها بود.
از نظر سیاسی نیز اوضاع در ازبیکستان به 
رییس جمهور  است.  تغییر  درحال  سرعت 
در  پیروزی  از  پس  میرضیایف  شوکت 
اصالحات  برنامه    ،2016 سال  انتخابات 
کشورش  گسترده  اقتصادی  و  سیاسی 
زندانیان  از  برخی  او  است.  کرده  آغاز  را 
بسیاری  )هرچند  کرده  آزاد  را  سیاسی 
زندانی ها هنوز در بند اند( و اصالحاتی را 
ازبیکستان و  از  برای برچیدن رخت فساد 
بهبود خدمات دولتی اعمال کرده است. او 
به جای بودجه تحت کنترل دولت، بودجه 
مبتنی بر بازار را معرفی کرده تا زمینه برای 
سرمایه گذاری  جذب  و  اقتصادی  گشایش 
اسالم  سلفش،  با  او  شود.  فراهم  خارجی 
کریموف، که از بی رحم ترین دیکتاتورهای 
آسیای میانه بود، زمین تا آسمان فرق دارد.

خیابان های  در  را  تفاوت  این  نتیجه 
کرد.  مشاهده  وضوح  به  می توان  تاشکند 
موترهای  از  پر  اکنون  تاشکند  جاده های 
می خانه های  از  است.  کوریایی  و  جاپانی 
پایتخت می توان آب جوی سنتی خرید. در 
کافه های تاشکند می توان روی صندلی ای 
و  نشست  چوبی  سایبان  یا  و  آالچیق  زیر 
کاپوچینو صرف کرد. درختان بلوط و چنار، 
بخشیده  مطبوعی  سایه ی  را  پیاده روها 
درخت های  سایه  زیر  می توان  است. 

بابُر،  محمد  ظهیرالدین   1۵26 سال  در 
شاعر جوان از سلسله تیموریان با لشکری 
از  برگزیده اش  پیروان  از  متشکل  کوچک 
امروزی،  ازبیکستان  در  واقع  فرغانه  دره ی 
هندوستان  وارد  خیبر  تنگه ی  از  عبور  با 
اولین   از  برخی  خودش  با  بابُر  لشکر  شد. 
تفنگ های فتیله ای و توپ های پیشرفته ای 
آن  از  آن زمان  در  هند  که  آورد  را 
مهمات  و  کوچک  لشکر  با  او  بود.  بی بهره 
دهلی  سلطان  لودی،  ابراهیم  پیشرفته اش 
را شکست داد و آنچه را که خیلی زود به 
و  دهلی  در  شد،  تبدیل  مغول  امپراتوری 

آگره پایه گذاری کرد.
بیشتر  او  نبود.  بابُر  فتح  اولین  دهلی  فتح 
سال های نوجوانی اش را بدون تاج و تخت 
زندگی کرده بود. سال های نوجوانی بابُر در 
رفقایش  با  خیمه  زیر  بی قیدوبنِد  زندگی 
و  رمه ها  از  گوسفند  ِکش رفتن  طریق  از 
دزدیدن غذا از خانه ها سپری شده بود. بابُر 
نوجوان هرازگاهی دست به تصرف شهری 
می زد. او 14 ساله بود که سمرقند را گرفت 
با  راند.  حکم  آن  بر  ماه  چهار  مدت  به  و 
را  جوانی اش  سال های  بیشتر  او  این حال 
به  عنوان یاغی و راهزن زندگی کرد. او این 
سال ها را در سرزمین های آسیای میانه زیر 
خیمه، بی خانمان و آواره سپری کرد. او در 
بابُرنامه می نویسد: »پرسه زدن از این کوه به 
آن کوه، آواره و درمانده، زندگی ای نیست 

که بخواهم به کسی توصیه اش کنم.«
بابُر چهار سال پس از ورود به هندوستان 
بر  را  حاکمیتش  بتواند  این که  از  قبل  و 
قلمروهای جدیدش تحکیم کند، در سال 
از  به دلیل  را  او خودش  درگذشت.   1۵۳0
دست دادن زمین های خانوادگی اش در دره  
هرگز  و  می دانست  »بازنده«  یک  فرغانه، 
فکرش را هم نمی کرد که آنچه او در هند 
دور  نه چندان  آینده ای  در  آورده  به دست 
منطقه  امپراتوری  بزرگ ترین  به  تبدیل 
اولین  به  عنوان  بابُر  از  تاریخ  شد.  خواهد 
نظر  از  بابُر  اما  یاد می کند،  امپراتور مغول 

خودش، همیشه یک آواره بود.
بابُر سال های آخر عمرش را صرف نگارش، 
بزرگ ترین  از  یکی  ویراست  و  بازنگاری 
بابُرنامه  صفحات  کرد؛  جهان  زندگی نامه 
تمام کارهایی را که بابُر آن جام داده و تمام 
داده،  دست  از  جریان  این  در  او  را  آنچه 
خواندن  موقع  است.  کرده  ثبت  خود  در 
دوباره بابُرنامه برای نوشتن مقدمه ای برای 
انتشارات  طریق  از  که  آن  جدید  نسخه 
این که  از  رسید،  نشر  به   Everyman
گنجینه ها  دست آوردن  به  رغم  به  بابُر 
هنوز  هندوستان،  شگفت انگیز  مناظر  و 
از دست رفته اش، فرغانه،  دلش برای وطن 
می تپد، مبهوت شدم. فرغانه شهری است 
که امروزه عمدتا به فراموشی سپرده شده 
بابُر در تمام طول زندگی نامه اش  اما  است 
یاد  زمین  روی  بهشِت  به  عنوان  فرغانه  از 

می کند.
توصیف  را  فرغانه  مناظر  عشق  با  بابُر 
می کند و می نویسد که دلش برای بهشت 
گم شده اش، برای صبح های بهاری  فرغانه، 
تپه های پر از بنفشه های وحشی، گل الله 
او  است.  شده  تنگ  فرغانه  سرخ  گل  و 
فرغانه  برای آب زالل  می نویسد که دلش 
سایه  زیر  شبدر  چمن زار  »میان  از  که 
باغچه های درخت بادام و انار که به خاطر 
مرغوبیتش شهرت دارد، جاری است و هر 
مسافری با عبور از آن دلش هوای استراحت 
می کند« تنگ شده است. او می نویسد که 
دلش برای پرنده های شکاری و قرقاول هایی 
که »به قدری چاق می شوند که آوازه افتاده 
چهار نفر نمی توانند خورشت یکی از آن ها 

را تمام کنند«، تنگ شده است.
در  سالگی   1۸ در  اول  بار  را  بابُرنامه  من 
مجذوبش  و  خواندم  هند  به  سفرم  اولین 
به  همیشه  بابُرنامه  خواندن  از  پس  شدم. 
که  دره ای  سر  بر  که  می کردم  فکر  این 

همان طور تا چمن زاری سبز ادامه می یابد. 
ختمی،  درخت  از  پر  جاده ها  طرف  دو 
سوسن سفید و الله های وحشی است که 
از  پوشیده  قله های  کورکننده  سفیدی  با 
برف در فاصله ای دور، منظره ای بی نظیری 
هرقدر  ارتفاع  این  در  می کنند.  خلق  را 
میانه  آسیای  آسمان  پیش تر می رویم،  که 
به  عنوان   شان  تین  کوهستان  قله های  با 
قاب منظره، فراخ تر می شود. در این نقطه 
و هرازگاهی در مسیر  هوا سردتر می شود 
آب  و  برف  تکه های  به  مسافر  چشم   راه 

یخ زده ی کنار و روی جاده می افتد.
جاده از باالی گردنه وارد منطقه ای بادگیر 
و کویری مرتفع می شود و به سمت استپی 
خشک باال می رود و سپس به صورت کامال 
ناگهانی منظره وادی فرغانه در پایین شیب 
جلو چشمان مسافر پدیدار می شود. جاده 
گندم زارهای  اولین  میان  از  عبور  از  پس 
بهاری سرسبز، چشم مسافر را به آب روهای 
خروشانی روشن می کند که آبش به خاطر 
برِف تازه آب شده پامیر قرقیزستان، در آن 
جوی بارها  این  است.  گل آلود  سال  فصل 
چشمه ی حیات این وادی به شمار می آیند. 
پس زمینه  با  گندم  مزارع  از  عبور  از  پس 
دندانه دندانه قله های پوشیده از برف، سبد 
را  منظره  بابُر،  محبوب  میوه ی وطن  پربار 
کامل می کند. سی سال پیش هرچه بوده، 
اکنون خبری از کارخانه پنبه در این دره 
روی  بهشت  همان  دوباره  فرغانه  نیست. 

