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دوباره  جان  طبیعت  که  هنگامی  گذشته  سال 
به  رفتن  اشتیاق  از  لبریز  کودکان  و  می گرفت 
جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع  بودند،  مکتب 
کرد.  تخته  را  مکاتب  دروازه های  افغانستان  و 
بازشدن  انتظار  در  افغانستان  در  دانش آموزان 
آنالین  درس های  معارف  وزارت  بودند.  مکاتب 
نقاط مختلف  و  اما در روستاها  را طراحی کرد 
نه  دانش آموزان  پایتخت،  در  حتا  کشور، 
شرکت  برای  الزم  انترنت  نه  و  داشتند  برق 
 1399 تعلیمی  سال  آنالین.  صنف های  در 
دانش آموزان مکاتب را قرنطین و کرونا به پایان 

رساند. 
شــد،  آغــاز  کــه  تعلیمــی  جدیــد  ســال 
ــه از  ــا حــدود یــک ســال فاصل دانش آمــوزان ب
درس حضــوری بــه مکاتــب رفتند اما بــه زودی 
متوجــه شــدند کــه بســیاری چیزها دیگــر مثل 
ســابق نیســت. عــالوه بــر شــرایطی کــه شــیوع 
ــود  ــت، نب ــرده اس ــل ک ــا تحمی ــروس کرون وی
ــه  کتــاب درســی و آمــوزگار دانش آمــوزان را ب
چالــش کشــید. حتــا در پایتخــت دانش آمــوزان 
در برخــی از مکاتــب بــه نبــود کتــاب درســی و 

ــد... ــراض کردن ــوزگار اعت آم
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کمبود آموزگار در 
معارف قابل قبول نیست
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وزارت داخله: 
در ۱۲ روز ماه رمضان 
۶۳ غیرنظامی در حمالت 
طالبان کشته شده اند

نماینده ی ویژه ی 
پاکستان برای افغانستان 
در رأس هیأتی به کابل آمد

چالش کمبود آموزگار در افغانستان؛ 
وزارت معارف مضامین درسی را 
ادغام می کند

امسال بیش از ۲۰۰ هزار 
دانش آموز در آزمون کانکور 
شرکت می کنند

انتخابات پارلمانی آلبانی؛ 
تالش اپوزیسیون برای 
بازگشت به قدرت پس 

از هشت سال ناکامی

وزیر خارجه ترکیه به 
رسمیت شناختن نسل کشی 
ارامنه از سوی امریکا را 
»خیانت آمیز« خواند

»میکل آنژ افغانستان« در ایران؛ 

سرایداری که 
مجسمه ساز شد

با  تهران  در  اطرافیانش  بیشتر  را  عبداللهی  علیخان 
اما  افغان.  سرایدار  یک  می شناسند:  کارش  عنوان 
اهالی هنر این شهر به او »استاد« می گویند؛ نه استاد 
وقتی  معموال  مجسمه سازی.  استاد  که  سرایداری 
کارهای او در گالری ها و نمایشگاه های معتبر تهران 
برای  فروش گذاشته می شود،  به  میلیونی  قیمت  به 
بازدیدکنندگان سخت است باور کنند که خالق آن، 
دست های کارگر یک افغان است. برای همین در نظر 
مجسمه هایی  از  عجیب وغریب تر  او خودش  خیلی ها 
سال   31 که  ساله ای   58 مردی  می سازد.  که  است 
زندگی  موقت  شناسایی  کارت  با  ایران  در  می شود 
می کند و تمام این 31 سال در ساختمانی پنج طبقه 

در قلب تهران متعهدانه سرایدار بوده است. 
آن جرقه ی بیدارکننده

علیخان عبداللهی در زندگی اش بیشتر از...
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افالطون در سیسیل
افالطون برای تحقق ایده »فیلسوف-شاه« جان خود را به خطر انداخت 

و سه بار به دربار فاسد و رو به زوال سیراکوز سفر کرد.

بعدا  اما  کرد،  فکر  به طور جدی  آتن  سیاست  آشفته بازار 
او برای قانون اساسی آتن و  تشخیص داد اصالحاتی که 
نظام آموزشی آن در سر دارد، شانسی برای تحقق  ندارند. 

افالطون هرچند خودش را وقف مطالعه ی...

در سال 388 پیش از میالد، افالطون تقریبا چهل ساله 
بود. او تا این دم کودتای الیگارشی، بازگشت دموکراسی 
پشت  آتنی ها  توسط  را  سقراط  محبوبش،  معلم  اعدام  و 
به  ورود  درباره ی  جوانی  در  افالطون  بود.  گذاشته  سر 
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سناریوی افغانستان در صورت 
شکست نشست استانبول

زمان  در  استانبول  نشست  برگزاری  این که  از  پس 
تعیین شده به تعویق افتاد، وزرای خارجه افغانستان، ترکیه 
ترکیه  ثور( در  پاکستان در نشستی که روز جمعه )3  و 
برقراری  ضرورت  بر  مشترک  بیانیه ی  یک  طی  داشتند، 

آتش بس و ایجاد فضای مناسب برای...

آغاز تخلیه ی پایگاه های نیروهای خارجی؛ 
»پایگاه ها به نیروهای افغان واگذار می شود«

صفحه 2
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این اعتراض به حدی بود که گزارش شد 
در بسیاری از مکاتب در غرب شهر کابل 
به دلیل نبود آموزگار، صنف های درسی در 
بی سرنوشتی به سر می برد و دانش آموز نیز 

از تشکیل نشدن صنف شکایت دارند. 
براسـاس آمارهـای رسـمی سـال 1398، 
نظـام  در  آمـوزگار  هـزار   70 حـدود 
تعلیمـی معـارف کمبـود اسـت. در یـک 
در  معترضـان  گذشـته  هفتـه  در  مـورد 
کابـل ادعـا کردنـد کـه تنهـا در ناحیـه 
سـیزدهم شـهر کابـل حـدود یک هـزار و 
300 آمـوزگار کمبود اسـت و آموزگارانی 
به گونـه ی  آن  از  پیـش  سـال  در  کـه 
قراردادی اسـتخدام شـده بودند، در سال 
در  نکرده انـد.  دریافـت  قـرارداد  جدیـد 
میـان آمـوزگاران موجـود هم حـدود 50 
درصـد آن ها غیرمسـلکی اند. آمار امسـال 
وزارت معـارف نیـز نشـان می دهـد کـه 
تنهـا ۲0 درصـد از آمـوزگاران درجـه ی 
درصـد   57 دارنـد.  لیسـانس  تحصیلـی 
آن فـوق بکلوریـا )1۴ پـاس( و باقـی آن 
درجـه ی بکلوریـا )1۲ پـاس( را دارنـد. 
مکاتب  آموزگار،  نبود  مشکالت  بر  عالوه 
دارد.  نیز  ساختمان  کمبود  افغانستان 
از  معارف،  وزارت  رسمی  آمار  براساس 
مجموع 18 هزار مکتب در سراسر کشور، 
ساختمان  مکاتب  این  درصد   ۴1 حدود 
خصوص  در  افغانستان  حکومت  ندارد. 
بوده  ناکام  تاکنون  نیز  ساختمان  اعمار 
است. به گونه ی نمونه، وزارت معارف گفته 
بود که در سال 1398 کار ساخت حدود 
دوهزار و 700 مکتب تکمیل می شود اما 
این وزارت نشان می دهد که  اکنون آمار 
در این سال تنها ۲50 مکتب ساخته شده 

است.
به دنبـال رسانه ای شـدن موضـوع کمبود 
مکاتـب  به ویـژه  مکاتـب،  در  آمـوزگار 
پایتخـت، حکومـت اعـالم کـرد کـه روند 
شـروع  را  آمـوزگار  هـزار   11 اسـتخدام 
والیـت   ۲1 در  رقـم  ایـن  اسـت.  کـرده 
اسـتخدام  اسـت  قـرار  مرحلـه  دو  طـی 
شـود امـا از حاال پیدا اسـت کـه حکومت 
را  مـردم  و  معـارف  نیازمندی هـای 
نکـرده  اولویت بنـدی  درسـت  به گونـه ی 
غنـی  رییس جمهـور  هرچنـد  اسـت. 
در مراسـم افتتـاح رونـد اسـتخدام ایـن 
آمـوزگاران بر توزیع عادالنه ی بسـت های 
آمـوزگاری در بخش هـای مختلف کشـور 
تأکیـد کـرد اما نگاهـی گذرا به فهرسـت 
بسـت ها نشـان می دهـد کـه حوزه هـای 
آموزشـی سـیزدهم، ششـم، دوم و سـوم 
شـهر کابـل از جملـه حوزه هایی انـد کـه 
برخـالف نیازمنـدی آن ها کم ترین بسـت 
نظـر  مناطـق در  ایـن  بـرای  آمـوزگاری 

گرفتـه شـده اسـت.
است.  جامعه  یک  بنیاد  و  اساس  معارف 
افغانستان  مثل  جنگ زده ای  کشور  در 
باید اولویت اساسی حکومت رسیدگی به 
امور معارف باشد. اصالح و تقویت معارف 
نخستین گزینه برای رشد و ترقی جامعه و 
کشور می تواند باشد. استخدام آموزگاران 
در  بیکاری گسترده  به  توجه  با  مسلکی، 
دانشگاه ها  از  که  جوانی  هزاران  میان 
است  کارهایی  از  یکی  می شوند،  فارغ 
مجموع حکومت  در  و  معارف  وزارت  که 
می تواند انجام دهد. عالوه بر این، حکومت 
باید  معارف  وزارت  رهبری  و  افغانستان 
اولویت بندی  را  معارف  نیازمندی های 
نموده و استخدام آموزگاران و اختصاص 
بست های آموزگاری به مکاتب را به صورت 

عادالنه انجام دهد. 
نظام معارف کشـور از فسـاد آسـیب پذیر 
در سـال های گذشـته مسـئوالن  اسـت. 
آمـوزگار  صدهـا  بـرای  معـارف  وزارت 
خیالـی فهرسـت سـاخته و نـام آن هـا را 
درج سیسـتم کرده اسـت. هرچنـد هنوز 
روشـن  خیالـی  آمـوزگاران  دقیـق  رقـم 
نیسـت امـا دیـده می شـود که مسـئوالن 
نیازمندی هـای  و  اولویت هـا  وزارت  ایـن 
یـا  و  نمی داننـد  یـا  را  معـارف  و  مـردم 
اسـت  شـده  باعـث  فسـاد  گسـتردگی 
حکومـت  نشـود.  دیـده  نیازمندی هـا 
بایسـتی هرچـه فوری تـر بـه ایـن معضل 
ایـن  در  را  عدالـت  و  نمـوده  رسـیدگی 

زمینـه تأمیـن کنـد. 

شد.
به  پاسخ  در  افغانستان  دولت  مقام های 
نگرانی ها در مورد آینده ی افغانستان پس از 
خروج نظامیان خارجی از این کشور، گفته اند 
توانایی  افغان  امنیتی و دفاعی  نیروهای  که 
دفاع مستقالنه از کشور و مردم شان را دارند.

طالبان اما ضمن استقبال از خروج نظامیان 
خارجی از افغانستان، تأخیر در این روند را 

نقض توافق نامه ی دوحه دانسته اند.

دیگر  و  امریکایی  نیروهای  خروج  هنگام 
نیروهای خارجی بر این نیروها حمله کنند، 

با »پاسخ قوی« مواجه خواهند شد.
امریکا  توافق نامه ی دوحه که میان  براساس 
و طالبان امضا شد، قرار بود تمامی نیروهای 
ترک  را  افغانستان  می  ماه  اول  تا  خارجی 
که  کرده اند  اعالم  ناتو  و  امریکا  اما  کنند، 
خروج از افغانستان با پنج ماه تأخیر در 11 
سپتامبر سال جاری میالدی تکمیل خواهد 

گفته  طالبان  به  عین حال خطاب  در  میلر 
است که برگشت به خشونت و تالش برای 
اقدام نظامی پس از ماه می برای افغانستان 

و مردم این کشور یک تراژدی خواهد بود.
خشونت های  بلند  سطح  که  درحالی  او 
طالبان را به ضرر روند صلح دانسته، همچنان 
گفته است که صلح و توافق سیاسی تنها راه 

پایان جنگ در افغانستان است.
میلر تأکید کرده است در صورتی که طالبان 

اطالعات روز: اسکات میلر، فرماندهی عمومی 
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
پایگاه های  تخلیه ی  روند  که  می گوید 
شده  آغاز  کشور  این  در  خارجی  نیروهای 

است.
همزمان با این، آقای میلر دیروز )یک شنبه، 
5 ثور( در صحبت با خبرنگاران در کابل گفته 
است که تمامی پایگاه های نیروهای خارجی 

به نیروهای افغان واگذار می شود.

آغاز تخلیه ی پایگاه های نریوهای خارجی؛ 
گذار می شود« »پایگاه ها به نریوهای افغان وا

بیومتریک خواهند شد.
درحالی  کشور  معارف  وزارت  مقام  این 
اخیرا  که  می کند  مطرح  را  گفته ها  این 
دانش آموزان مکاتب در تعدادی از والیت ها 
کمبود  به  نسبت  غور  و  کابل  جمله  از 
آموزگار و کتاب درسی اعتراض کرده بودند.