زمینی است که در زمان بابُر بوده.
جاده را دیواره ای موازی از درختان صنوبر، 
زردآلو  توت،  باغ های سیب،  از چمن زارها، 
و بادام جدا می کند. در فاصله ای دورتر از 
چشم  از  پذیرایی  نوبت  باغ ها،  و  چمن زار 
و  انگور  تاکستان های  منظره ی  به  مسافر 
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از  ناشی  بلکه  ندارد  تفننی  و 
اجتماعی،  عمیق  دغدغه های 
و  است  تاریخی  و  فرهنگی 
خودشان  سهم  به  کدام  هر 
زبان  و  شعر  شکوفایی  برای 
فارسی، و مهم تر از همه برای 
تالش  وضعیت،  شدن  بهتر 
انجمن  ها  شکل گیری  می کند. 
»انجمن  چون  نهادهای  و 
»حلقه ی  پرتو«،  فرهنگی 
»انجمن  یار«،  زلف  فرهنگی 
ادبی  »انجمن  پرواز«،  ادبی 
شاعران  »انجمن  و  بلخ« 
بلخ«  والیت  نویسندگان  و 
نتیجه های عینی این تالش ها 
است. از این رو بهتر است درک 
کارهای  از  دقیق تر  شناخت  و 
یحیا جواهری با در نظرداشت 
واقعیت های فرهنگی چندسال اخیر در والیت بلخ و شهر مزار 
صورت بگیرد. کارهای او با ارزش و قابل توجه است و از این رو 

می توان او را یکی از شاعران مهم بلخ نامید.

شاعر کوچه ها و پاسدار فرهنگ فارسی
وضع  با  را  خود  نسبت  نتواند  که  شاعری  هر  یا  و  متفکر  هر 
است.  شکست  به  محکوم  تالش هایش  کند  مشخص  موجود 
در  واقع  عالم  از  بریده  و  انتزاعی  اشعار  و  تفکرات  این رو،  از 
هیچ  شرایطی قابل دفاع نیست و اهمیتی ندارد. یحیا جواهری 
احتماال به این نکته توجه داشته و در اشعارش تالش کرده از 
است  از همین رو  نشود.  دور  زیاد  موجود  و شرایط  واقع  عالم 
که او می سراید »من شاعر کوچه های ناآرامم/ هر کوچه صدا 
کند مرا با نامم/ نه زن، نه شراب، نه بهار و باران/ کوچه ست 
یگانه منبع الهامم... .« در »کوچه« چه چیزی جریان دارد، یا 
است  این  از  غیر  مگر  بیان گر چیست؟  بهتر کوچه  عبارت  به 
در سطح شهر  و  در کوچه  پس کوچه ها  باید  را  واقعیت ها  که 

جست وجو کرد!
در کنار این، یحیا جواهری به واقعیت دیگر هم توجه داشته 
و آن همانا سنت و فرهنگ دیرپای زبان فارسی است. این که 
جواهری بیش از شعر جدید به قالب های کالسیک توجه داشته 
نیز ناشی از دغدغه ی او در قبال فرهنگ و سنت زبان فارسی 
بوده است. علی امیری، پژوهشگر و استاد دانشگاه، در گفت وگو 
کیفیت  به  توجه  »با  می گوید  زمینه  این  در  روز  اطالعات  با 
اشعار آقای جواهری می توان گفت ایشان از پاسداران فرهنگ 

فارسی در افغانستان بود.«

درگیر عشق و اجتماع
از  است،  پرداخته  مختلف  مسائل  به  شعرهایش  در  جواهری 
مسائل سیاسی موجود گرفته تا به مسائل فرهنگی و تاریخی 
کشور. به تبع این تنوع شعری او از شاعران متعدد نیز متأثر 
آقای  کتاب های  ناشر  و  دوست  حسینی  ژکفر  است.  بوده 
جواهری در گفت وگو با اطالعات روز در مورد تأثیرپذیری یحیا 
جواهری از شاعران دیگر می گوید »استاد جواهری از شاعران 
زیادی متأثر بود، همان طور که هر شاعر دیگر این خصیصه را 
دارد. اما به احتمال زیاد بیشتر از همه متأثر از غزلیات عشقری 
پایتخت/ به  و جهانم  رفیق جان  از  بعد  قول خودش:  به  بود. 

چشم و چراغ من غزلیات عشقری ست.«
مختلف  نشریات  برای  روزنامه نگار  به عنوان  را  مدتی  جواهری 
دارد.  وضعیت  از  توجه  قابل  تحلیل های  و  است  نوشته  مقاله 
تقی واحدی )رمان نویس و از دوستان یحیا جواهری( می گوید 
»در زمان هایی که یحیا جواهری به کار روزنامه نگاری مشغول 
بود تحلیل های بسیار عمیق از وضعیت بیرون می داد که نشان 
آن  به  هرازگاهی  که  حاال  بود.  مطالعاتش  و  آگاهی  میزان  از 
تحلیل های  چقدر  که  می شویم  متوجه  می زنیم  سر  مقاله ها 

واقع بینانه و حتا پیش گویانه از وضعیت بیرون داده است.«
کارنامه  و  درباره شعرها  نویسنده،  و  شاعر  محمدی،  سیدرضا 
انسان  یک  فقید،  جواهری  »استاد  می گوید  جواهری  آقای 
ادیبان و نسل های  فوق العاده بود که نقش مهمی در آموزش 
عرصه های  در  او  مداوم  حضور  داشت.  نویسندگان  مختلف 
روزنامه نگاری و آموزش و راهنمایی ادیبان جوان، از او چهره ای 
خاص ساخته بود.« آقای محمدی عالوه می کند »جواهری در 
شعر اما هیچ وقت، شاعر جدی نبود، شعر را دلی می نوشت و 
درگیر مسأله شعر نبود، نه شگردهای نو برایش اهمیت داشت 
نه ادبیات به مثابه روشنفکری. به این لحاظ در ادامه ی شاعرانی 
مردمی  شاعران  دیگر  و  جمال  شایق  عشقری،  صوفی  چون 
جایگاه  مردم  میان  در  شعرشان  که  شاعرانی  می گرفت.  قرار 
می داشت و مبتنی بر عاشقانه سرایی بود اما مضمونی بیش از 
آن نداشت که در ردیف شعر جدی امروز بیاید، مانند شاملو، 
فروغ یا واصف باختری و قهار عاصی که دغدغه انسان و کشف 

حکمت و ساختن فرهنگ را داشتند.«

عباس اسدیان

به  مزار شریف  امروز در شهر  از  قبل  یحیا جواهری 66 سال 
دانشکده  در  بود.  روزنامه نگار  و  نویسنده  شاعر،  او  آمد.  دنیا 
کارهایی  به  کمتر  اما  بود  خوانده  درس  کابل  دانشگاه  حقوق 
پرداخت که منطبق با رشته تحصیلی اش باشد؛ بیشتر با دنیای 
ادبیات و شعر )و البته مهم تر از همه با دنیای خودش( درگیر 
بود. با وجودی که در دوره حیاتش کم تر شناخته شده بود، ولی 
شعرها و کتاب هایش گواهی ست بر ماندگاری او در تاریخ شعر 

و ادبیات افغانستان.
از جواهری تاکنون هشت مجموعه شعر به چاپ رسیده و سه 
جغرافیای  دیرآباد،  موهوم،  در  )مبهم  آن  جدید  مجموعه ی 
شعرهای  مجموعه  می شود.  نشر  رو  پیش  سال  در  عشق( 
از  »آن سوتر  من«،  هزارچهره ی  »شهر  از  عبارت اند  نشرشده 
فنجان«،  تماشا«، »ماه در  و  »انار چله نشین«، »فال  ستاره«، 
که  او  غزل«.  »اال  و  شال«،  کنج  »جواهر  عشق«،  اول  »خط 
خودش را شاعر »کوچه ها« می نامید، و هیچ چیز دیگر به غیر 
از کوچه منبع الهامش نبود، روز سه شنبه  هفته ی قبل از دنیا 

رفت.
آن جملـه  از  کـه  اسـت  اشـعار مشـهور  جواهـری سـراینده 
می تـوان بـه مثنـوی ای اشـاره نمـود کـه در وصـف بامیـان 
بامیـان/ سـینه ای  اعجـاز دارد  اسـت: »یـک جهـان  سـروده 
پـرراز دارد بامیـان... .« اشـعار این چنینـی نه تنهـا او را بـرای 
متخصصیـن و پژوهنـدگان بلکـه حتـا بـرای مـردم عـادی نیز 

محبـوب کـرده اسـت.

سنت دیرپای شاعری
نـام بلـخ )زادگاه یحیـا جواهـری( بیـش از هرچیز دیگـر با نام 
یک شـخصیت اسـتثنایی و فراموش نشـدنی در کل تاریخ بشر 
رقـم خورده اسـت: موالنـا جالل الدیـن محمد بلخـی. کارهای 
موالنـا، کـه بهتـر اسـت در این جا ما صرفـا از او بـه عنوان یک 
شـاعر نـام ببریم، تضمینی اسـت برای زنده مانـدن و غنامندی 
شـعر و زبـان فارسـی. و ایـن دریافـت البتـه محصـول نـگاه از 
روزنـه شـعر و زبـان بـه کارهای موالنا اسـت و به بقیـه  زوایای 
آن اشـاره ای نـدارد. بلـخ از ایـن لحـاظ سـرزمین مهـم بـرای 
فرهنـگ و ادب فارسـی اسـت. به ایـن ترتیـب، از دوران موالنا 
)قـرن هفتـم هجـری( تـا به حـال کماکان شـعر و شـاعری در 
بلـخ بـه حیـات خـودش ادامه داده اسـت. صـرف نظـر از بقیه 
دوران، در ایـن سـال های پسـین نیـز در بلـخ شـاعران مهـم و 
مطـرح فعالیـت داشـته اند. از ایـن میـان می تـوان بـه کسـانی 
چـون عفیـف باختـری، یحیـا جواهـری، ابراهیـم امینـی، صدا 
سـلطانی، سـهراب سـیرت، عنایت شهیر و مهدی سـرباز اشاره 

کرد.
آن طور که پیداست که کارهای این شاعران صرفا جنبه ذوقی 

شاعر کوچه ها و اپسدار فرهنگ فاریس
از  بابُرنامه، حتا وقتی درباره خانه ی  بابُر در 
هر  مثل  را  کار  این  نوشته،  دست رفته اش 
انجام  دیگری  قابل اعتماد  و  نویسنده  صادق 

داده است.
خورشید پشت قله های پر برف کوه های وادی 
فرغانه درحال غروب بود و روشنایی واپسین 
لحظات روز دیوارهای ِگلین بزرِگ اخسیکت 
را به رنگ سرِخ روشن و چشم نوازی درآورده 
بود. در زیر قلعه در میان نیزارها، مرغابی ها 
آماده  النه هاشان  رفتن سمت  برای  داشتند 
اثر  در  نمی شد. شهر  دیده  می شدند. کسی 
زلزله فاجعه بار سال 1621 تخریب و خالی از 
سکنه شده است. اما در اخسیکت حتا حاال 
که خرابه ای بیش نیست، می توان عظمت و 
قدرت روزهای شکوه تیموریان را به خوبی 

احساس کرد.
چند روز پس از سفر به اخسیکت، خودم را 
در دهکده ای یافتم که مرا بیش از هرجای 
دیگری در آسیای میانه، به بابُر نزدیک کرد.

و  عالی  شهریست  هرچند  که  سمرقند  در 
فرهنگی  آسیب های  نمی توان  شگفت انگیز، 
جبران ناپذیری را که ابتدا توسط امپریالیسم 
روسیه در قرن نوزدهم و سپس مارکسیسم 
وارد  شهر  این  بر  بیستم  قرن  در  شوروی 
مساجد  و  مدارس  گرفت.  نادیده  آمده، 
مکان  یا  عبادت گاه  به  عنوان  دیگر  قدیمی 
این  ندارند.  کارآیی  یادگیری  و  آموزش 
مؤمنی  و  عالم  نبود  در  مساجد  و  مدارس 
می کردند،  مراقبت  اماکن  این  از  زمانی  که 
اکنون فقط موزه های مرمت شده ای هستند 
به  و  شده  مرمت  حد  از  بیش  قضا  از  که 
جای این که مثل مساجد بزرگ دوره مغول 
کنند،  عمل  جامعه  مرکز  به  عنوان  هند،  در 
دالر  گردش  و  توریست  گردش  محل  به 
با  تیمور،  مقبره  شده اند.  تبدیل  توریست ها 
شکوه ترین بنای یادبود در ازبیکستان، امروز 
لوسترهای  و  قرنیزهای طالکاری شده  با آن 
بلوری سه تکه اش، بیش از آن که حس بنای 

یادبود دهد، شبیه تاالر عروسی است.
خارج  فاصله ای  در  که  شنیدم  این حال  با 
تیموری  دوره  از  شکوه  با  یادگاری  شهر  از 
همچنان پابرجا و از آسیب های فرهنگی دوره 
شوروی جان تقریبا سالمی به در برده است. 
بناهای  از  مجموعه ای  برایم  را  یادگار  این 
واقع  بابُر  کودکی  دوران  به  مربوط  تاریخی 
در دره ای زیبا توصیف کردند. صبح روز دوم 
اقامتم در سمرقند، از بقیه گروه گردش گران 
جدا و از شهر خارج شدیم. بر فراز گردنه ای 
که سمرقند را از »شهرسبز«، پایتخت دوم 
امپراتوری تیموری  جدا می کند، برای صرف 
ناهار توقف کردیم. ناهارمان نان و چند سیخ 
شیشلیک تازه پخته شده روی ذغال بود که 
ترکی  »مانتی«  گاهی  و  پلو  فرنگی  توت  با 
دیوان های  روی  را  غذای مان  می شود.  سرو 
چوبی زیر سایه درخت صنوبر کنار چشمه ای 
همه ی  آن جا  در  کردیم.  نوش جان  جوشان 
دلش  و  می خواست  بابُر  که  چیزهایی  آن 
برایشان تنگ شده بود، وجود داشت: باغ ها 
و سایه هایش، نهرهای زالل، الله های وحشی 
چشم انداز  با  خنک  کوهستانی  مناظر  و 

دره های تنگ و عمیق.
ما از مسیرهای پر خم و پیچ گذشتیم و از 
کنار زنانی که به ما ُقروت، پسته، آب خربزه 
دیدن  کردیم.  عبور  کردند  هدیه  رواش  و 
بود.  غیرعادی  قدری  برایم  آن جا  در  رواش 
فشار  برای  که خوردنش  بودند  مدعی  زنان 
خون خوب است. برای تیل موتر توقف کوتاه 
همراه با فنجانی چای داشتیم. وقتی راننده 
موتر را تیل می زد، از خودم پرسیدم: به جز 
زادگاه بابُر، در کجای دنیا تیل فروش مسافر 

را به یک فنجان چای دعوت می کند؟
میان  از  شهرسبز،  از  دورتر  مایل  بیست 
»لنگر«  به سمت  و دل پذیر  دره ای سرسبز 
بز  گله های  چمن زارها  روی  بر  افتادیم.  راه 
آسمان  در  و  بودند  چرا  درحال  بزغاله  و 
عقاب ها به پرواز آمده بودند. در انتهای دره، 
باالی یک تپه، مدت ها پس از آن که جاده ی 
داد،  خاکی  مسیر  به  را  جایش  آسفالتی 
دیدم.  بودم  آمده  دیدنش  برای  که  را  آنچه 
مقبره شیخ محمد صادق، دانشمند و شاعر 
دوره تیموریان و هم عصر بابُر که ساختمان 
باغی  از هر سو توسط  با شکوهش  باستانی 
عظیم و ضخیم و سایه دار احاطه شده است، 

از دور با گنبد بلنِد به سبک تیموری اش که 
تبدیل  تاج محل  به مشخصه  بعد  سه نسل 

شد، چشم ها را می نوازد.
آن روز به غیر از من فقط سه بازدیدکننده ی 
زنان  سه،  هر  بودند.  آمده  آن جا  به  دیگر 
سال خورده بودند که بر روی لباس پیش بند 
به تن داشتند و وقتی وارد زیارت گاه شدند 
سجده کردند و درحالی که هنوز رو به قبر 
شیخ بودند به عقب برگشتند و از زیارت گاه 
خارج شدند. داخل مقبره با ابوالحسن، متولی 
فلفل-نمکی  ریش  او  شدم.  آشنا  زیارت گاه 
افغانستانی  ابریشمی  چپن  بود،  گذاشته 
زیبایی به تن کرده بود و کاله ازبیکی بر سر 
داشت. از او درباره شیخ پرسیدم. گفت: »او 
بود. یک عالم بسیار  صوفی بسیار محترمی 