این دانش آموزان گفته بودند که از آغاز سال 
و  آموزگار  کمبود  تاکنون  آموزشی  جدید 

کتاب درسی شان رفع نشده است.
دانش آموزان  جمله  از  و  دانش آموزان 
»لیسه ی فیض محمد کاتب« در غرب کابل 
ما  صاحب!  »وزیر  حاوی  پالکارت  حمل  با 
ما  صاحب!  »وزیر  و  می خواهیم«  آموزگار 
کتاب می خواهیم« از وزارت معارف خواهان 
و  آموزگار  کمبود  مشکل  رسیدگی  رفع 

کتاب درسی شان شده بودند.

متباقی 15 فیصد براساس گفته های عطااهلل 
از  والیات شان  ناامن بودن  بر  بنا  واحدیار، 
باز مانده اند و در آینده ی نزدیک  این روند 

او، دو فیصد  به گفته ی  اختصاص می دهد. 
هزینه ی  وزارت  این  عادی  بودجه ی  دیگر 
خوابگاه های مکاتب می شود و شش درصد 
به  نیازمندی ها  سایر  برای  نیز  آن  دیگر 

مصرف می رسد.
با این حال، او کمبود آموزگار و کتاب درسی 

در مکاتب افغانستان را تأیید کرده است.
معارف  وزارت  تربیه ی  و  تعلیم  معین 
کتاب  کمبود  رفع  به  اشاره  با  همچنان 
درسی گفته است که چاب کتاب در بیرون 
از کشور از سوی تمویل کنندگان افغانستان 
هفته ی  چند  مدت  در  و  می گیرد  صورت 

آینده، کتاب در مکاتب توزیع خواهد شد.
مورد  در  پرسش  به  پاسخ  در  او 
بیومتریک شدن آموزگاران نیز گفته است که 
تاکنون 85 درصد آنان بیومنتریک شده اند. 

اطالعات روز: در پی اعتراض های گسترده ی 
در  آموزگار  کمبود  به  نسبت  دانش آموزان 
که  می گوید  معارف  وزارت  کشور،  مکاتب 
را  درسی  مضامین  چالش،  این  رفع  برای 

ادغام می کند.
تربیه ی  و  تعلیم  معین  واحدیار،  عطاهلل 
وزارت معارف که دیروز )یک شنبه، 5 ثور( 
صحبت  سنا  مجلس  استجوابیه  نشست  در 
معارف(  )وزارت  »ما  است:  گفته  می کرده، 
سازی  ادغام  جدید  سیستم  یک  روی 
که  می کنیم  کار  معارف  دروزارت  مضامین 
کمبود  مشکالت  سیستم  این  تطبیق  با 

آموزگار رفع خواهد شد.«
هم اکنون  که  است  افزوده  واحدیار  آقای 
عادی  بودجه ی  درصد   9۲ معارف  وزارت 
خود را برای معاشات کارمندان و آموزگاران 

چالش کمبود آموزگار در افغانستان؛ 
وزارت معارف مضامنی دریس را ادغام می کند

وزارت داخله: 
در ۱۲ روز ماه رمضان ۶۳ غرینظامی در حمالت طالبان کشته شده اند

شده است.
گذشته،  روز   1۲ در  طالبان  تهاجمی  به حمالت  پاسخ  در  که  گفت  او  هم،  از سویی 

تعدادی از فرماندهان برجسته و افراد این گروه کشته و سرکوب شده اند.
اما گروه طالبان کشته شدن این تعداد غیرنظامی را توسط جنگ جویانش رد کرده است. 
ذبیح اهلل مجاهد، از سخن گویان طالبان گفته است که جنگ جویان این گروه هیچ گونه 

حمله در این مدت علیه غیرنظامیان راه اندازی نکرده اند.
غیرنظامیان یک  تلفات  از  آماری  نشر  با  طالبان  گروه  و  دولت  این طرف  به  مدتی  از 
بین المللی  و  نهادهای مستقل ملی  اما  به کشتن غیرنظامیان متهم می کنند.  را  دیگر 

در گزارش های خود، گروه طالبان را عامل بیشتر تلفات غیرنظامی در کشور می دانند.

)از  اول ماه رمضان  امور داخله ی کشور می گوید که در 1۲ روز  اطالعات روز: وزارت 
۲5 حمل تا 5 ثور( ۶3 غیرنظامی در نتیجه ی حمالت جنگ جویان گروه طالبان کشته 

شده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز )یک شنبه، 5 ثور( گفته است که این تعداد 
غیرنظامیان در نتیجه ی شش حمله ی انتحاری، ۶۲ مورد انفجار ماین و سایر تحرکات 
 180 طالبان،  حمالت  این  نتیجه ی  در  که  افزود  آرین  آقای  شده اند.  کشته  طالبان 

غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده اند.
او تأکید کرد که در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز شاملند. همچنان به گفته ی 
سخن گوی وزارت داخله، در این حمالت طالبان، خسارات مالی نیز به غیرنظامیان وارد 

امسال بیش از ۲۰۰ هزار دانش آموز در آزمون کانکور رشکت می کنند
سخن گوی اداره ی ملی امتحانات کانکور افزود که مرحله ی سوم آزمون کانکور در کابل 
در  و  تاریخ 1۴ جوزا  کابل  در شهر  کانکور  امتحان  زمان  برنامه،  می شود. طبق  برگزار 

ولسوالی های والیت کابل تاریخ 15 جوزا تعیین شده است.
با این حال، آقای فیضی می گوید که امسال به صورت تخمینی بین ۲00 تا ۲10 هزار 

داووطلب در آزمون کانکور در سراسر کشور شرکت خواهند کرد. 
افزود که براساس فیصله ی وزارت تحصیالت عالی، برای فارغان صنف های دوازدهم  او 
سه چانس شرکت در آزمون کانکور داده شده و ممکن است تعداد داووطلبان این آزمون 

امسال افزایش یابد.
پیش از این فارغان صنف های دوازدهم دو چانس شرکت در آزمون کانکور را داشتند. 

سخن گوی اداره ی ملی امتحانات تأکید کرد که تمامی کسانی که در سال های گذشته دو 
بار در آزمون کانکور ناکام و یا بی نتیجه مانده اند، حق شرکت در آزمون کانکور را دارند.

اطالعات روز: اداره ی ملی امتحانات می گوید که روند بیومتریک داووطلبان آزمون سراسری 
کانکور در ۲5 والیت عمال جریان دارد و آزمون کانکور در این والیات از هشتم ثور آغاز و 

در دهم ثور به پایان می رسد.
دوست محمد فیضی، سخن گوی اداره ی ملی امتحانات به روزنامه اطالعات روز گفت که 

برنامه ی برگزاری آزمون سراسری کانکور در سه مرحله تنظیم شده است.
براساس برنامه ی اداره ی ملی امتحانات، آزمون کانکور در والیت های سمنگان، سرپل، غور، 
نیمروز، بادغیس، فراه، نورستان، پکتیکا، دایکندی، زابل، ارزگان، هلمند، قندهار، بامیان، 
میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، کاپیسا، پنجشیر، لغمان، کنر، پروان، ننگرهار و بغالن 

در مرحله ی اول گرفته می شود.
همچنان مرحله ی دوم آزمون کانکور در والیت های فاریاب، قندوز، جوزجان، غزنی، بلخ، 

هرات، تخار و پنج حوزه ی والیت بدخشان به تاریخ 30 و 31 ثور برگزار خواهد شد.

باید مشکل با پاکستان حل شود.«
دولت  مقام های  سوی  از  همواره  پاکستان 
تجهیز  و  طالبان  با  همکاری  به  افغانستان 
است،  شده  متهم  گروه  این  جنگ جویان 
اتهامی که در گذشته از سوی پاکستان رد 

شده است.
اول  معاون  صالح،  امراهلل  نیز  تازگی  به 
طالبان  که  است  گفته  ریاست جمهوری 
مواد  و  نیترات  آمونیوم  انفجاری  مواد  از 
تأمین  پاکستان  توسط  که  نظامی  انفجاری 

می شود، استفاده می کنند.
آقای صالح همچنان در تویتی نوشته است 
که طالبان با استفاده از این موادها به تولید 
انبوه بمب های دست ساز می پردازند و تلفات 
غیرنظامیان در نتیجه ی انفجار این بمب های 

مرگبار جنایتی علیه بشریت است.

پاکستان از دیدار با محمد صادق خبر داده 
است.

که  است  نوشته  تویتی  در  داوودزی  آقای 
و  تجارت  مورد  در  دیدار  این  در  طرف  دو 
دیگر  و  صلح  جاری  گفت وگوهای  ترانزیت، 

موضوعات بحث کرده اند.
این درحالی است که دو روز پیش حمداهلل 
محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در یک 
از  هیأت  یک  که  بود  گفته  خبری  نشست 
تخنیکی  مسایل  روی  بحث  برای  پاکستان 
و موضوعاتی که در مورد آن میان دو کشور 

مشکل وجود دارد، به کابل می آید.
آقای محب همچنان گفته بود که سفر این 
هیأت در ادامه ی نشست هایی انجام می شود 
که چند ماه پیش در بحرین شروع شده بود. 
او تأکید کرده بود: »ما همیشه گفته ایم که 

کند.
از سوی هم، محمدعمر داوودزی، نماینده ی 
امور  در  غنی  اشرف  رییس جمهور  ویژه ی 

نماینده ی  صادق،  محمد  روز:  اطالعات 
دیروز  افغانستان  برای  پاکستان  ویژه ی 
)یک شنبه، 5 ثور( در رأس هیأتی به کابل 

آمده است.
منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل 
در تویتی گفته است که محمد صادق پس از 
ورود به کابل با میرویس ناب، معین سیاسی 
وزارت خارجه ی افغانستان دیدار کرده است.

که  است  گفته  همچنان  پاکستان  سفیر 
این دیدار در مورد روند صلح  دو طرف در 
و  کابل  میان  دوجانبه  روابط  و  افغانستان 

اسالم آباد بحث های سازنده داشته اند.
تویت  یک  در  پیشتر  خان  احمد  منصور 
دیگر گفته بود که محمد صادق قرار است 
و  امنیت  صلح،  درباره ی  افغان  مقام های  با 
کشور صحبت  دو  عالقه ی  مورد  موضوعات 

کستان برای افغانستان در رأس هیأیت به کابل آمد نماینده ی ویژه ی پا
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او مثل میلیون ها هموطن 
دیگرش در آرزوی روزی 
است که افغانستان آرام 
بگیرد و او با خانواده اش 

به افغانستان برگردد و در 
بامیان بزرگ ترین گالری 

آثارش را راه بیندازد. اما 
می ترسد که مردم با او همان 

کاری را نکنند که طالبان با 
شهمامه و صلصال کردند.

»میکل آنژ افغانستان« در ایران؛ 

رسایداری که مجمسه ساز شد

کره ی زمین می دید و در درون آن گم می شد. 
به  کشیده شدنش  علت  می کند  فکر  حاال 
سمت مجسمه سازی آن هم در دهه ی چهارم 
زندگی اش، تاثیر همان نقش و نگارهای دوران 
وجود  ناخودآگاهش  در  که  بوده  کودکی اش 
داشته است. او در جریان ساخت مجسمه هیچ 
طرح و ایده ای از قبل ندارد و کارش به حال و 
من حسی  »کارهای  دارد:  ربط  هوای خودش 
می آید.  من  سراغ  ناخودآگاه  حس  این  است. 
تا دقیقه ی 95 اصال نمی دانم که چه می شود. 
است  ناشناخته  سرزمین  یک  به  رفتن  شبیه 
که آدم از دیدن یکبارگی آن لذت می برد. کار 
من هم شبیه همین است در جریان کار اصال 
تکمیل  وقتی  می شود،  چه  آن  آخر  نمی دانم 
شد، لذت می برم. ولی در جریان کار حس های 
عجیب و غریب سراغم می آید. یکباره در دقیقه 
فعال  می کنم.  عوض  را  خود  مسیر  یا 80   70
خانه های  درصد   ۴0 در  که  بگویم  می توانم 

ایرانی کارهای من وجود دارد.«
سال  چندین  عبداللهی  آقای  آوازه ی  و  نام 
است که در رسانه های ایران می چرخد. بیشتر 
رسانه های چاپی و آنالین با او گفت وگو کرده و 
یا سرگذشتش را نوشته اند. همچنین او سوژه ی 
چند مستندساز هم شده است، از جمله مستند 
که  افغانستان«  »میکل آنژ  نام  با  صفا  محمد 
دست کم پنج ماه تصویربرداری آن طول کشیده 

است. 
برای  که  زیادی  درخواست های  به رغم  او 
آموزش دریافت می کند، حاال فقط چهار-پنج 
هنرآموز ایرانی و افغان دارد و به علت نبود جا 
نمی تواند دوره های آموزشی برگزار کند. یکی از 
این هنرآموزان، زهرا رضایی همسرش هست. 
آن ها در دهه ی هفتاد خورشیدی با هم عروسی 
کرده اند و سه فرزند دارند. یک دختر و دو پسر. 
یک  و  طراحی  رشته ی  دانشجوی  دخترش 
ریاضی  و  کمپیوتر  رشته ی  دانشجوی  پسرش 

دانشگاه تهران است. 
با  با این که زندگی و کار آقای عبداللهی حاال 
ایران و ایرانی ها گره خورده اما ذهنش هنوز در 
افغانستان و ارزگان حضور دارد: »من همیشه 
به بچه هایم می گویم که فراموش نکنید که شما 
هم  دیگر  سال  صد  اگر  این جا  هستید.  افغان 
نداریم. خود من شب ها وقتی  آینده ای  باشیم 
می خوابم هنوز در کنار جوی ها و علف زارهای 
است  درست  می زنم.  قدم  شارستان  و  ارزگان 
که بیش از 30 سال می شود در ایران زندگی 
می کنم ولی تمام این این سال ها روح و روانم 

پیوسته در افغانستان بوده است.« 
پیوسته  رسانه ها  طریق  از  عبداللهی  آقای 
می گوید  می کند.  دنبال  را  افغانستان  وضعیت 
وقتی ورزشکاران افغانستان مثل حسین بخش 
از  بیرون  در  مسابقه  مبارز  بازمحمد  و  صفری 
کشور مسابقه می دهند، زن و مرد در یک خانه 
جمع می شوند و از خوشحالی از ته دل »جیغ« 

می کشند. 
آرزوی  در  دیگرش  میلیون ها هموطن  مثل  او 
با  او  و  بگیرد  آرام  افغانستان  که  است  روزی 
بامیان  در  و  برگردد  افغانستان  به  خانواده اش 
اما  بیندازد.  راه  را  آثارش  گالری  بزرگ ترین 
نکنند  را  او همان کاری  با  می ترسد که مردم 
»به  کردند:  صلصال  و  شهمامه  با  طالبان  که 
بچه هایم می گویم دعا کنید افغانستان آرام شود. 
برگردیم به وطن خودمان. برویم در بامیان یک 
گالری بزنیم که دنیا کیف کند. حاال می ترسم 
نکشند.  پت پرستی  جرم  به  مرا  افراطی ها  که 
ذهنیت مردم ما نسبت به هنر مجسمه سازی 
بسیار افراطی و بدوی است. من هر وقت عکس 
کارهایم را پست می کنم، می آیند و می گویند 

که تو بت پرست شده ای.«

تومان. کاری را که ده هزار خریده بوده آن جا 
گذاشته بود یک میلیون تومان.«

نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  از  یکی 
محمدابراهیم جعفری، نقاش نوگرا، شاعر و عضو 
هیات علمی دانشگاه هنر تهران بود. او راجع به 
مجسمه ها و آفریننده ی آن گفته بود: »کسی 
که این کارها را ساخته دیوانه است. کارهایش 
نمی شود  است.  وحشی  و  جنگلی  دیوانه بازی، 
این  زیبابودن  این کارها عیب گرفت، چون  از 

کارها، ناقص بودن آن ها است.«
مرحله  وارد  علیخان  زندگی  که  بود  این جا  از 
آن  بانی  و  باعث  که  مرحله ای  شد.  جدیدی 
حسن حاضر مشار و رمز هنرش، تخیل بی انتها 

و استعداد نهفته ی خودش بود. 

سرایداریمقدمترازمجسمهسازی
کارهای علیخان عبداللهی آن زمان در نمایشگاه 
کامبیز درمبخش توجه بسیاری را جلب می کند. 
از آن جایی که آقای درمبخش مجسمه ها را از 
بساط حسن حاضر مشار می خریده و همیشه با 
او طرف بوده، فکر می کند که آفریننده ی این 
کارها هم خود اوست. برای همین بعد از ختم 
نمایشگاه آقاحسن را پیش خودش می برد که 
یا  موتورخانه  در  تنهایی  اما  علیخان  کند.  کار 
می دهد.  ادامه  کارش  به  ساختمان  بام  پشت 
تا ساعت  روزها سرایداری می کند و و شب ها 
بامداد مجسمه می سازد. در همان زمان  دوی 
یکی از برادرهایش در گالری خانمی که لوازم و 

تهیه ی موادساخت مجسمه در بغل دستش زیر 
چوب  مقداری  و  می رود  زند  خان  کریم  پل 
و  نخ  با  بعد  می کند.  جمع آوری  ضایعات  و 
به  آن وقت  می سازد.  را  مجسمه  اسکلت  میخ 
مشاوره ی حسن حاضر مشار برای تهیه ی خمیر 
مجسمه ها، دو کیسه مغز نان فراهم می کند و 
آن را با خاک باغچه ی ساختمان مخلوط می کند 
و چند تا مجسمه می سازد: »وقتی زیرسازی ها 
را شکل دادیم، دیدیم که مثل آثار باستانی که 
از زیر خاک درمی آورند، شکسته و کهنه است. 
بیا چه مجسمه های خوبی  گفتم اوستا حسن 

شده است. گفت بد نیست.«
علیخان بعد از این ماجرا چهار- پنج مجسمه ی 
دیگر به همین شکل می سازد و در بساط حسن 
حاضر مشار که جلوی ساختمانی که او آن جا 
سرایداری می کرد، می گذارد. قبل از این اتفاق 
هم علیخان از شهروبازار کارت پستال، منظره و 
عکس هنرمندان را می خرید و برای فروش در 
بساط این پیرمرد می گذاشت. روزی رهگذری 
مجسمه های  به  و چشمش  می گذرد  آن جا  از 
دست ساز علیخان می افتد و هر مجسمه را به 
قیمت هزار تا دو هزار تومان می خرد. بعد از این 
اتفاق او به حسن حاضر مشار سفارش می کند 
تمام  او  و  بسازد  باز هم  این مجسمه ها  از  که 
آن را می خرد. علیخان که از این اتفاق بسیار 
خوشحال شده بود، انگیزه و شوق بیشتری برای 
هم  حاال  که  او  می کند.  پیدا  مجسمه  ساخت 
پروپاقرصی  مشتری  هم  و  شده  بلد  را  کارش 
پیدا کرده بود، دنبال مواد بهتر از مغز نان برای 
خمیر مجسمه می گردد. یک روز که به سفارش 
می رود،  کوچه  سر  به  خرید  برای  خانمش 
در  که  می افتد  مرغ  تخم  شانه ی  به  چشمش 
شانه ی  است.  شده  خمیر  و  افتاده  آب  جوی 
مخلوط  سریش  با  و  برمی دارد  را  مرغ  تخم 
برای  دلخواهش  مواد  ترتیب  این  به  می کند. 
درست کردن خمیر مجسمه را پیدا می کند. آن 
مشتری دایمی که بعد از دو سال کارهای او را 
از بساط پیرمرد جلوی مجتمع می خرید، یک 
روز خودش را معرفی می کند. مشتری سرایدار 
افغان و پیرمرد کنار خیابان کامبیز درمبخش 
است؛ کاریکاتوریست، طراح و گرافیست معروف 
ایرانی که برنده ی چندین جایزه بزرگ و معتبر 

جهانی است.
یک روز این مشتری مشتاق از راه می رسد و به 
علیخان و حسن حاضر مشار پیشنهاد می دهد 
که فردا به نمایشگاه او اشتراک کنند. آن ها اما 
و  بودند  نشنیده  را  »نمایشگاه«  کلمه ی  هنوز 
دقیقا نمی دانستند که نمایشگاه چگونه جایی 
است. پس از این که هردو با هم مشاوره کردند، 
به  او  فردا  که  می گوید  آقاحسن  به  علیخان 
خواستند،  پولی  آن ها  از  اگر  و  برود  نمایشگاه 
ندارند.  بگوید که کارگر کنار خیابانند و پولی 
نمایشگاه  از  وقتی  بعد  روز  یک  آقاحسن 
علیخان  به  رو  حالت شگفت زده  با  برمی گردد 
آقای  بود.  خبرهایی  آن جا  »علی آقا،  می گوید: 
این  می گفت  بازدیدکنندگانش  به  درمبخش 
کار را می بینی اگر تمام کره ی زمین را بگردی 
فقط همین یک دانه است. تو کره ی زمین لنگه 
تومان  هزار  ما  از  که  را  کارهایی  دوما  ندارد. 
صدهزار  دانه  بود  گذاشته  آن جا  بود  خریده 

عابر شایگان

علیخان عبداللهی را بیشتر اطرافیانش در تهران 
با عنوان کارش می شناسند: یک سرایدار افغان. 
اما اهالی هنر این شهر به او »استاد« می گویند؛ 
مجسمه سازی.  استاد  که  سرایداری  استاد  نه 
و  گالری ها  در  او  کارهای  وقتی  معموال 
نمایشگاه های معتبر تهران به قیمت میلیونی به 
بازدیدکنندگان  برای  می شود،  گذاشته  فروش 
سخت است باور کنند که خالق آن، دست های 
در  همین  برای  است.  افغان  یک  کارگر 
از  عجیب وغریب تر  خودش  او  خیلی ها  نظر 
 58 مردی  می سازد.  که  است  مجسمه هایی 
ساله ای که 31 سال می شود در ایران با کارت 
شناسایی موقت زندگی می کند و تمام این 31 
تهران  قلب  پنج طبقه در  سال در ساختمانی 

متعهدانه سرایدار بوده است. 

آنجرقهیبیدارکننده
از  بیشتر  زندگی اش  در  عبداللهی  علیخان 
همه چیز به »جرقه« معتقد است؛ از آن دست 
یا  خوشبختی  اسباب  می تواند  که  جرقه هایی 
بدبختی کسی شود. برای خودش خوشبختی به 
دنبال داشته است. آنچنان که مسیر زندگی اش 
را از کارگر ساده به کارگر هنرمند عوض کرده 

است. 
»من همیشه گفته ام در زندگی انسان یک جرقه 
الزم است. انسان ها همه یک تخیل درونی دارند 
و بیداری این تخیل نیازمند جرقه است. شبیه 
موتری که یک آهن مرده است اما با یک جرقه 

روشن می شود.«
او از سال 13۶9 که به علت جنگ های داخلی 
اجرستان  از  افغانستان  آشفته ی  وضعیت  و 
ایران مهاجرت کرد، در یک مجتمع  به  غزنی 
پل  و  عصر  ولی  میدان  میان  در  پنج طبقه ای 
سرایداری  تهران  شهر  در  زند  خان  کریم 
می کند. یک روز وقتی پله ها و جلوی ورودی 
ساختمان را آب و جارو می زد، یک پیرمرد 80 
ساله با قد متوسط و از یک چشم نابینا را آن جا 
با شست دست چپ خود روی کاغذ  دید که 
نقاشی می کرد. علیخان عبداللهی فکر کرد که 
به  اعتنایی  برای همین  و  است  معتاد  پیرمرد 
نبود، حسن حاضر مشار  او معتاد  اما  او نکرد. 
بود. پیرمردی که در جوانی در مازندران نجاری 
می کرده و بعد از فوت خانمش در پیاده روهای 
تهران بساط پهن می کرد و برای آرامی اعصابش 
نقاشی می کشید. کسی که باعث شد در آوان 
علیخان  نهفته ی  استعداد  و  هنر  سالگی،   3۲
جرقه  خودش  قول  به  یا  شود  بیدار  بی سواد 
دوست  باهم  که  سال  یکی دو  از  »بعد  بخورد: 
شدیم، همیشه به من می گفت: هیچ کار نشد 
آن وقت  نکن. من  به جز مرگ. سستی  ندارد، 
متوجه نمی شدم که منظورش از این حرف ها 
بیا  گفتم  برایش  ناخواسته  روز  یک  چیست. 
شمالی اش  لهجه ی  با  کنیم.  درست  مجسمه 
گفت شما مجسمه بلدید؟ گفتم نه. گفت چرا 
الکی می گویی؟ گفتم خودت نگفتی که سستی 
بنده ی خدا  بعد  ندارد.  نشد  و هیچ کاری  نکن 
گفت آفرین! راهش همین است. برو ببینم چه 

کار می توانی.«
علی خان بعد از ردوبدل این دیالوگ کوتاه برای 

اشیای قدیمی را می فروخته، کار می کرده است. 
روزی او به برادرش می گوید که با صاحب کارش 
صحبت کند اگر اجازه داد او مجسمه هایش را 
موافقت  از  پس  بگذارد.  آنجا  فروش  برای 
صاحب  گالری، عبدالهی ده-دوازده مجسمه را 
آن جا می برد. بعد از چند روز تمام مجسمه ها 
او  اسم ورسم  بعد  به  این  از  می رود.  فروش  به 
رفته رفته به تمام فرهنگ سراها و نگارخانه های 
نمایشگاه  نمایشگاه پشت  و  راه می یابد  تهران 
نمایش  به  گروهی  و  انفرادی  به طور  را  او  آثار 

می گذارند.
از آن به بعد دالالن و توریستان زیادی کارهای 
او را خریده و به امریکا، فرانسه، اتریش، آلمان 
و امارات متحده عربی برده و به نمایش گذاشته 
و با قیمت باالیی فروخته اند. در این میان اما 
او  است.  رفته  دیگران  جیب  به  کارش  سود 
به عنوان مهاجری که با کارت شناسایی موقت 
در ایران زندگی می کند، برخالف کارهایش که 
امکان  خودش  کرده،  پیدا  بین المللی  جنبه ی 
سال   31 از  بعد  است.  داشته  محدودی  رشد 
و  داده  ادامه  کارش  همان  به  هنوز  سرایداری 
مشغول  این که  از  پیش  روزمره اش  زندگی  در 
است.  سرایداری  درگیر  باشد،  مجسمه سازی 
طریق  از  را  خود  زندگی  مخارج  و  خرج  اما 
ساخت و فروش مجسمه تهیه می کند. می گوید 
دیگر به گالری ها و نمایشگاه ها اعتمادی ندارد 
تکی  و  عمده  به طور  خودش  را  کارهایش  و 

می فروشد. 
سرایدارم.  افغان  یک  چیز،  هر  از  پیش  »من 
خرید  اجازه ی  حتا  است.  بسته  پایم  و  دست 
خود  برای  نمی توانم  ندارم.  کارت  سیم  یک 
کارگاه داشته باشم. اول مجوز نمی دهند، بعد 
میلیون   ۶00 تا   500 کارگاه  یک  اجاره کردن 
مخارج  و  مالیه  اضافه ی  به  دارد،  نیاز  تومان 

دیگر«.