عالی مرتبه و شاعری بسیار نا م دار.«
از ابوالحسن پرسیدم که آیا مردم هنوز برای 
زیارت و دعا خواندن آن جا می آیند؟ او گفت: 
»البته! هر روز تعداد زائران بیشتر می شود. 
آن ها از هر گوشه و کنار می آیند، ازبیک ها 
و  عرب ها  هندوستانی ها،  ترک ها،  افغان ها، 
از هرجا  اروپایی ها می آیند. کل جهان.  حتا 

می آیند. مخصوصا روزهای پنج شنبه.«
ابوالحسن به اطراف خود اشاره کرد و گفت: 
ساختمان  این  وارد  ما  که  زمان  هر  »او 
می داند  او  است.  آگاه  ورودمان  از  می شویم 
که ما چه آرزو می کنیم و او آن را از امیر ]که 
طلب  باشد[  خدا  منظورش  می کنم  تصور 
یافته اند.  شفا  بیماران  از  بسیاری  می کند. 
روزی  و  رزق  فقرا  شدند.  باردار  نازا  زنان 

یافته اند.«
و  مدارس  یاد  مرا  ابوالحسن  سخن  این 
در  قبل  روز  که  مرده ای  زیارت گاه های 
سمرقند دیدم انداخت. از او پرسیدم: »این 
زیارت گاه چگونه از دوره شوروی جان به در 

برد؟«
این  شوروی  نبود.  طور  »این  گفت:  او 
شوروی  زمان  در  بست.  کامال  را  زیارت گاه 
ما در کوه ها نماز و در خفا قرآن می خواندیم. 
در آن زمان داشتن قرآن غیرقانونی بود. اگر 
از نزدت قرآن می یافتند، زندانی  می شدی. ما 
را  زیارت گاه  این  در سال 1۹۹1  سرآن جام 
بازگشایی کردیم. سپس در سال 2007 من 
پول جمع آوری کردم تا برخی بازسازی های 
فروپاشی  از  تا  دهم  آن جام  را  ریز  و  خرد 
زیارت گاه جلوگیری شود. اکنون زندگی من 
شیخ  خاطره ی  و  یاد  نگهداشتن  زنده  وقف 

است.«
از او پرسیدم که چگونه یاد و خاطره ی شیخ 

را زنده نگه می دارد.
او را می خوانیم.  ابوالحسن گفت: »ما اشعار 
هر وقت که در این جا دعا می کنیم سخنان 
و  می خوانیم  آواز  ما  می آوریم.  یاد  به  را  او 
آرام  قلبم  آوازخواندن است که  از  بعد  فقط 

می گیرد. دوست داری بشنوی؟«
»دوست دارم.«

با  او  کرد.  آوازخواندن  به  شروع  ابوالحسن 
تمام وجود خود آواز می خواند. وقتی شعرش 
به پایان رسید، ساکت شد، دستانش درهم 
قفل شده بود، تو گویی لیوانی را با کف دو 
دستش محکم نگه داشته باشد و چشمانش 
زیارت گاه  بیرون  از  نیایش.  غرِق  بود،  بسته 
و  ُرز  گل های  میان  از  پرندگان  نغمه ی 

شکوفه های توت و بادام به گوش می رسید.
به  که  »کسی  گفت:  پایان  در  ابوالحسن 
به درگاه خداوند دعا می کند.  اینجا می آید 
هم  شیخ  برای  می شود.  برآورده  آرزوهایش 
که دعا کنی به خدا می رسد. خدا همه چیز 

را می بیند.«
شوروی ها آمده و رفته بودند. اما دست کم در 
این زیارت گاه احساس کردم چیزی مهم و 
دست نخورده ای را لمس کرده ام که برای بابُر 

آشنا و عزیز بوده.
هنگام خروج از زیارت گاه، ابوالحسن پرسید 
دهلی،  از  گفتم  وقتی  آمده ام.  کجا  از  که 
چشمانش برق زد و چند شعِر بیدل را زمزمه 
کرد. او گفت که بیدل »در دهلی درگذشت. 
آیا با آثارش آشنایی داری؟ آیا کسی هست 

که از آرام گاهش مراقبت کند؟«

ویلیام دالریمپل، تاریخ نگار، نویسنده، مؤرخ 
هنر، موزه دار، سخنران و منتقد اسکاتلندی 

است.
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دست کم ۷ کشته و هزاران یب خانمان در آتش سوزی 
در اردوگاه پناهجویان بنگالدش

۱۰ کشته در تریاندازی داخل یک فروشگاه 
در کلورادو

به  اردوگاه  این  در  آتش نشانی  مسئوالن  از  یکی 
بی بی سی گفته است در حالی که این آتش سوزی 
از  اما هنوز دود سیاه در بسیاری  مهار شده است 

نقاط دیده می شود.
دیروز  از  سوزی  آتش  می گویند  عینی  شاهدان 
زیاد  با سرعتی  و  دوشنبه )دوم حمل( شروع شد 

در این اردوگاه گسترش یافت.
پناهجویان  اسکان  محل  بزرگترین  ارودگاه  این 
مسلمان  اقلیت  این  بود؛  جهان  در  روهینگیایی 
برای چند نسل از ترس تحت تعقیب قرار گرفتن 
پناه  آنجا  به  میانمار  بودایی  مرکزی  دولت  توسط 

آورده بودند.
قومی  اقلیت های  این  فرار  گسترده  موج  آخرین 
 2017 آگست  در  بنگالدش  به  ورود  و  میانمار  از 
میالدی آغاز شد؛ زمانی که یک گروه روهینگیایی 
حمالتی را به چندین ایستگاه پولیس آغاز کرد و 
به  شروع  تالفی جویانه  اقدامی  در  میانمار  پولیس 

سرکوب این اقلیت کرد.
ارتــش  بنــگالدش،  بــه  پناهجویــان گریختــه 
ــم  ــل مته ــکنجه و قت ــاوز، ش ــه تج ــار را ب میانم

ــد. ــرده بودن ک

اطالعات روز: با افزایش نگرانی ها از افزایش تلفات 
در آتش سوزی ارودگاه پناهجویان روهینگیایی در 
بنگالدش، تا کنون مرگ هفت نفر تائید شده است. 
بی خانمان  حادثه  این  از  پس  هم  نفر  هزار  دهها 

شده اند.
بین المللی  سازمان  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
است  گفته  عینی  شاهدان  از  نقل  به  پناهجویان 
محل  کوکس-  بازار  اطراف  در  خاردار  سیم های 
گیر  آتش  در  را  بسیاری  اردوگاه-  این  استقرار 

انداخت که کودکان هم در میان آنها بودند.
از  که  پناهجو  میلیون  یک  حدود  ارودگاه  این 
میالدی   2017 سال  در  میانمار  درگیری های 

گریخته بودند را در خود جای داده بود.
گروه های امدادرسان به پناهجویان تخمین زده اند 
این آتش سوزی  نفر در  تا ۵0 هزار  بین 40۵00 

آسیب دیده باشند.
از آنها در اردوگاه های اطراف،  گفته شده بسیاری 
اقوام  و  دوستان  اسکان  محل  یا  آموزشی  مراکز 
ملل  سازمان  غذای  جهانی  برنامه  گرفته اند؛  پناه 
از  از مراکز نگهداری غذا هم پس  می گوید بعضی 

این آتش سوزی به کلی از بین رفته است.

چند نفر از شاهدان عینی تیراندازی و درگیری میان 
پولیس و مهاجم را روی شبکه اجتماعی یوتیوب به 

طور زنده پخش کردند.
ابتدا پولیس منطقه در توییتر از »تیراندازی در حال 
وقوع« در خیابان تیبل مسا در شهر بولدر خبر داد و 
حدود دو ساعت بعد، همچنان از مردم شهر خواست 
که از نزدیک شدن به منطقه درگیری پرهیز کنند 
و  »عملیات  از  عینی  شاهدان  که  داد  هشدار  و 

تاکتیک های عملیاتی« پولیس فیلم برداری نکنند.
با این حال، برخی از عابران و شاهدان صحنه هایی 
از این درگیری و تصاویر برخی از قربانیان را مخابره 

کردند.
جرد پولیس، فرماندار کلورادو در توییتر با قربانیان 
ابراز همدردی کرده و گفته هنوز در حال دریافت 

گزارش کامل از ابعاد واقعه است.
رییس جمهوری  بایدن،  جو  می گوید  سفید  کاخ 
امریکا، در جریان جزییات این تیراندازی قرار گرفته 

است.
هفته گذشته هم در جریان یک تیراندازی دیگر در 
ایالت جورجیا ۸ نفر کشته شدند  حومه اتالنتا در 

که در میان آنها 6 زن آسیایی تبار حضور داشتند.