درآرزویبرگشتبهوطن
علیخان عبداللهی متولد منطقه ی »ناوه شالی« 
ارزگان است. پیش از این که به ایران مهاجرت 
مهاجر  هم  افغانستان  خودش  وطن  در  کند، 
بوده است. او که آن زمان کودک بوده به خاطر 
آشفتگی های  و  جنگ ها  علت  به  که  می آورد 
روی  همیشه  خانواده اش  کوچ  افغانستان، 
به  ارزگان  از  بار  چندین  و  بوده  کول شان 
شارستان دایکندی و از آن جا به اجرستان غزنی 
کوچیده بودند. در سن ۲9 سالگی وقتی برای 
آخرین بار افغانستان را ترک کرد، خانواده اش در 
اجرستان غزنی، کشاورزی و دامداری می کرد. 
او تا آن موقع فقط چوپانی کرده بود و سوادش 
دهه ی  اواخر  در  بود.  قرآن  روخوانی  حد  در 
تهران  در  بزرگ ترش  برادر  به جای  وقتی   ۶0
به سرایداری مشغول شد، تمام روز در ورودی 
مجتمع بیکار می نشست. روزی یک خانم جوان 
آن  هجده گانه ی  دفترهای  از  یکی  منشی  که 
مجتمع بود به او پیشنهاد می دهد که چرا به 
یا  کتاب  مردم،  به  زل زدن  و  چرت زدن  جای 
روزنامه نمی خواند. علیخان می گوید که سواد 
خواندن و نوشتن ندارد. فردای همان روز خانم 
حسینی که اکنون علیخان اسم کوچکش را به 
یاد ندارد، برایش مقداری کتاب و دفتر و قلم 
می آورد. در جریان شش ماه آقای عبداللهی به 
کمک آن خانم جوان، توانایی خواندن و نوشتن 
پیدا می کند. از آن به بعد بخشی از وقتش را 
به خواندن کتاب های داستانی، روزنامه و دیوان 

حافظ می گذراند. 
به  بود،  چوپان  وقتی  کودکی  از  که  می گوید 
توجه  درخت ها  و  سنگ ها  روی  نقش های 
با  هم  آن  می رفت.  آن  جلد  ته  در  و  می کرد 
نگاهی که یک سنگ نیم کیلویی را به اندازه ی 
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آرامش برخوردار شود وقتی مردمانش فکر 
صرف  را  خود  همه چیز  باید  که  می کنند 
به  همه چیز  مورد  در  و  کنند  زیاده خواهی 
لذت های عشقی سهل انگار  و  نوشیدن  جز 
معرض  در  همیشه  دولت های  این  باشند. 
یا  الیگارشی  استبداد،  دست  به  سقوط 
دموکراسی هستند درحالی که حاکمان شان 
حتا یک کلمه درباره قانون اساسی عادالنه 

و منصفانه نمی شنوند.«
بود  ریخته  هم  به  سیراکوز  دولت  گرچه 
فرصت  وی  به  دیون،  افالطون،  دوست  اما 
پادشاهان  بر  تا  کرد  فراهم  بی نظیری 
»زندگی  اهل  دیون  بگذارد.  تأثیر  سیسیل 
سیراکوز  درباریان  و  مردم  سعادت مندانه« 
سبک  »به  افالطون  گفته  به  او  نبود. 
دیگری می زیست«، زیرا نزد وی »فضیلت 
و  لذت  از  بیشتر  مراتب  به  ارزشی  انسانی 
انواع تجمالت دیگر« داشت. ما شاید امروز 
دوستی را با فلسفه سیاسی ربط ندهیم اما 
بسیاری از متفکران باستان ارتباط نزدیک 
این دو پدیده را درک کرده بودند. پلوتارک، 
تاریخ نگار و خواننده ی دقیق کتب افالطونی، 
این پیوند را به زیبایی بیان می کند: »عشق، 
شور و محبت... که گرچه نرم تر از پیوندهای 
نظر  به  »سخت گیری«  سفت  و  سخت 
می رسند اما قوی ترین و با دوام ترین پیوندها 

برای تداوم یک دولت پایدار هستند.«
دقتی«  و  »شور  دیون  وجود  در  افالطون 
جوانی  هیچ  »در  که  کرد  مشاهده  را 
پیوندها  این  تحکیم  فرصِت  بود.«  ندیده 
بعد،  سال  بیست  سیاسی،  قدرت  قله  تا 
مرگ  و  بردگی  از  افالطون  رهایی  از  پس 

دیونیسیوس یکم، خودش را نشان داد.
نیز  بزرگ  ستم گر  پسر  دوم،  دینوسیوس 
شود.  فیلسوف-شاه  که  نمی رسید  نظر  به 
گرچه دیون ازشوهر خواهرش دیونیسیوس 
یکم خواست که زمینه ی تحصیالت لیبرال 
فراهم  دوم  دیونیسیوس  پسرش  برای  را 
به  قدرت  باختن  از  پادشاه  ترس  اما  کند، 
دیون  این خواسته ی  به  باعث شد  پسرش 
پسرش  اگر  که  بود  نگران  او  ندهد.  تن 
با  مرتبا  و  ببیند  صحیح  اخالقی  آموزش 
باشد،  هم کالم  معقول  و  خردمند  معلمان 
سرنگون  را  او  بخواهد  روزی  است  ممکن 
پسرش  یکم  دیونیسیوس  بنابراین  کند. 
دیونیسیوس دوم را محصور و بی سواد نگه 
شد،  جوان  دوم  دیونسیوس  وقتی  داشت. 
درباریان اطرافش را با شراب و زن پر کردند. 
پلوتارک نوشت که دیونیسیوس دوم باری 
یک مهمانی می گساری و عیاشی 90 روزه 
را برگزار کرد و طی آن از انجام هرگونه کار 
رسمی خودداری ورزید. پلوتارک نوشت که 
در آن 90 روز در دربار سیراکوز »نوشیدن، 
آوازخواندن، رقصیدن و گاوبازی حاکم بود.«

با این وجود دیون تمام نفوذ و توانش را برای 

وحشت داشتم. مبادا که در نظر خودم فقط 
تئوری بیایم و هیچ عملی را از سر میل و 
رغبت انجام ندهم... من خودم را از سرزنش 
فلسفه رهاندم و دیدم که اگر من به خاطر 
بیچارگی روحم و ترسو بودنم شرم نامردی 

را تحمل کنم، فلسفه خوار خواهد شد.«
آشکار  فلسفه  از  را  مفهومی  سخن  این 
فقدان  در  »نظریه«  آن  در  که  می کند 
»عمِل« درخور آسیب می بیند. مشروعیت 

فلسفه مستلزم پیوند دانش و عمل است.
که  هنگامی  میالد  از  قبل   3۶7 سال  در 
افالطون برای دومین بار وارد خاک سیسیل 
در  را  تجملی  بسیار  ارابه ای سلطنتی  شد، 
بودند.  آورده  وی  از  استقبال  برای  ساحل 
دیونیسیوس دوم به میمنت ورود فیلسوف 
به قلمروش در پیشگاه خدایان قربانی کرد. 
اصالحات  که  بودند  امیدوار  نیز  شهروندان 
آید.  میان  به  در حکومت  اساسی  و  سریع 
که  دارد  اشاراتی  نوشته هایش  در  پلوتارک 
دیونویسیوس دوم در فلسفه پیشرفت هایی 
در  اکنون  »فروتنی  بود:  کرده  حاصل 
ضیافت ها حکم رانی می کند. حاکم مستبد 
خودش در تمام اموری که مردم برای انجام 
و  بامالیمت  می کنند،  مراجعه  وی  نزد  آن 
عمومی  اشتیاقی  می کند.  رفتار  انسانیت 
برای استدالل و فلسفه ورزی به وجود آمده 
خود  می شود  گزارش  که  حدی  در  است. 
قصر به خاطر رفت و آمد شاگردان ریاضیات 
که در آن جا مشغول مطالعه و حل مسائل 

هستند، از گرد و غبار پر شده است.«
دشوار است بسنجیم که دیونیسیوس دوم 
در  دائمی  و  واقعی  تغییر  یک  به  چقدر 
شخصیتش نزدیک شده بود. اما پلوتارک به 
از  رقبا  و  درباریان  بیان می کند که  وضوح 
نفوذ افالطون چنان نگران بودند که دست 
دیون  انداختند که  آوازه  و  زدند  توطئه  به 
برای  ابزاری  عنوان  به  آتنی  فیلسوف  از 
ترغیب دیونیسیوس  دوم به کنارکشیدن از 
قدرت استفاده می کند. برخی دیگر به دربار 
است  درست  که  بردند  شکایت  سیراکوز 
با  پلوپونز«  نتوانستند طی »جنگ  آتنی ها 
لشکرکشی سیسیل را تصرف کنند، اما حاال 
با زبان بازی یک نفر، افالطون، موفق به فتح 

سیراکوز از درون شده اند.
به  را  فلسفه  دیون  و  افالطون  منتقدان 
به  آن ها  می دانستند،  ابزار  یک  عنوان 
فلسفه به عنوان وسیله ای برای کسب نفوذ 
سیاسی می نگریستند. پیش فرض آن ها این 
است  سرمایه ای  باالترین  قدرت  که  بود 
در  آن ها  آورد.  دست  به  می تواند  بشر  که 
در  هابز«  »توماس  ادعای  پیشگامان  واقع 
 )1۶51 سال  در  )منتشرشده  »لویاتان« 
بودند که گفت انسان ها »میل همیشگی و 
به  فقط  که  دارند  قدرت  به  متوقف نشدنی 
هنگام مرگ دست از سرشان بر می دارد.« 

تأثیر بگذارد.
این سه سفر یا از دایره ی ادراک ما از فلسفه ی 
افالطون به کلی کنار گذاشته شده است، یا 
پرداخته ی  و  ساخته  ماجراهای  عنوان  به 
زیر  آن  متأخر، صحت  نویسان  زندگی نامه 
خطایی  این  این حال،  با  است.  رفته  سوال 
است که اهمیت فلسفی سفرهای افالطون 
به ایتالیا را نادیده می گیرد. در حقیقت، سه 
سفر افالطون به سیسیل نشان می دهد که 
دانش واقعی فلسفی مستلزم عمل فلسفی 
است. این سفرها قدرت عظیم دوستی در 
زندگی و فلسفه افالطون را برجسته کرده 
فیلسوف-شاه  نظریه  که  می دهد  نشان  و 
نادرست  اما  بود  ناتکمیل  شاید  افالطون 

نبود.
»نامه  رساله  ی  در  مهم  وقایع  این  شرح 
خوانش  در  اغلب  که  افالطون  هفتم« 
می شود،  گرفته  نادیده  افالطون  فلسفه ی 
بیان شده است. نامه هفتم دست کم از زمان 
فیلسوفان بزرگ آلمان قرن نوزدهم تاکنون 
درحالی که  است.  بوده  معما  محققان  برای 
اکثر محققان اصالت اثر را تأیید می کنند، 
این  سیاسی  عمل  نظریه  اندکی  تعداد  اما 
رساله را در تفاسیرشان از فلسفه افالطون، 
آنچنان که باید در نظر گرفته اند. طی سه 
دهه گذشته برخی از محققان حتا آن را از 
رده کتب افالطونی خارج کرده اند که نمونه 
اخیر آن اشاره دیکشنری آکسفورد به آن به 
عنوان نامه هفتم »شبه افالطونی« در سال 
خاص  افالطون  عصری  هر  است.   ۲015
خودش را دارد و شاید با توجه به سکوت 
غیرسیاسی بسیاری از دانشگاهیان، منطقی 
بحث  اغلب  معاصر  دانشگاهیان  که  است 
نادیده  را  سیاسی  کنش  درباره  ی  افالطون 
بگیرند و از آن غافل شوند. با این وجود، اکثر 
دانشمندان حتا کسانی که آرزو می کردند 
نامه هفتم جعلی باشد، این رساله را براساس 
شواهد تاریخی و سبک افالطونی اش معتبر 
دانسته اند. اگر به داستان سفرهای افالطون 
نامه  در  آن را  افالطون  خود  که  ایتالیا  به 
می توانیم  برگردیم،  می دهد،  شرح  هفتم 
افالطوِن تاریخی را که جانش را برای به هم 
پیوند دادن فلسفه و قدرت به خطر انداخت، 

زنده کنیم.
سفر  سه  داستان  بر  هفتم  نامه  این که  با 
اما رساله  افالطون به سیسیل تمرکز دارد 
با خالصه ای از زندگی اولیه او آغاز می شود. 
خواست اولیه افالطون همانند اکثر اعضای 
و  سیاست  به  ورود  آتن،  نخبه  ی  طبقه 
دهه  در  این وجود  با  بود.  اجتماعی  زندگی 
صحنه ی  به  آتن  افالطون،  زندگی  سوم 
تبدیل  انقالب های خشونت آمیز  یک سری 
شد که در نهایت به بازگشت دموکراسی و 
اعدام معلمش، سقراط، در سال 399 قبل از 
میالد انجامید. افالطون می نویسد »درحالی 
که در ابتدا من مشتاق زندگی با مردم بودم 
و  را مشاهده کردم  تغییرات  این  وقتی  اما 
دیدم همه چیز چقدر ناپایدار است، کامال 
این که درمی یابد عصری  با  او  گیج شدم.« 
کنش  برای  می کند  زندگی  آن  در  که 
معنادار بیش از حد آشفته است، تمایلش 
به زندگی سیاسی را از دست نمی دهد. او 
در عوض به گفته ی خودش »منتظر زمان 

مناسب« می نشیند.
افالطون تنها منتظر »زمان مناسب« نبود، 

او منتظر »دوستان مناسب« نیز بود.
پس  اولین بار  برای  افالطون  که  هنگامی 
از سفری که احتماال بیش از یک هفته با 
قایق در دریای متالطم و وحشی مدیترانه 
به طول انجامید، وارد سیسیل شد، بالفاصله 
جزیره  مردم  عجیب  زندگی  متوجه سبک 
شد. او تحت تأثیر »زندگی سعادت مندانه« 
از  »سرشار  که  زندگِی  گرفت؛  قرار  آن ها 
ضیافت های ایتالیایی« بود و در آن »تمامت 
روز دوبار به صرف غذا و شب ها هرگز تنها 
بود  معتقد  افالطون  می شد.  نخوابیدن« 
که هیچ کس، اگر زندگی اش فقط متمرکز 
بر لذت حسی باشد، نمی تواند عاقل شود. 
اجتماع  از  تُهی  جامعه ای  لذت گرایی، 
ایجاد می کند، که در آن ثبات و میانه روی 
افالطون  رقابتی می شود.  زیاده روِی  قربانی 
چقدرهم  هر  کشوری،  »هیچ  می نویسد: 
از  نمی تواند  باشد،  داشته  خوب  قوانین 

نیک رومئو و ایان توکسبری، مجله ایان
مترجم: جلیل پژواک

افالطون  میالد،  از  پیش   388 سال  در 
تقریبا چهل ساله بود. او تا این دم کودتای 
اعدام  و  دموکراسی  بازگشت  الیگارشی، 
آتنی ها  توسط  را  سقراط  محبوبش،  معلم 
پشت سر گذاشته بود. افالطون در جوانی 
آتن  سیاست  آشفته بازار  به  ورود  درباره ی 
تشخیص  بعدا  اما  کرد،  فکر  جدی  به طور 
داد اصالحاتی که او برای قانون اساسی آتن 
شانسی  دارد،  سر  در  آن  آموزشی  نظام  و 
برای تحقق  ندارند. افالطون هرچند خودش 
سیاست  اما  کرد  فلسفه  مطالعه ی  وقف  را 
همچنان یکی از دغدغه های اصلی اش باقی 
ماند و سرانجام به توسعه ی فرمول معروف 
وی انجامید: این که برای رسیدن به عدالت 
سیاسی و سعادت بشری، پادشاه به فیلسوف 
یا فیلسوف به پادشاه تبدیل شود. افالطون 
در آستانه  ی چهل سالگی اش به مگارا، مصر، 
قیروان، ایتالیای جنوبی و سپس دولت شهر 
سیسیل،  جزیره  در  سیراکوز  زبان  یونانی 

سفر کرد.
و  مقتدر  جوانی  با  افالطون  سیراکوز  در 
کرد.  مالقات  »دیون«  نام  به  فلسفه مآب 
مفسد  ستم گر،  حاکِم  برادرهمسِر  دیون 
یکم«  »دیونیسیوس  سیراکوز،  بدگمان  و 
افالطون  مادام العمر  دوست  به  دیون  بود. 
به دربار  افالطون  پیوند  این  با  تبدیل شد. 
سیسیل  سیاست  با  و  یافت  راه  سیراکوز 
آشنایی حاصل کرد. در همین دربار بود که 
او تصمیم گرفت نظریه اش را آزمایش کند: 
این که آیا می توان برای شکوفایی عدالت و 
سعادت، پادشاهان را به فالسفه یا فالسفه 

را به پادشاهان تبدیل کرد یا خیر.
عیاشی  و  زرپرستی  به  سیراکوز  دربار 
شهرت داشت و عقاید افالطون خیلی زود 
با واقعیت های زندگی سیاسی در سیسیل 
تصادم کرد. از در و دربار سیراکوز بدگمانی، 
خشونت و لذت جویی می بارید. دیونیسیوس 
یکم از بس بدگمان و درگیر فکر ترورشدن 
خودش بود که حتا اجازه نمی داد موهایش 
که  می سپرد  او  کنند.  کوتاه  تیغ  با  را 
او مراجعین  با ذغال بسوزانند.  موهایش را 
و  دوم  دیونیسیوس  پسرش  )حتا  دربار 
برای  می کرد  مجبور  را  لپتینس(  برادرش 
این که ثابت کنند غیرمسلح هستند، برهنه 
را که خواب دیده  ناخدایی  باری  او  شوند. 
تیغ  از دم  قتل می رساند،  به  را  بود حاکم 
گذراند و سربازی را که به لپتینس نیزه ای 
داده بود تا نقشه ای را روی خاک بکشد، به 

قتل رساند.
دیونیسیوس یکم نامزد مناسبی برای عنوان 

فیلسوف-شاه افالطون نبود.
تالش های افالطون در سیسیل خوب پیش 
نرفت. انتقادهای فلسفی وی از لذت گرایی 
دیونسیوس  سیراکوز،  دربار  در  عیاشی  و 
بود  معتقد  افالطون  کرد.  عصبانی  را  یکم 
باید  واقعی  سعادت  به  رسیدن  برای  که 
عدالت و میانه روی پیشه کرد و از عیاشی 
و می گساری دوری جست. افالطون معتقد 
زندگی یک حاکم ستم گر هرچند  که  بود 
سلطه ی  تحت  اگر  باشد،  برق  و  زرق  پر 
گیرد،  قرار  سیری ناپذیر  نفسانی  لذت های 
باقی  احساساتش  و  خودش  برده ی  حاکم 
می ماند. او درسی به حاکم ستم گر سیراکوز 
آموخت: این که مردی که به بردگی کشیده 
داشته  مثبت  و  عادل  روحی  اگر  می شود، 
کند.  حفظ  را  سعادتش  می تواند  باشد، 
آیرونِی  با  سیسیل  به  افالطون  سفر  اولین 
دیونیسیوس  یافت:  پایان  نومیدکننده ای 
یکم، یعنی پادشاه، فیلسوف یعنی افالطون 
را به عنوان برده فروخت. پادشاه معتقد بود 
که اگر عقاید فیلسوف واقعا درست باشند، 

پس بردگی او چیزی را تغییر نخواهد داد.
خوش بختانه دوستانش خیلی زود افالطون 
تأسیس  برای  او  کردند.  آزاد  بردگی  از  را 
در  احتماال  و  بازگشت  آتن  به  »آکادمی« 
همان آکادمی بیشتر آثار مهمش از جمله 
رساله  ی »جمهوری« و »ضیافت« را نوشت. 
اما سیاست سیسیل ذهن او را درگیر خود 
کرده بود. افالطون دو بار دیگر به سیراکوز 
اصرار دیون  با  و در هر دو سفر  سفر کرد 
سعی کرد بر ذهن و منش دیونیسیوس دوم 

از افالطون  ترغیب پادشاه جوان به دعوت 
به سیسیل و شاگردی پیش این فیلسوف 
آتنی به کار بست. دیونیسیوس دوم شروع 
به نامه نگاری با افالطون کرد و از او خواست 
و  دیون  همچنین  برگردد.  سیسیل  به  که 
ایتالیا  جنوب  متعدد  فیثاغورثی  فیلسوفان 
سیسیل  به  سفر  خواستار  افالطون  از  نیز 
شدند. اما افالطون در آن زمان حدود شصت 
ساله شده بود و تجربه ی قبلی اش از سیاست 
سیراکوز او را برای آزمایش مجدد ایده اش 
بی میل کرده بود. بنابراین قابل درک بود اگر 

او به این درخواست ها پاسخی نمی داد.
دیون به افالطون نوشت که »اگر قرار باشد 
آرزوی ما از دیدن فردی که در عین زمان 
کشوری  حاکم  هم  و  است  فیلسوف  هم 
فرا  عمل  زمان  شود،  برآورده  قدرتمند، 
رسیده است.« افالطون در مقایسه با دیون 
دیونیسیوس  تبدیل شدن  احتمال  درباره 
خوش بین  کمتر  فیلسوف،  حاکِم  به  دوم 
بی پروای  خوی  و  طبع  را  دلیلش  و  بود 
»امیال  نوشت:  او  می دانست.  جوان  این 
این دست آدم ها به سرعت و به دفعات در 
تردید  این  می کند.«  تغییر  مخالف  جهات 
انتخاب وی برای  شاخص شهامت اخالقی 
انجام این کار است. افالطون درک کرده بود 
که احتمال موفقیت وی در تحقق نظریه اش 
بر روی دیونسیوس دوم بعید است، اما به 
را  فلسفی  موضع  یک  کرد  تالش  آن  رغم 
نامه  در  او  بخشد.  واقعیت  جهان  این  در 
نهایت  در  »من  که  می دهد  توضیح  هفتم 
متمایل به این دیدگاه بودم که اگر بخواهم 
حکومت  و  قوانین  درباره  را  نظریه هایم 
که  است  آن  زمان  اکنون  بخشم،  تحقق 

عمل کنم.«
داد:  انگیزه ی سفر  او  به  نیز  دیگر  دو چیز 
پیوند اخالقی دوستی اش با دیون و ضرورت 
نامه  در  او  فلسفه.  خوارشدن  از  جلوگیری 
هفتم می نویسد: »از خانه رخت سفر بستم 
خودم  سرزنش  از  چیزی  هر  از  بیشتر  و 

افالطون برای تحقق ایده »فیلسوف-شاه« جان خود را به خطر انداخت 
و سه بار به دربار فاسد و رو به زوال سیراکوز سفر کرد.