اطالعات روز: تیراندازی در یک فروشگاه زنجیره ای 
در شهر بولدر ایالت کلورادو امریکا، دست کم 10 
مهاجم  پولیس،  گفته  به  گذاشت.  برجای  کشته 

دستگیر شده است.
تیراندازی حدود  این  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
ساعت 14:۳0 عصر دوشنبه به وقت محلی در یک 
روی  بولدر  شهر  در  سوپر  کینگ  فروشگاه  شعبه 
ایالتی  دانشگاه  به  نزدیکی  علت  به  که  جایی  داد؛ 
کلورادو معموال عالوه بر اهالی و سکنه محل خرید 

دانشجویان هم هست.
یکی از کشته  شدگان یک افسر پولیس است.

و  شد  فروشگاه  این  وارد  مهاجم  که  آن  از  پس 
تیراندازی را آغاز کرد، پولیس محوطه را محاصره 
رد  پس  در  که  کشید  طول  ساعتی  یک  اما  کرد 
ماموران  و  مهاجم  میان  تیراندازی  شدن  بدل  و 

پولیس، تیراندازی بازداشت شود.
و  عینی  شاهدان  سوی  از  شده  منتشر  ویدیوهای 
تصاویری که رسانه های امریکا پخش کردند مهاجم 
پای  یک  و  ندارد  تن  بر  پیراهنی  که  حالی  در  را 
پولیس  خودرو  به  که  دادند  نشان  شده  زخمی  او 

منتقل شد.
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اعالع عموم رسانیده می شود، )شفاخانه عاجل ابن سینا( در نظر دارد، قرارداد )۹ قلم مواد اغذیه( را به شرکت )باخترهندوکش، دارنده جوازنمبر 67410 آدرس کمپنی 

جواز( به قیمت مجموعی مبلغ )4۳72۵00 چهارمیلیون و سیصد و هفتاد و دوهزار و پنج صد افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به )شفاخانه عاجل ابن سینا( واقع پل آرتل سینمای پامیر وفق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با انگیزه سیاسی مطرح شده است.
از آخرین انتخابات در ماه مارس سال 2020 اسرائیل 

سه قرنطینه را پشت سر گذاشته است.
منتقدان آقای نتانیاهو او را به مدیریت نادرست بحران 
متهم می کنند. اما در هفته های اخیر کسب و کارهای 
اقتصادی این کشور مجددا بازگشایی شده و نرخ شیوع 

به کرونا به شدت کاهش یافته است.
آقای نتانیاهو از واکسینانسیون سریع در این کشور به 

عنوان »یک دستاورد بزرگ« یاد می کند.

سر آمدن ضرب االجل تعیین شده برای تصویب بودجه 
برگزاری یک  به  کار  و  به طور خودکار منحل  دولت، 

انتخابات عمومی دیگر در ماه مارس کشیده شد.
بن  به  احتماال  نیز  اخیر  انتخابات  نظر سنجی ها  بنابر 

بست سیاسی در این کشور دامن خواهد زد.
برای  تا  است  درصدد  حالی  در  نتانیاهو  بنیامین 
ششمین بار به عنوان نخست وزیر در قدرت باقی بماند 
که دادگاه مشغول رسیدگی به اتهامات او در رابطه با 
فساد است. او اتهامات فساد را رد می کند و می گوید 

دو  در  بار  چهارمین  برای  اسرائیلی ها  روز:  اطالعات 
این  ناظران  اند.  رفته  رای  صندوق  پای  گذشته  سال 
نخست  نتانیاهو  بنیامین  برای  رفراندومی  را  انتخابات 

وزیر توصیف کرده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، سه انتخابات قبلی نتواست 

نتیجه تشکیل دولت در این کشور را روشن سازد.
شد  تشکیل  ائتالفی  دولت  یک  انتخابات  آخرین  در 
کرد.  پیش( سقوط  ماه  ماه دسامبر)حدود سه  در  اما 
پارلمان اسرائیل روز 2۳ دسامبر سال گذشته بعد از به 

انتخابات ارسائیل؛ رقابت سخت نتانیاهو برای حفظ قدرت

دولت های اروپایی بر مسائل مرتبط با چین تماس دارند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایاالت متحده، طی اظهاراتی 
اروپا  اتحادیه  وزرای  با  خود  هفته  این  نشست  آستانه  در 
محکومیت های  موج  رغم  به  چین  دولت  که  گفت  ناتو  و 
بین المللی »همچنان به نسل کشی و جنایت علیه بشریت 

در سین کیانگ ادامه می دهد«.
وزیر خارجه کانادا نیز گفت که شواهد روزافزون نشان از 
»نقض سیستماتیک حقوق بشر« در سین کیانگ دارد که 

»مقامات چین« عامل آن هستند.
متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  کارشناسان  و  فعاالن 
می گویند که دست کم یک میلیون مسلمان در کمپ های 
بازداشت ایالت سین کیانگ به سرمی برند. فعاالن حقوق بشر 
شکنجه،  اعمال  به  را  چین  غربی  سیاستمداران  برخی  و 
متهم  بیگاری  به  اویغور  مسلمانان  واداشتن  و  عقیم سازی 
می کنند. چین اما اتهام نقض حقوق بشر در سین کیانگ 
با  مبارزه  برای  کمپ ها  این  که  می گوید  و  می کند  رد  را 

افراط گرایی الزم است و افراد در آن آموزش می بینند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه در وضع تحریم ها پیشگام بود و 
چهار مقام چینی از جمله یک مقام ارشد امنیتی و یک نهاد 

یم کردند یکا و متحدان غریب آن چنی را به دلیل نقض حقوق برش در سنی کیانگ تحر امر
را مشمول تحریم قرار داد، تصمیمی که بریتانیا و کانادا نیز 

ساعاتی بعد آن را اجرا کردند.
مقام  گوانجو،  چن  قبل  سال  اما  متحده  متحده  ایاالت 
در  که  بود  کرده  تحریم  را  سین کیانگ  امنیتی  ارشد 
او  نام  فهرست تحریم های روز دوشنبه متحدان غربی آن 
دیده نمی شود. رویترز به نقل از دیپلمات ها نوشته که این 
از گسترده تر شدن مجادالت  پرهیز  به خاطر  احتماال  امر 

دیپلماتیک با چین بوده است.
امنیت عمومی  نام چن مینگوئو، رییس دفتر  این حال  با 
فهرست  در  منطقه  ارشد  مقامات  دیگر  و  سین کیانگ 
تحریم های اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، بریتانیا و کانادا قید 

شده است.
این اولین تحریم های اتحادیه اروپا علیه چین از زمان تحریم 
سرکوب  از  پس   1۹۸۹ سال  در  اروپا  اتحادیه  تسلیحاتی 

مخالفان حکومت در »میدان تیان آن من« پکن است.
ابراز  حوت   1۹ آلمان  خارجه  وزیر  ماس،  هایکو  پیشتر 
امیدواری کرده بود که در نتیجه بهبود مناسبات با امریکا 
وضع  برای  زمینه  بایدن،  جو  جمهوری  ریاست  دوران  در 

تحریم های مشترک علیه چین و روسیه فراهم شود.