افالطون در سیسیل
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در سال 367 قبل از میالد 
هنگامی که افالطون برای 

دومین بار وارد خاک سیسیل 
شد، ارابه ای سلطنتی بسیار 

تجملی را در ساحل برای 
استقبال از وی آورده بودند. 
دیونیسیوس دوم به میمنت 
ورود فیلسوف به قلمروش 
در پیشگاه خدایان قربانی 

کرد. شهروندان نیز امیدوار 
بودند که اصالحات سریع و 
اساسی در حکومت به میان 

آید.
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ادامه ی  کلی  نتیجه ی  بنابراین  کنند.  استفاده  چانه زنی  ابزار 
جنگ در افغانستان است.«

عمر شریفی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفت وگو با اطالعات 
روز، معتقد است که اگر طالبان حتا در نشست استانبول اشتراک 
کنند و در نهایت روی توافق نامه صلح هم موافقت کنند، باز 
بین المللی دیدگاه مشترک در  هم در سطح منطقه و جامعه 
آقای  نظر  از  ندارد.  وجود  طالبان  گروه  با  برخورد  نحوه  مورد 
شریفی همه چیز بستگی به چگونگی رویدادهای پیش  رو دارد: 
تا در ماه های آینده و  امیدوارند  »طالبان و پاکستانی ها هنوز 
حتا سال بعدی مناطق تحت نفوذ خود را گسترش دهند و اگر 
ممکن شد در سراسر کشور نفوذ و سلطه خود را تقویت کنند. 
در صورتی که که پیشرفت احتمالی طالبان – پاکستان از جنگ 
در  بعدا می توان  متوقف شود،  دو  از هر  یا مخلوط  و  یا صلح 
مورد صلح فکر کرد. بنابراین فعال یگانه موضوع مطرح گزینه ی 

نظامی است.«
جاوید کوهستانی، آگاه امور نظامی در گفت وگو با اطالعات روز 
می گوید که تمام تالش های جامعه ی جهانی و نیروهای ملی 
آینده ی  برای  را  این است که یک چارچوب معین  افغانستان 
و  لجاجت ها  ادامه ی  صورت  در  اما  کنند،  ترسیم  افغانستان 
تالش هایی که از سوی افراد مشخص در حکومت وجود دارد 
تا نشست ترکیه را به گروگان  بگیرند، سناریوی جنگ برجسته 
تر است: »بدون شک با همه ی تالش های کشورهای مختلف و 
نیروهای ملی در داخل، افغانستان به سوی جنگ داخلی بسیار 
یعنی طالبان جنگ شان متوقف  به پیش خواهد رفت؛  شدید 
نخواهند شد و عملیات شان را تشدید خواهند کرد که ممکن 
کنترل  از  مرکزی  و  شمالی  مناطق  از  زودتر  جنوبی  مناطق 
جدید  آرایش  این صورت  در  که  شوند  خارج  دولتی  نیروهای 

شکل خواهد گرفت.«
در  افغانستان  دولت  اشتراک  که  می گوید  کوهستانی  آقای 
صلح  مذاکرات  به  رابطه  در  واحد  طرح  با  استانبول  نشست 
می رسد؛  به نظر  منتفی  فعال  تا  افغانستان  سیاسی  آینده ی  و 
پافشاری  آن  بر  غنی  رییس جمهور  که  زودهنگام  انتخابات 
در  سیاسی  نیروهای  نه  و  است  طالبان  قبول  مورد  نه  دارد، 
کنونی حاکمیت  وضعیت  در  بن بست کالن  افغانستان.  داخل 
موجود است که بیشتر تک ساختاری و براساس منافع قومی و 
یک حلقه کوچک شکل گرفته که برای اعضای شورای عالی 
نیز  استانبول  قابل قبول نیست: »اگر در نشست  نیز  مصالحه 
با نگاه قومی برخورد شود، بدون شک این یک بن بست کالن 
نیروهای بین المللی وضعیت در  با خروج  در پیش  رو است و 
افغانستان به سوی جنگ داخلی پیش خواهد رفت. آنچه ما از 
ظرفیت ها می دانیم، توان نیروهای امنیتی در زمینه ی دفاع از 
بنابراین  است.  محدود  بسیار  افغانستان  تمامی کالن شهرهای 
ممکن  آن صورت  در  که  گرفت  خواهد  شکل  جدید  وضعیت 
آن  در  که  بگیرد  شکل  طالبان  برابر  در  مقاومت  حوزه های 

حکومت افغانستان نقش نخواهد داشت.«
فرصـت  یـک  به عنـوان  اسـتانبول  نشسـت  بسـیاری  نظـر  از 
در زمینـه ی جنـگ و صلـح افغانسـتان در حالـی مـورد توجـه 
بازیگـران داخلـی و خارجـی جنـگ و صلـح افغانسـتان قـرار 
گرفتـه که صف اشـتراک کنندگان از آدرس جمهوری اسـالمی 
افغانسـتان به شـدت شـکننده  اسـت و دورنمـای ایـن نشسـت 
نیـز روشـن نیسـت. بـا آن کـه نهادهـای امنیتـی افغانسـتان 
می گوینـد کـه توانایـی جنـگ علیه طالبـان و حفـظ وضعیت 
موجـود را دارنـد، امـا نگرانـی در مـورد سـناریوهای پـس از 
بـه  نشسـت  ایـن  در صورتی کـه  آن هـم  اسـتانبول،  نشسـت 
البتـه  و  اسـت.  بمانـد، جـدی  بی نتیجـه  یـا  بـرود  بن  بسـت 
جدی ترین نگرانی در مورد شکسـت نشسـت اسـتانبول شـروع 
جنـگ داخلـی و فروپاشـی نظـم سیاسـی موجـود اسـت کـه 
ممکـن افغانسـتان را وارد مرحله ی تازه جنگ و منازعه سـازد.

عباس عارفی

از این که برگزاری نشست استانبول در زمان تعیین شده  پس 
به تعویق افتاد، وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان در 
یک  طی  داشتند،  ترکیه  در  ثور(   3( جمعه  روز  که  نشستی 
بیانیه ی مشترک بر ضرورت برقراری آتش بس و ایجاد فضای 
گروه  از  و  کرده اند  تأکید  صلح  گفت وگوهای  برای  مناسب 
طالبان خواسته اند تا به راه حل سیاسی از طریق مذاکرات صلح 

متعهد باشند. 
نشست استانبول با حمایت ایاالت متحده امریکا و به میزبانی 
سازمان  ملل متحد، قطر و ترکیه که قرار بود به تاریخ چهارم 
ثور برابر با ۲۴ اپریل پیرامون مذاکرات صلح افغانستان برگزار 
شود، با اعالم زمان خروج نیروهای بین المللی در ماه سپتامبر 
از  طالبان  گروه  رهبران  امتناع  آن  دنبال  به  و  جاری  سال 
اشتراک  در این نشست، زمان برگزاری آن به بعد از ماه رمضان 

به تعویق افتاده و هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده است. 
با  افغانستان  پروسه صلح  پیرامون  استانبول  دورنمای نشست 
صورت  در  و  نیست  روشن  چندان  موجود  وضعیت  به  توجه 
افغانستان،  از  امریکا  رهبری  به  بین المللی  نیروهای  خروج 
آینده ی پروسه صلح و گفت وگوهای بین االفغانی نامعلوم و تا 
حدی ناامیدکننده به نظر می رسد. بنابراین پرسش های زیادی 
و  موفقیت  صورت  در  ترکیه  نشست  دورنمای  به  رابطه  در 
صورت  در  این که  جمله  از  است،  مطرح  آن  موفقیت  عدم  یا 
صلح  مذاکرات  زمینه ی  در  استانبول  نشست  موفقیت  عدم 
افغانستان، سناریوهای بعدی چه خواهد بود، ادامه ی مذاکرات 
ادامه ی جنگ  ادامه ی جنگ؟ در صورت  یا  بین االفغانی  صلح 

چه سناریوهایی قابل پیش بینی است؟

سناریویجنگ
در  اسـترالیا  دیکـن  دانشـگاه  در  پژوهشـگر  فراسـو،  عبـاس 
گفت وگـو بـا اطالعـات روز می گویـد کـه تأخیـر در برگـزاری 
نشسـت اسـتانبول یـا امتناع گـروه طالبـان از شـرکت در این 
نشسـت، امیدواری هـا نسـبت بـه نتایج آن را به شـدت تضعیف 
کـرده اسـت: »فعـال ایـن برداشـت بـه وجـود آمـده اسـت که 
طالبـان به این سـادگی ها به صـورت جـدی وارد گفت وگوهای 
صلـح نخواهند شـد. طالبـان می خواهنـد امریکایی هـا کامال از 
افغانسـتان خـارج شـوند تـا پس از آن دسـت بـاال در جنگ و 

همچنـان در مذاکـرات پیـدا کنند.«
آقای فراسو می گوید که توقع از نشست استانبول، پایان دادن 
به جنگ و خشونت در افغانستان است، اما واقعیت این است 
که جنگ افغانستان ابعاد پیچیده ی منطقه ای و داخلی دارد و 
در یک نشست، همه ی این پیچیدگی ها برطرف نمی شود. به 
گفته ی او نشست ترکیه سرنوشت ساز است و اگر این نشست 
جنگ  ادامه ی  به  منجر  نهایت  در  شود،  مواجه  شکست  با 
نشود،  برگزار  استانبول  نشست  »اگر  می شود:  افغانستان  در 
بن بست در مذاکرات صلح به وجود می آید و راه برای ادامه ی 
جنگ باقی می ماند و اگر نشست برگزار شود و نتیجه ندهد، باز 
هم طرفین به جنگ ادامه خواهند داد تا از خشونت به عنوان 

اما از نظر افالطون قدرت وسیله ای بالقوه برای 
دست  به  برای  هدفی  نه  بود،  واالتر  خیری 
آوردن. همان گونه که »تمثیل غار« در رساله 
مجذوب  فالسفه  می سازد،  روشن  جمهوری 
می خواهند  آن ها  می شوند:  اشکال  زیبایی 
در قلمرو ماندگاری و هستی ای نابی که در 
باید  آن ها  بمانند.  باقی  می یابند  باال  جهان 
وادار به بازگشت به تاریکی غار شوند نه به 
این دلیل که لذت فردی آن ها را به حداکثر 
به  را  شهر  که  دلیل  این  به  بلکه  می رساند 
عنوان کل ارتقا می دهد. با این حال درباریان 
سیراکوز پیروز میدان شدند. چهار ماه پس از 
رسیدن افالطون به جزیره، دیونسیسوس دوم 
دیون را به جرم توطئه علیه حاکم تبعید کرد. 
دیونیسیوس دوم روزهایی را که سعی در به 
دست آوردن تحسین افالطون داشت کاهش 
پرورش  را  فلسفه  به  میل  نتوانست  اما  داد 
دهد. به گفته خود افالطون: »همه این ها را 
تحمل کردم و به هدف اصلی که برایش آمده 
بودم پابند ماندم به این امید که او شاید به 
اما  کند.  پیدا  فلسفی  زندگی  به  میل  نوعی 

هرگز نتوانستم بر مقاومت او غلبه کنم.«
فیلسوف به تاریکی سقوط کرده بود اما حاکم 

نمی خواست روشنایی را ببیند.
آخرین بار که افالطون به سیسیل سفر کرد، 
70 سال عمر داشت. بار دیگر دانش فلسفه 
او را مجبور به عمل فلسفی کرده بود. فرصت 
کمک به دیون که توسط دیونیسیوس دوم 
تبعید شده بود، برایش فراهم شده بود و هنوز 
هم شاید امیدوار بود که شاه را با فلسفه پیوند 
دهد. این بار »آرشیتاس تارنتوم«، فیلسوفی 
در جنوب ایتالیا، نیز از وی دعوت به سفر به 
عمری مشکالت  از  بود. پس  کرده  سیسیل 
در سیراکوز، تعجب دارد که چرا افالطون بار 
دیگر عزم سفر به سیسیل کرد و با شهامت 
تن به دریا زد و خطر افتادن به چنگ دزدان 
را در  به جان خرید و جایگاهش  را  دریایی 
دربار دیونیسیوس دوم دوباره تصاحب کرد. 
البته به دماغ پادشاه خوش  رایحه ی فلسفه 
ایده های  درباره  اثری  حتا  او  و  بود  آمده 
از  پر  البته  )که  نوشت  افالطون  فلسفی 

سوتفاهم و سرقت ادبی بود.(
دیونیسیوس  ببیند  که  این  برای  افالطون 
یا  فلسفه ورزی هست  آماده ی  سرانجام  دوم 
تغییر  و  ریشه ای  دشواری  بر  تأکید  با  خیر، 
آدم  از  واقعی  فلسفه  که  زندگی  سبک 
او  گرفت.  امتحان  به  را  پادشاه  می خواهد، 
واقعی  فیلسوفان  که  »کسانی  می نویسد: 
)همچون  اند  فیلسوف نما  فقط  و  نیستند 
را  برنزگی شان  و  نیستند  برنزه  که  مردانی 
که  می بینند  وقتی  خورشیدند(  نور  مدیون 
و  است  یادگیری  و  ریاضت  مستلزم  فلسفه 
را نظم  باید کار کنند و زندگی روزمره شان 
بخشند، نتیجه می گیرند که این کار بیش از 
حد دشوار است؛ و آری، حق با آن هاست زیرا 

برای این کار مجهز نیستند.«
ناکام  افالطون  آزمون  دیونیسیوس  دوم در 
ابزاری برای  او فلسفه را به عنوان  ماند زیرا 
آزمون  می خواست.  بیشتر  قدرت  کسب 
افالطون در ایمان پایدار او به عمل فلسفی 
استوار  ابزار،  عنوان  به  فلسفه  از  استفاده  نه 
قدرت  و  لذت  ترک  مستلزم  کار  این  است. 
توصیف  چنین  را  این کار  افالطون  است. 
می کند: »تنها پس از آن که نام ها، تعاریف و 
ادراکات تجسمی بر یک دیگر ساییده شده 
و مورد آزمایش قرار گرفتند، شاگرد و معلم 
را  با حسن نیت و بدون حسادت پرسش ها 
مطرح می کنند و به آن ها پاسخ می دهند و 
فقط در این صورت، یعنی وقتی عقل و دانش 
باشد، می توانند ماهیت  انسانی  غایت تالش 

هر شیئی را درک کنند.«
بازهم تقابل افالطون و هابز آموزنده  است. 
را  حسادت  و  بدخواهی  هابز  که  درحالی 
انسانی  طبیعت  جدایی ناپذیر  ویژگی های 
را  آن ها  کردن  ریشه کن  افالطون  می داند، 
نتیجه  در  و  فلسفه ورزی  برای  پیش شرطی 

شکوفایی انسان می داند.
به  هرگز  دوم  دیونیسیوس  که  بود  این گونه 
فیلسوف-شاه تبدیل نشد و دیون در نهایت 
در درگیری های خونین داخلی که سرانجام 
سیراکوز را به کام خود فرو برد، از بین رفت. 
میل دیونیسیوس  به ابزاری کردن فلسفه وی 
را برآن داشت که دانش فلسفی را به عنوان 

وسیله ای  و  تشریفاتی  نمایش  برای  ابزاری 
برای هژمونی بجوید. اما هنگامی که فیلسوف 
و  زندگی  سبک  اساسی  اصالح  خواستار 

شخصیت وی شد، شاه امتناع ورزید.
در پایان، رویارویی فیلسوف و شاه در سیسیل 
فضای تمثیلِی غار در جمهوری را به خوبی به 
تصویر می کشد. دیونیسیوس دوم می خواهد 
از سایه ی سیاست به نور فلسفه صعود کند 
طی  را  مخالف  مسیر  افالطون  که  درحالی 
تاریکی  به  فلسفه  روشنایی  از  و  می کند 
سیاست سقوط می کند. این که فقط بگوییم 
دوم  دیونیسیوس  تبدیل کردن  در  افالطون 
به فیلسوف »ناکام« ماند گمراه کننده است. 
شاید منطقی تر این باشد که مالحظه کنیم 
آن کس که ناکام می ماند خود شاه است، اما 
حتا این کار برداشت بیش از حد فردگرایانه 
از شکل گیری شخصیت را بر دوران باستان 
تحمیل می کند. شخصیت دیونیسیوس دوم 
فقدان  را  وی  شخصیت  نبود.  خودساخته 
طبیعت  و  مجلل  زندگی  سبک  تحصیالت، 
بود.  داده  شکل  اطرافیانش  مزدورگونه 
مقصردانستن افالطون که نتوانست به صورت 
معجزه آسایی این تأثیرات را بر شخصیت وی 
خنثا کند، مانند این است که سایبان را مقصر 
کار  چتر  عنوان  به  باران  در  چرا  که  بدانیم 
نمی کند. آنچه برای افالطون ضرور بود این 
بلکه  برسد،  به هدف سیاسی خود  که  نبود 

این بود که فلسفه واقعی را بورزد.
می کند  یادآوری  ما  به  همچنان  هفتم  نامه 
که  همانطور  ابزار.  نه  است  عمل  فلسفه  که 
که  نیست  »چیزی  فلسفه  نوشت،  افالطون 
بتوان آنرا مانند سایر علوم به زبان آورد.« بلکه 
فکر  دادوستد  مدتها  از  »پس  که  چیزیست 
اندیشه بین معلم و شاگرد در جستجوی  و 
مشترک یک موضوع، ناگهان مانند نوری که 
هنگام آتش افروخته می شود، در روح زاییده 
شده و بالفاصله خودش را پرورش می دهد.« 
عمل فلسفی واقعی به جای تالش رقابتی و 
انزوا که معرف زندگی آکادمیک معاصر است، 
وقف  که  است  همکاری  و  دوستی  نیازمند 

پیشرفت و شکوفایی کل جامعه باشد.
از نظر افالطون، احتماال قوی ترین دلیل که 
باید پادشاهان باشند این است  چرا فالسفه 
که بتوانند بر ماهیت آموزش تأثیر بگذارند. 
برخی از پیشنهادهای افالطون برای چگونگی 
بخش  قناعت  جمهوری  در  کار  این  انجام 
نیست )برای مثال ایده مقاوم بارآوردن اطفال 
این  دانستن  از  آن ها  محروم کردن  طریق  از 
که والدین شان چه کسانی هستند(. اما تعلیم 
و تربیت به عنوان تزکیه روح و عمل فلسفی 
قدرت  به  میل  گذاشتن  کنار  مستلزم  که 
همگانی  عدالت  جستن  نفع  به  فردگرایانه 

است، همچنان ضروری به نظر می رسد.
فردریش نیچه در »زایش تراژدی« گفت که 
دانش، عمل را می کشد و عمل به هاله های 
زیر سایه شوم  ما هنوز هم  دارد.  نیاز  توهم 
و  فردگرایی  باور زندگی می کنیم. عصر  این 
تخصص گرایی رادیکال ما باعث تقسیم دانش 
و قدرت شده است و دانشگاهیان یکی را دنبال 
می کنند و سیاست مداران دیگری را اعمال. 
نامه هفتم افالطون با یادآوری روابط نزدیک 
و ضروری بین فلسفه و سیاست، اجتماع و 
متفاوتی  دیدگاه  دانش،  و  دوستی  عدالت، 
ارائه می دهد. مهم تر از همه به ما می آموزد 
که عمل به دانش نیاز دارد و دانش به عمل. 
دانش نه »توهم« است نه صرفا ابزاری برای 
است  جمعی  عمل  بلکه  قدرت،  به  رسیدن 
که در جوامع فلسفه دوست به بهترین وجه 
پرورش می یابد. عصر دموکراسی نیاز ندارد به 
صورت خودکار آرمان فیلسوف-شاه افالطون 
را کنار بگذارد. ما باید آن را گسترش دهیم تا 
زمانی که دوستی و آموزش هرچقدر ممکن 
است افراد بیشتری را به شهروندان-فیلسوف 
تبدیل کند تا با حسن نیت و بدون حسادت 

حکم شهرشان را برانند.

است.  نویسنده  و  روزنامه نگار  رومئو،  نیک 
اراسموس  آکادمی  و در  زندگی  یونان  او در 

فلسفه تدریس می کند.
ایان توکسبری، دانش جوی کارشناسی ارشد 
است.  استنفورد  دانشگاه  کالسیک  ادبیات 
را  باستان  فلسفه  و  پژوهش وی شعر  حوزه 

در بر می گیرد.

سناریوی افغانستان در صورت شکست 
نشست استانبول

آقای کوهستانی می گوید که اشتراک 
دولت افغانستان در نشست استانبول با 
طرح واحد در رابطه به مذاکرات صلح و 

آینده ی سیاسی افغانستان تا فعال منتفی 
به نظر می رسد؛ انتخابات زودهنگام که 

رییس جمهور غنی بر آن پافشاری دارد، 
نه مورد قبول طالبان است و نه نیروهای 

سیاسی در داخل افغانستان.
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سوی  از  شده  معرفی  نامزد   18۴1 میان  از  را  پارلمان 
سیزده حزب یا ائتالف سیاسی انتخاب کنند.

سوسیالیست  حاکم  حزب  رهبر  و  نخست وزیر  راما،  ادی 
آن  تبع  به  و  ریاست خود  تحت  پیروزی حزب  دنبال  به 
برای سومین دوره  به دست گرفتن سکان هدایت دولت 

متوالی است.
آقای راما معتقد است که حزب سوسیالیست پیروز اصلی 
انتخابات است و دست کم بین هفتاد و چهار تا هفتاد و 

هشت کرسی پارلمان را از آن خود خواهد کرد.
باشا  لیولزیم  رهبری  به  دموکرات  حزب  دیگر  سوی  از 
سخت در تالش است تا پس از دو دوره ناکامی و هشت 
سال دوری از قدرت در این انتخابات بر رقیب سوسیالیست 

خود پیروز شود و دولت تشکیل دهد.
ایلیر متا، رییس جمهوری آلبانی هم صبح روز یکشنبه رای 
خود را به صندوق انداخت. متا که از اعضای سابق حزب 
سوسیالیست است به اعتقاد کارشناسان می تواند یکی از 

رقبای سر سخت نخست وزیر باشد.

انتخابات پارملاین آلباین؛ 
کامی یسیون برای بازگشت به قدرت پس از هشت سال نا تالش اپوز

محسوب  کشورش  در  برجسته  اقتصاد دان  یک  که  وی 
می شود از منتقدان شرایط کنونی در آلبانی است و معتقد 
است که این کشور شرایط سخت و نابسامانی را پشت سر 

می گذارد.
حاکم  سوسیالیست های  نظرسنجی ها،  آخرین  اساس  بر 
 ۴3 بخت  با  آلبانی  کنونی  نخست وزیر  ریاست  تحت 
اپوزیسیون دارند  به دموکرات های  برتری نسبی  درصدی 
کرسی های  درصد   37 دارد  احتمال  دارد  نهایت  در  که 

پارلمان را از آن خود کنند.
این انتخابات به جهت نزدیک بودن و نیز حساسیت باال در 
میان هواداران احزاب رقیب نیز تنش های را رقم زده است.

میان  گذشته  چهارشنبه  روز  درگیری  رویترز  گزارش  به 
هوداراران دو حزب سوسیالیست و دموکرات به کشته و 

مجروح شدن پنج نفر انجامید.
از  آلبانی پس  پارلمانی در  انتخابات  نهایی دهمین  نتایج 
سقوط نظام کمونیستی حاکم بر این کشور در سال 1991 

روز سه شنبه آینده اعالم خواهد شد.

برای  نامزدی  عنوان  کسب  به  موفق   ۲01۴ سال  تیرانا 
پیوستن به اتحادیه اروپا شد اما مشکالت موجود بر سر راه 
گسترش اتحادیه و نیز انجام نشدن اصالحات مورد تاکید 
بروکسل در آلبانی روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا 

را با بن بست مواجه کرد.
ادی راما، نخست وزیر آلبانی به تازگی در گفتگو با یورونیوز 
تاکید کرد که کشورش به درخواست های کمیسیون اروپا 
مقصر  و  پوشانده  عمل  جامه  اتحادیه  در  عضویت  برای 
اصلی محقق نشدن مسئله الحاق طی هشت سال گذشته 

کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا هستند.
نفر  میلیون و هشتصد هزار  آلبانی ۲  جمعیت ساکن در 
است اما به دلیل پراکنده بودن شمار زیادی از اتباع این 
کشور در نقاط مختلف جهان بیش از 3 میلیون و ششصد 
انتخابات  از حق مشارکت در  آلبانیایی روز یکشنبه  هزار 

برخوردارند.
مردم آلبانی از هفت صبح روز یکشنبه ۲5 اپریل به پای 
صندوق های رای رفته اند و قرار است 1۴0 نماینده جدید 

برای تعیین  آلبانی روز یکشنبه  اطالعات روز: شهروندان 
نمایندگان جدید پارلمان و نیز تشکیل دولتی تازه به پای 

صندوق های رای رفتند.
آلبانی  پارلمانی  انتخابات  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
دنبال  نزدیک  از  بین المللی  جامعه  توسط  آن  نتیجه  که 
کوچک  کشور  این  اروپایی  رویای  تحقق  برای  می شود 

حوزه بالکان بسیار حیاتی قلمداد شده است.
این انتخابات از سوی دیگر صحنه رقابتی نزدیک و تنگاتنگ 
میان سوسیالیست های حاکم و احزاب اپوزیسیون خواهد 
بود؛ انتخاباتی تعیین کننده که برای رای دهندگان در یکی 
از فقیرترین کشورهای اروپایی درگیر فساد بسیار تعیین 

کننده قلمداد شده است.
برای  اول وقت  آلبانیایی که صبح  یک شهروند ۶۴ ساله 
رای دادن به پای صندوقی در تیرانا آمده بود به رویترز 
همه  در  اساسی  تغییرات  ایجاد  به  امید  با  »من  گفت: 
بخش های کشور و همچنین برای اینکه آلبانی به اتحادیه 

اروپا ملحق شود، در انتخابات شرکت کردم.«

ندارند اما به مناسبات لطمه خواهند زد. اگر ایاالت متحده 
قصد دارد به مناسباتش با ترکیه لطمه بزند تصمیم با خود 

آن هاست.«
گمانه زنی ها حاکی است که چنین اقدامی مناسبات امریکا 
شمالی(  آتالنتیک  پیمان  )سازمان  ناتو  در  خود  متحد  با 

یعنی حکومت ترکیه را دچار تنش بیشتری کند.
با این حال، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های امریکایی 
طیب  رجب  با  همکاری  به  مایل  بایدن  جو  که  نوشت 
اردوغان است و از همین رو، به همتای ترک خود پیشنهاد 

داده تا در نشست آینده ناتو با یکدیگر دیدار کنند.
کشتار ارامنه از سال 1915 و همزمان با جنگ نیروهای 
که  مناطقی  در  روسیه  امپراطوری  با  عثمانی  امپراطوری 

یکا را »خیانت آمزی« خواند یر خارجه ترکیه به رسمیت شناخنت نسل کیش ارامنه از سوی امر وز
امروزه کشور ارمنستان است، آغاز شد.

به رغم آن که کاربرد این مفهوم تاریخی هیچ پیامد حقوقی 
و قانونی ندارد، موجب خشم مقامات ترکیه شده است.

»نسل کشی«  مفهوم  کاربرد  با  همواره  ترکیه  حکومت 
برای کشتار ارامنه که از سوی د ه ها کشور دیگر از جمله 
فرانسه و روسیه نیز به رسمیت شناخته شده، مخالف بوده 
و مدعی است که هر دو طرف در طول جنگ جنایت و 

کشتار کرده اند.
رسمیت  به  از  امریکا  قصد  که  کرده  تأکید  سفید  کاخ 
نیست،  دیگران  کردن  متهم  ارامنه  نسل کشی  شناختن 
بلکه می خواهد مطمئن شود چنین رخدادی هرگز تکرار 

نخواهد شد.