اطالعات روز: ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا 
اتهام  به  را  از مقامات حکومت چین  روز دوشنبه شماری 
نقض حقوق بشر در ایالت سین کیانگ چین تحریم کردند، 
امری که از آن به عنوان نخستین اقدام هماهنگ غرب علیه 
پکن تحت ریاست جمهوری جو بایدن در ایاالت متحده نام 

برده شده است.
تنبیهی  اقدامات  با  بالفاصله  پکن  فردا،  رادیو  گزارش  به 
علیه اتحادیه اروپا به این تصمیم واکنش نشان داد و برخی 
را  اروپا  اتحادیه  موسسات  و  قانون گذاران  و  دیپلمات ها  از 

مشمول تحریم های خود قرار داد.
دولت های غربی تالش می کنند که پکن را به خاطر بازداشت 
گسترده اعضای اقلیت مسلمان اویغور در شمال غرب چین 
پاسخ گو سازند. ایاالت متحده در گامی فراتر برخورد دولت 
چین با مسلمانان اویغور را نسل کشی نامیده است، اتهامی 

که پکن آن را رد می کند.
اقدام  که  می رسد  نظر  به  می نویسد  رویترز  خبرگزاری 
ایاالت  دیپلماتیک  تالش های  اولیه  ثمره  غرب  هماهنگ 
ارشد  مقامات  باشد.  چین  دولت  با  برخورد  برای  متحده 
با  روزانه  طور  به  آنها  که  می گویند  نیز  متحده  ایاالت 
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.7۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده میشود، که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، 
قرارداد پروژه شبکه آبیاری دوبل مهمندان واقع در قریه دوبل مهمندان، ولسوالی بلخ والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EATS-193063/M072-CW-RFB را به شرکت ساختمانی ادریس عبید دارنده جواز نمبر D-2412۸  خانه 

6۸4، سرک 1۵، تایمنی، ناحیه 10، مرکز کابل، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 26,6۸0,7۳7.۸0 )بیست وشش ملیون و شش صدو هشتاد هزار و هفت صدو سی وهفت اعشاریه هشتاد افغانی ( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری وفق احکام 

شماره۵.7۸ طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174348 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری عبدالرحیم زی واقع در قریه عبدالرحیم زی ولسوالی بلخ والیت بلخ 

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement works of Abdul Rahimzai Irrigation Scheme Located at Abdul Rahimzai Village, Balkh District of Balkh Province
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No. /Credit No. /Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EATS-193063/M072-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Nawand Noor Construction Company has submitted bank statement But another party of JV (Estehkam Charbolak Construction Company) does not provided any documents for 
the Liquid Asset.
Hence, in reference to the ITB 5.5 (e) and ITB 5.6 clauses of bidding documents the bidder does not meet the requirement of Liquid Asset criteria.
B) Ascent Afg Group of Co Construction & Engineering has submitted But another party of JV     (Parwez Ghafari Construction Company) does not provided any documents for the 
Liquid Asset.
Hence, in reference to the ITB 5.5 (e) and ITB 5.6 clauses of bidding documents the bidder does not meet the requirement of Liquid Asset criteria.,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 04-April-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [04-April -2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 04-April -2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Idrees Obaid Construction Company
House # 684, Road # 15, Taimani, 10th District, Kabul, Afghanistan
26,680,737.80Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

26,706,837.84

24,351,246.45

28,815,709.00

25,798,901.50

29,912,372.45
29,955,647.40

Bid price

26,706,837.84

25,632,891.00

28,815,709.00

25,798,901.50

29,912,372.45
29,955,647.40

Name of Bidder

 Yousra Road Building and Construction Company 

 Naweed noor CC and Estihkam Charbolak CC (JV) 

 Bakhtar Pairoz CC 

 Parwaz ghafari Construction and Ascent Afg Group of Co Construction & Engineering (JV) 

 National Gold CC 
 Yousif Zia C & R B C and Sherzay Mandokhil CC (JV) 
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واقف  خود  نادانی  به  که  هم هنگام  سقراط  با  گفت وگو  در 
می شوند، به نادانی  اساتید و بزرگان آتن نیز پی می برند: این 
است آن چه در پِس اتهام وارده به سقراط نهفته است. به تعبیر 
دیگر، اتهام سیاسی است اما در لباس دین عرضه شده است. 

ارسطو در اخالق ائودموسی آورده است: »اگر قرار باشد خداوند 
پاداشی به کسی بدهد این پاداش را به فیلسوفی خواهد داد 
که در مباحث فکری و عقلی زندگی خود را گذرانده است، زیرا 
فیلسوف تنها کسی است که در جایی لنگر انداخته است که 
خود سرور خودش است و آزاد زندگی کرده است.« زندگی ای 
که فیلسوف آن را در مباحث فکری و عقلی می گذراند چگونه 
زندگی ای است؟ افالطون زندگی  سقراط را مثال می زند، یک 
زندگی ای حقیقی. سقراط در محاوره ی کریتون گفته بود روش 
من در زندگی همواره پیروی از عقیده ای بوده است که پس از 
پژوهش کافی برتری آن بر دیگر عقاید آشکار شود. افالطون 
می داند.  زیستن  سزاوار  و  حقیقی  زندگی ای  را  زندگی  این 
گاتری، یکی از متخصصان فلسفه ی یونان معتقد است که »اگر 
در تاریخ فلسفه بشود فیلسوفی را یافت که نتوان تعالیم فلسفی 

او را از کل شخصیت او جدا کرد، کسی نیست جز سقراط.«
من در جای دیگر )فلسفه و ادبیات( نیز پرسش از »کارآمدی« 
نوشته هنوز منتشر  این  بنابردالیلی  را طرح کرده ام.  فلسفه 
از  پرسش  دانشکده ها؛  )نزاع  دیگر  یادداشت  در  است.  نشده 
موضوع  همین  به  دیگر  دریچه ی  از  نیز  فلسفه(  دانشکده ی 
پرداخته ام.  بخش کوچک و پایانی »فلسفه و ادبیات« را دوباره 

این جا می آورم.
ابن سینا نحوه ی تقسیم بندی و نامگذاری آثار ارسطو را مورد 
یا آن چه  انتقاد قرار می دهد و معتقد است »مابعدالطبیعه« 
را ارسطو فلسفه ی اولی نامید می بایست »ماقبل الطبیعه« نام 
فلسفه ی  می کند  بازگو  خود  ارسطو  که  همان طور  زیرا  داد؛ 
اولی دانِش دانش ها است. به تعبیر دیگر، فلسفه یا فلسفه ی 
اولی ریشه و بنیاد تمام علوم است. دکارت نیز در نامه ای به 
پیکو )مترجم اصول فلسفه به فرانسه( درخت دانش را ترسیم 
می کند، او فلسفه را ریشه ی این درخت، طبیعیات را ساقه ی 
درخت و علوم دیگر را شاخ و برگ های درخت معرفی می کند. 
از نظر دکارت، درخت دانش از طریق فلسفه تغذیه می کند 
و، بنابراین، اگر نقش فلسفه را در آن نادیده بگیریم یا چنین 
نقشی را درک نکنیم، درخت به زودی خواهد خشکید. در 
چشم دکارت، شاخه های فرعی خود به سه بخش اصلی تقسیم 
می شوند که عبارت اند از: پزشکی، میکانیک و اخالق. مقصود 
بنابراین،  و  درخت  این  ثمره ی  اخالق  که  است  این  دکارت 
عالی ترین و کامل ترین علم است و مستلزم آشنایی با علوم 
دیگر، از ریشه گرفته تا ساقه و شاخ و برگ. از این رو، اخالق 
نیز نیرویی زندگانی خود را از طریق فلسفه به دست می آورد. 
وضعیت اخالق عمومی ما نیز جای تأمل دارد، زیرا در نبود 
فلسفه اخالق نیز از پا درمی آید. به عبارت دیگر، آگاهی یک 
»ُکل« است، ُکل انداموار. فلسفه »خون«ی است که در این 
اندام در جریان است. اعضایی که خون دریافت نکنند »فلج« 
می شوند. هیچ عضوی در نبود خون قادر به حرکت و زندگی 
نیست، پژمرده شده و از رمق خواهد افتاد. بنابراین، تمام علوم، 
بالاستثنا، نیازمند گفت وگو و مراجعه ی همیشگی با فلسفه 
است. در نتیجه، این زندگی است که بدون فلسفه پژُمرده شده 

و از رمق می افتد. 
فاسد  را  جوانان  فیلسوف  »آیا  پرسید:  می توان  نتیجه،  در 
می کند؟«  فاش  را  قدرت  فاسدکننده ی  سرشت  یا  می کند، 
پاسخش را به خوانندگان واگذار می کنیم. در عوض، پرسش 
دیگری طرح می کنیم: »آیا زندگی در غیبت فلسفه بی بنیاد 
زندگی  بنیان های  از  کسی  چه   فیلسوف  نبود  در  نیست؟ 
عادالنه پرسش می کند؟ چه  کسی سلطه ی نادانی و جهالت را 
برمی اندازد؟ چه کسی بساط خشونت و نفرت را برمی چیند؟« 
پاسخ این پرسش ها را نیز به خوانندگان وامی گذاریم. در عوض، 
یادداشت را با گفته های از کسنوفانس می بندیم. کسنوفانس 

»خاطرات سقراطی« را این گونه آغاز می کند:
بارها در شگفت بوده ام که مدعیان سقراط با چه استداللی 
توانستند آتنیان را قانع کنند که او چنان گناهی نسبت به 
ادعای  است.  مرگ  سزایش  که  است  شده  مرتکب  جامعه 
ایشان تقریبا چنین بود: سقراط گناهکار است چون از نیایش 
خدایان سر باز می زند و به جای آن ها خدایان بیگانه را رواج 
به در  راه  از  را  جوانان  که  است  این  دیگرش  گناه  می دهد. 
می برد و فاسد می کند... اگر شیوه ی فکر و عقاید او بر همه 
او  باره ی  نادرست قضات دادگاه در  معلوم نبود شاید داوری 
جای تعجب نمی نمود. شگفتی این جاست که با اینکه همه او 
را می شناختند و از عقاید و نظریاتش آگاه بودند در باره ی او 
بدان گونه داوری کردند... از این نیز در شگفتم که آتنیان سخن 
مدعیان را پذیرفتند و قانع شدند که سقراط جوانان را از راه 
به در برده و در فساد آنان کوشیده است، حال آنکه سقراط در 
خوردن و نوشیدن و کامجویی جنسی خویشتن دارتر از همه ی 

مردمان بود.
تمام.

قانون شکنی های خود شریک سازند. آن روز نیز سقراط نشان 
داد که به خاطر هراس از مرگ حاضر نیست فرمان جباران را 
به جا آورد. آن حکومت با تمام نیرویی که در اختیار داشت 
نتوانست او را بترساند تا از بیم جان کاری خالف قانون مرتکب 
شود. هنگامی که از مقر حکومت بیرون آمدند آن چهار تن 
برای آوردن لئون به ساالمیس رفتند ولی سقراط راه خانه اش 
را در پیش گرفت. سقراط در برابر جباران با صراحت گفت که 
تمام توجهش معطوف به آن است که هیچ گاه و در هیچ حال 
کاری خالف عدالت از او سر نزند. کسنوفانس نیز هر دو قضیه 

را در »خاطرات سقراطی« آورده است. 
در محاوره ی کریتون، سقراط از دوست صمیمی و ثروت مندش 
که صبح هنگام به زندان آمده است تا نقشه ی فرار را برایش 
بازگو کند و از او بخواهد تا قبل از رسیدن کشتی از دلوس آتن 
را ترک کند )قرار بود سقراط یک روز بعد از رسیدن کشتی 
به آتن ُکشته شود( می خواهد تا در بحث عقالنی با سقراط 
شرکت کند و تصمیم فرار یا ماندن را بر نتیجه ی یک بحث 
دیالکتیکی و عقالنی استوار سازند. در این بحث، خود »آتن« 
و »قوانین« آتن است که سقراط را مورد پرسش قرار می دهند 
آتن  قوانین  تباه شدن  به مثابه ی  را  فرار  به  اقدام  و هرگونه 
و بنیان های عادالنه ی آن قلمداد می کند. سقراط از کریتون 
باره ی من شایان  در  تو  نگرانی  گرامی،  می خواهد »کریتون 
با درستی سازگار باشد وگرنه  ستایش است به شرط آن که 
هرچه بیشتر اصرارورزی نارواتر خواهد بود. پس بگذار تحقیق 
کنیم تا پدیدار شود که آیا باید مطابق گفته ی تو رفتار کرد یا 
نه. روش من در زندگی همواره پیروی از عقیده ای بوده است 
که پس از پژوهش کافی برتری آن بر دیگر عقاید آشکار شود. 
اصولی را که همیشه پایه ی گفتار و کردار خود قرار داده ام، 
امروز به سبب پیشامد تازه ای که به من روی آورده است رها 

نخواهم کرد.« 
چه  »فساد«  که  می پرسد  حقیقی«  »زندگی  در  بدیو  آلن 
معنایی داشته است، از جمله در ذهن ُقضاتی که سقراط را به 
اتهام فاسد کردن جوانان محکوم به مرگ کرده بودند؟ از نظر 
بدیو، فسادی که سقراط به آن متهم است نه فساد اقتصادی 
است، نه فساد اخالقی و نه سوءاستفاده از قدرت. قضیه کامال 
وارونه است: سقراط صراحتا سرشت فاسدکننده ی قدرت را 
رسوا می کند. سقراط در دادگاه و خطاب به آتنیان می گوید: 
»علت بدنامی من دانش خاصی است که دارم.« سقراط پس از 
شنیدن این که ندائی در »معبد دلفی« او را خردمندترین انسان 
آتنی خوانده است به دنبال فهم این موضوع می رود. او پس 
از گفت وگوهای بی شمار با شاعران، نقاشان، سیاست مداران، 
عجیب  نتیجه ی  این  به  جامعه  اقشار  تمامی  و  کسبه کاران 
می رسد که وجه تمایز او - به عنوان خرمندترین انسان آتنی 
- این است که »او می داند که نمی داند، در حالی که دیگران 
نمی دانند که نمی دانند!« دیالکتیک سقراطی از اساس با این 
»نادانی« پیوند وثیق و ناگسستنی دارد. زیرا با فهم »نادانی« 
دیالکتیک تازه آغاز می شود. بنابراین، اتهام فاسد کردن جوانان 
در پرتو دیالکتیک سقراطی تا حدودی روشن می شود: جوانان 

است.« 
و  »کریتیاس«  رسید  جباران  گوش  به  سخن  این  چون 
»خاریکلس« سقراط را به نزد خود خواندند و قانون تازه را 
به او نشان دادند و گفتند از این پس حق نداری با جوانان 

گفت وگو کنی.
سقراط گفت: البته می کوشم تا از قوانین پیروی کنم. ولی برای 
اینکه به سبب نادانی خطایی نکنم، از شما می پرسم که آیا به 
موجب قانون شما، گفتن سخن درست ممنوع است یا سخن 
نادرست؟ اگر شق نخستین منظور شماست پس سخن درست 
نباید گفت؛ ولی اگر مرادتان شق دوم است، پس هر کسی باید 

بکوشد تا سخن درست بگوید. 
خاریکلس از این سخن به خشم آمد و گفت: سقراط، چون 
مقصود ما را نمی فهمی اینک مطلب را بی  پرده می گوییم: تو 

هیچ نباید با جوانان گفت وگو کنی. 
در متن ادعانامه ای که توسط ملتوس، آنوتوس و لوکون ترتیب 
داده شده است و بر مبنای آن سقراط را به دادگاه کشانیده اند 
آمده است: »سقراط برخالف دین عمل می کند زیرا جوانان را 
فاسد می سازد و منکر خدایان شهر است و خدایانی دیگر، یعنی 
خدایانی دایمونی، به جای آنان می گذارد.« سقراط این اتهام 
را نپذیرفت و خطاب به آتنیان گفت دلیل این اتهام این است 
که من نادانی ای حکمرانان و سیاست مداران را برمال ساخته ام 
و آنان بر من خشم گرفته اند. از آنجایی که نمی توانند دلیل 
اصلی خشم شان را بازگو کنند اتهام همیشگی و مردم پسند 
را اقامه کرده اند. این اتهام که فیلسوف حق را باطل و باطل را 
حق جلوه می دهد. سقراط در گفت وگو با ملتوس )در دادگاه( 
قانون  بر ضد  نه  و  نه منکر خدایان است  اثبات می کند که 
آتن سخن گفته است. در محاوره ی آپولوژی )دفاعیه( از زبان 
سقراط می خوانیم که او زمانی عضو انجمن شهر بوده است. 
در آن هنگام روزی مردم آتن می خواستند ده تن از سرداران 
سپاه را که در اثنای نبرد دریایی در جمع آوری اجساد کشتگان 
کوتاهی کرده بودند محکوم کنند. این حکم، چنان که اندکی 
بود. سقراط آن روز در هیأت  قانون  بعد روشن شد، خالف 
رییسه ی انجمن یگانه کسی بود که برخالف نظر مردم رأی 
داد تا آن ها نتوانند به کاری خالف قانون دست بزنند. هرچند 
سخنوران شهر بر آن بودند که علیه سقراط اقامه ی دعوا کنند 
و او را به زندان بیفکنند و مردم آتن نیز با آنان همداستان 
بودند و با فریاد و غوغا از دولت می خواستند او را محاکمه کند. 
سقراط در دفاعیه اش )در دادگاه( می گوید که او از راهی که 
پیش گرفته بود برنگشت زیرا تحمل خطر را در راه قانون و 
عدالت بهتر از آن می دید که با مردم آتن هم آواز شود و از ترس 

مرگ یا زندان خود را به بیدادگری بیاالید. 
به همین  نیز  واقعه ای دیگر  از  ادامه )در دادگاه(  سقراط در 
منظور یاد می کند. زمانی که حکومت به دست جباران سی گانه 
افتاد، روزی سقراط و چهار تن دیگر را به مقر حکومت خواندند 
و به آن ها امر کردند که لئون اهل ساالمیس را از ساالمیس 
بسیار  به  فرمان ها  این گونه  از  آنان  بکشند.  را  او  تا  بیاورند 
در  را  بزرگتر  چه  هر  گروهی  بدین سان  تا  می دادند  کسان 

عصمت کهزاد

یکی از اساتید دانشگاه در افغانستان چنین فرمانی صادر کرده 
است: »جامعه شناسی باید فلسفه زدایی شود.« در فرهنگ ما 
فرمان های زیادی از این دست صادر شده است. معروف ترین 
در  شود.«  فلسفه زدایی  باید  »دین  است:  فرمان  این  آن ها 
حوزه های دیگر نیز بدون اینکه به آن اذعان شود به چنین 
فرمان های جامه ی عمل پوشانده اند: در سیاست، در اقتصاد، در 
شعر و نهایتا در زندگی. بنابراین و به طور خودکار فلسفه را به 
امر زائد و ناکارآمد بدل کرده اند. »ناکارآمدی« را چونان اتهام بر 
فلسفه وارد می کنند و، بنابراین، در چنین فرهنگ بقای فلسفه 
هم بسته ی دفاعیه ای است که فلسفه باید در رد این اتهام ارائه 
کند. از سوی دیگر، ناکارآمدی نوعی فساد تلقی شده است؛ 
فاسدشدن نگاه ما به زندگی و سازوکارهای قدرت و ثروت. 
فلسفه  به  تاریخی  اتهام  است که  این جا درست همان جایی 
دوباره سر برمی آورد: فیلسوف جوانان را فاسد می کند. بنابراین، 
باید به سرآغاز برگردیم و همراه با سقراط اتهام فاسدکردن 
جوانان را از سوی فیلسوف مرور کنیم. من به عنوان دانشجوی 
از جانب  اتهامی که  اتهام مواجهم،  این  با  نیز عمیقا  فلسفه 
از  اتهام حتا  این  فرهنگ و تفکر ما ترتیب داده شده است. 
جانب دانشگاه و اکادمی نیز مطرح می شود، در حالی که فلسفه 
در اکادمی بنیان گذاشته شده است. استاد دانشگاه ما فراموش 
می کند که پرسش از »امکان جامعه شناسی« اساسا پرسش 
فلسفی ست و جامعه شناسی هیچ گاه از طرح این پرسش بی نیاز 
نمی شود. همان طور که زندگی نیز هیچ گاه از پرسش های نظیر 
»خوب چیست؟«، »بد چیست؟«، »عدالت چیست؟«، »ظلم 
چیست؟«، »سعادت چیست؟«، »شرافت چیست؟«، »رذالت 
چیست؟« و ... بی نیاز نمی شود. از این رو، دین نیز اگر ادعای 
سعادت و رستگاری برای انسان دارد، هیچ گاه از این پرسش ها و 
پرسش های اخالقی ای دیگر بی نیاز نمی شود. سقراط زندگی ای 
را که از این پرسش ها غافل باشد زندگی ای غیرحقیقی نام 
می دهد، زندگی ای که اگر نیک بنگریم سزاوار زیستن نیست.

در  روشنفکری  وضعیت  درنظرداشت  با  و  دیگر  سوی  از 
از  پرسش  باشد!(،  درست  عنوانی  چنین  )اگر  افغانستان 
کارآمدی فلسفه و دفاع از فلسفه در برابر اتهام تاریخی چونان 
»آب حیات« می نماید. روشنفکری افغانستان بیش از هر زمان 
دیگر به فلسفه نیاز دارد. زیرا تنها با فلسفه می تواند تناقضات 
سزاوار  روشنفکری  این  کند.  رفع  را  خود  فکری-اندیشگانی 
جایگاهی نیست که با آن نام خوانده می شود، زیرا از یک طرف 
قادر به رفع تناقضات فکری-اندیشگانی خود نیست و، از سوی 
دیگر، به دلیل این تناقضات و فقدان بصیرت کلی، نفرت و 
معرکه ای  صحنه ی  این رو،  از  می کند.  تشدید  را  خشونت ها 
خواهد بود اگر روشنفکران امروز افغانستان را در دادگاه فلسفه 
به طور عام و در پیشگاه سقراط به طور خاص به پرسش بگیرند. 
قاعده مستثنا نیست. دانشجوی  این  از  نیز  افغانستانی  چِپ 
فلسفه حتا در این بزنگاه نیز به ناکارآمدی متهم می شود، زیرا 
در گفتمان روشنفکری قومی هرگونه سخن بی طرفانه به مثابه 
سخن ناکارآمد و بی ربط قلمداد می شود. از این رو، پرسش از 
فلسفه و دفاع از فلسفه در برابر اتهام تاریخی اهمیت مضاعف 
می یابد. برای روشنی بیشتر اتهام تاریخی بر فلسفه را مرور 

می کنیم.
می تواند  چه چیزی  »فیلسوف  که  را  پرسش  این  افالطون 
خطاب به جوانان بگوید؟« از هر نظر، مهم ترین پرسش فلسفی 
»تا  است:  آورده  »زندگی حقیقی«  در  بدیو  قلمداد می کند. 
جایی که ثبت شده و می دانیم، نخستین استقبال از فلسفه 
به شکل اتهاِم بسیار جّدی بوده است: فیلسوف جوانان را فاسد 
می کند.« سقراط اما این اتهام را رد می  کند. او در پاسخ به 
این درخواست دادگاه که از او خواسته بود تا مجازات درخور 
برای خود پیشنهاد کند گفته بود: »به گمان من هیچ پاداش 
برای من بهتر از آن نیست که از من در »پروتانیون« پذیرایی 
کنید زیرا من به این پاداش سزاوارتر از کسانی  هستم که از 
میدان مسابقه ی اسب دوانی یا ارابه رانی پیروز درمی آیند: آن 
پهلوانان برای شما نموِد سعادت را فراهم می کنند در حالی که 
من می کوشم تا شما را به سعادت راستین برسانم. از این رو من 
برای این پاداش سزاوارتر از ایشانم. پس اگر می خواهید چیزی 
پیشنهاد کنم که از روی حق درخور خود می دانم، پیشنهاد 
پروتانیون  کنید.«  پذیرایی  پروتانیون  در  من  از  که  می کنم 
عمارتی دولتی بوده که در آن روحانیاِن برگزیده و مهمانان 
دولت و کسانی که با پیروزی در مسابقه های ورزشی مایه ی 
مباهات آتن شده بودند مسکن می گزیدند و به هزینه ی دولت 

پذیرایی می شدند. 
در  روزی  سقراط  که  می خوانیم  سقراطی«  »خاطرات  در 
محفلی گفت: »عجب دارم از کسی که چوپانی گله ی گاوان را 
به عهده گرفته است و با اینکه گاوها روزبه روز ناتوان تر می شوند 
و عده ی شان کمتر، باز آماده نیست اعتراف کند که چوپان 
نادان است. بدتر از او کسی است که زمام جامعه ای را به دست 
دارد و مردمان را روزبه روز بدتر و تعدادشان را کمتر می کند 
و با این همه شرم ندارد و نمی پذیرد که زمام دار نادان و فاسد 

دفاعیه؛ 
فلسفه و اهتام اتریخی

دانشجوی فلسفه حتا در این بزنگاه نیز به ناکارآمدی متهم می شود، زیرا در گفتمان روشنفکری قومی 
هرگونه سخن بی طرفانه به مثابه سخن ناکارآمد و بی ربط قلمداد می شود. از این رو، پرسش از فلسفه و 
دفاع از فلسفه در برابر اتهام تاریخی اهمیت مضاعف می یابد. برای روشنی بیشتر اتهام تاریخی بر فلسفه 

را مرور می کنیم.