آغاز کشتار ارامنه به دست عوامل امپراتوری عثمانی این 
حادثه را به طور رسمی »نسل کشی« نامید.

آقای بایدن نخستین رییس جمهوری تاریخ امریکا است که 
به طور رسمی این کشتار را »نسل کشی« اعالم می کند.

به  واکنش  در  ترکیه،  خارجه  وزیر  اوغلو،  چاووش  مولود 
این اقدام امریکا در صفحه توییترش نوشت: »فرصت طلبی 
سیاسی بزرگ ترین خیانت به صلح و عدالت است. ما این 
رد  تماما  است،  پوپولیسِم صرف  مبتنی بر  که  را  اظهارات 

می کنیم.«
او افزود: »کلمات قادر به تغییر یا بازنویسی تاریخ نیستند.«

بود: »اظهارنظرهایی  ترکیه پیشتر هم گفته  وزیر خارجه 
که از نظر حقوقی و قانونی الزام آور نیستند هیچ فایده ای 

چهارم  شنبه  روز  ترکیه،  خارجه  وزارت  روز:  اطالعات 
رسمیت  به  کشور  این  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  ثور، 
سوی  از  »نسل کشی«  عنوان  به  ارامنه  کشتار  شناختن 
و  رد  ممکن  نحو  به شدیدترین  را  امریکا  رییس جمهوری 

تقبیح می کند.
به گزارش رادیو فردا، این بیانیه می افزاید که چنین اقدامی 
منجر  عمیق«  »زخمی  گشودن  به  بایدن  جو  سوی  از 
متقابل«  دوستی  و  »اعتماد  تضعیف کننده  که  می شود 

خواهد بود.
سوی  از  فاحش«  »اشتباه  این  اصالح  خواستار  ترکیه 

رییس جمهوری ایاالت متحده شده است.
سالگرد  در  شنبه  روز  امریکا،  رییس جمهوری  بایدن،  جو 

قرار گرفته اند که به فشارهای ناشی از جنگ طوالنی، 
عدم رسیدگی و فساد می افزاید.

از ماه فبروری به شدت در عراق  به کووید  ابتال  آمار 
درحال افزایش بوده و وزارت بهداشت در مجموع یک 
و  هزار   15 و  ابتال  مورد   ۲88 و  هزار   ۲5 و  میلیون 
ثبت  گیری  همه  شروع  زمان  از  را  مرگ  مورد   ۲17

کرده است.
شروع  پیش  ماه  را  واکسیناسیون  عملیات  کشور  این 
کرد و تاکنون ۶50 هزار ُدز واکسن - عمدتا از طریق 
برنامه جهانی توزیع واکسن، کووکس - دریافت کرده 

است.

خبرگزاری  به  بیمارستان  این  در  مطلع  منبع  یک 
مراقبت  واحد  در  بیمار   30« حدود  که  گفت  فرانسه 

های ویژه بودند«.
زخمی ها و بیمارانی که آسیبی ندیده اند با آمبوالنس 

به سایر بیمارستان های مجاور منتقل شده اند.
سوزی  آتش  که  گفت  عراق  غیرنظامی  دفاع  سازمان 

در ساعات نخست روز یکشنبه تحت کنترل در آمد.
که  گفت  ای  بیانیه  در  دولت  بشر  حقوق  کمیسیون 
این حادثه »جنایتی علیه بیماران خسته از کووید-19 

است.«
تنگنا  در  کرونا  گیری  در همه  عراق  های  بیمارستان 

می  نشان  بیمارستان  ساختمان  از  مردم  فرار  هنگام 
دهد.

مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق خواستار تحقیقات 
فوری در مورد علل این »حادثه دلخراش« شد.

ژنرال کاظم بوهان سرپرست سازمان دفاع غیرنظامی 
در  سوزی  آتش  که  گفت  دولتی  های  رسانه  به 
بیمارستان در طبقه ای که  بخش مراقبت های ویژه 

»مخصوص احیای ریوی« است روی داد.
خدمه  که  داد  گزارش  او  از  نقل  به  عراق  خبرگزاری 
امداد اضطراری 90 نفر از 1۲0 بیمار و بستگان آنها 

را نجات داده اند.

بیماران  بیمارستان  آتش سوزی  پی  در  روز:  اطالعات 
مبتال به کووید 19 در بغداد و کشته شدن دست کم 
8۲ نفر سه روز عزای عمومی در این کشور اعالم شده 

است.
به نقل از بی بی سی فارسی، ده ها نفر دیگر هم در این 
حادثه که شنبه شب در بیمارستان ابن خطیب روی 

داد مجروح شده اند.
انفجار  از  ناشی  آتش سوزی  که  حاکیست  ها  گزارش 

یک کپسول اکسیجن بوده است.
تصاویر ویدئویی در شبکه های اجتماعی ماموران آتش 
آتش  های  شعله  مهار  برای  تالش  حال  در  را  نشانی 

آتش سوزی در بیمارستان بغداد؛ 
۸۲ کشته و سه روز عزای عمومی
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npa.gov.af(وهمچنانمعلوماتمتذکرهرامیتوانندازوبسایتوزارتزراعت،آبیاریومالداری)www.mail.gov.af(ووبسایتاکبر)www.acbar.org(بدستآورده،آفرهایخویشرامطابقشرایط
مندرجشرطنامهوطبققانونوطرزالعملتدارکاتبهزبانانگلیسیطورسربستهازتاریخنشراعالنالی17/03/1400ساعت10:00بجهقبلازظهربهآمریتتدارکاتپروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردم،

واقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریتسلیمنمایند،آفرهایناوقترسیدهوانیترنتیقابلپذیرشنمیباشد.
جلسهآفرگشاییپروژهمتذکرهبتاریخ17/03/1400ساعت10:00بجهقبلازظهردردفترپروژهCLAPواقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریدایرمیگردد.

تضمینآفربصورتتضمینخطبانکیمبلغ)250,000.00(دوصدوپنجاههزارافغانیمیباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
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MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL28/03012021/NCB:شمارهدعوتبهداوطلبی
پروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردمCLAPوزارتزراعت،آبیاریومالداریازتمامداوطلبان
تیزین قریه تیزینخاص آبیاری شبکه اعمار داوطلبی پروسه در تا مینماید دعوت شرایط واجد
نموده، اشتراک شرطنامه در شده ارایه کاری احجام به مطابق را کابل والیت سروبی ولسوالی
یا و CLAP پروژه تدارکات ازآمریت رایگان بطور رادرفلشدیسک)حافظه( شرطنامهمربوطه
از رامیتوانند وهمچنانمعلوماتمتذکره )www.npa.gov.af( تدارکاتملی اداره ازوبسایت
www.acbar.(ووبسایتاکبر)www.mail.gov.af(وبسایتوزارتزراعت،آبیاریومالداری
طرزالعمل و قانون وطبق مندرجشرطنامه مطابقشرایط را آفرهایخویش آورده، بدست )org
تدارکاتبهزبانانگلیسیطورسربستهازتاریخنشراعالنالی10/03/1400ساعت10:00بجهقبل
ازظهربهآمریتتدارکاتپروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردم،واقعتعمیرپامیرمنزلپنجم
پذیرش قابل اینترنتی و رسیده ناوقت آفرهای نمایند، تسلیم مالداری و آبیاری زراعت، وزارت

نمیباشد.
پروژه دفتر در ازظهر قبل بجه 10:00 10/03/1400ساعت بتاریخ متذکره پروژه آفرگشایی جلسه

CLAPواقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریدایرمیگردد.
تضمینآفربصورتتضمینخطبانکیمبلغ)500,000.00(پنجصدهزارافغانیمیباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/BGL10/14012021/NCB:شمارهدعوتبهداوطلبی
پروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردمCLAPوزارتزراعت،آبیاریومالداریازتمامداوطلبان
دهپایان قریه دهپایان آبیاری شبکه اعمار داوطلبی پروسه در تا مینماید دعوت شرایط واجد
نموده، اشتراک شرطنامه در شده ارایه کاری احجام به مطابق را بغالن والیت دهصالح ولسوالی
یا و CLAP پروژه تدارکات ازآمریت رایگان بطور رادرفلشدیسک)حافظه( شرطنامهمربوطه
ازویبسایتادارهتدارکاتملی)www.npa.gov.af(وهمچنانمعلوماتمتذکرهرامیتواننداز
www.acbar.(ووبسایتاکبر)www.mail.gov.af(وبسایتوزارتزراعت،آبیاریومالداری
طرزالعمل و قانون وطبق مندرجشرطنامه مطابقشرایط را آفرهایخویش آورده، بدست )org
تدارکاتبهزبانانگلیسیطورسربستهازتاریخنشراعالنالی12/03/1400ساعت10:00بجهقبلاز
ظهربهآمریتتدارکاتپروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردم،واقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارت

زراعت،آبیاریومالداریتسلیمنمایند،آفرهایناوقترسیدهواینترنتیقابلپذیرشنمیباشد.
پروژه دفتر در ازظهر قبل بجه 10:00 12/03/1400ساعت بتاریخ متذکره پروژه آفرگشایی جلسه

CLAPواقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریدایرمیگردد.
تضمینآفربصورتتضمینخطبانکیمبلغ)60,000.00(شصتهزارافغانیمیباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR41/05012021/NCB:شمارهدعوتبهداوطلبی
پروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردمCLAPوزارتزراعت،آبیاریومالداریازتمامداوطلبان
قریه تورراغه آب تنظیم اعمارسربندکوچک داوطلبی پروسه در تا مینماید واجدشرایطدعوت
ارایهشدهدرشرطنامهاشتراک بارهکالهولسوالیروداتوالیتننگرهاررامطابقبهاحجامکاری
نموده،شرطنامهمربوطهرادرفلشدیسک)حافظه(بطوررایگانازآمریتتدارکاتپروژهCLAPو
یاازوبسایتادارهتدارکاتملی)www.npa.gov.af(وهمچنانمعلوماتمتذکرهرامیتواننداز
www.acbar.(ووبسایتاکبر)www.mail.gov.af(وبسایتوزارتزراعت،آبیاریومالداری
طرزالعمل و قانون وطبق مندرجشرطنامه مطابقشرایط را آفرهایخویش آورده، بدست )org
تدارکاتبهزبانانگلیسیطورسربستهازتاریخنشراعالنالی19/03/1400ساعت10:00بجهقبل
ازظهربهآمریتتدارکاتپروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردم،واقعتعمیرپامیرمنزلپنجم
پذیرش قابل اینترنتی و رسیده ناوقت آفرهای نمایند، تسلیم مالداری و آبیاری زراعت، وزارت

نمیباشد.
پروژه دفتر در ازظهر قبل بجه 10:00 19/03/1400ساعت بتاریخ متذکره پروژه آفرگشایی جلسه

CLAPواقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریدایرمیگردد.
تضمینآفربصورتتضمینخطبانکیمبلغ)80,000.00(هشتادهزارافغانیمیباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/KBL25/02012021/NCB:شمارهدعوتبهداوطلبی
پروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردمCLAPوزارتزراعت،آبیاریومالداریازتمامداوطلبان
واجدشرایطدعوتمینمایدتادرپروسهداوطلبیاعمارشبکهآبیاریجویچشمهدهسبزخاصقریه
دهسبزخاصولسوالیدهسبزوالیتکابلرامطابقبهاحجامکاریارایهشدهدرشرطنامهاشتراک
CLAPنموده،شرطنامهمربوطهرادرفلشدیسک)حافظه(بطوررایگانازآمریتتدارکاتپروژه
ویاازوبسایتادارهتدارکاتملی)www.npa.gov.af(وهمچنانمعلوماتمتذکرهرامیتوانند
www.ac-(ووبسایتاکبر)www.mail.gov.af )ازوبسایتوزارتزراعت،آبیاریومالداری
bar.org(بدستآورده،آفرهایخویشرامطابقشرایطمندرجشرطنامهوطبققانونوطرزالعمل
تدارکاتبهزبانانگلیسیطورسربستهازتاریخنشراعالنالی16/03/1400ساعت10:00بجهقبلاز
ظهربهآمریتتدارکاتپروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردم،واقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارت

زراعت،آبیاریومالداریتسلیمنمایند،آفرهایناوقترسیدهواینترنتیقابلپذیرشنمیباشد.
پروژه دفتر در ازظهر قبل بجه 10:00 16/03/1400ساعت بتاریخ متذکره پروژه آفرگشایی جلسه

CLAPواقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریدایرمیگردد.
تضمینآفربصورتتضمینخطبانکیمبلغ)400,000.00(چهارصدهزارافغانیمیباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

MAIL/IFAD/CLAP-IC/NGR40/04012021/NCB:شمارهدعوتبهداوطلبی
پروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردمCLAPوزارتزراعت،آبیاریومالداریازتمامداوطلبان
قریه یارهگی آب تنظیم بندهایکوچک اعمار داوطلبی پروسه در تا مینماید دعوت واجدشرایط
اشتراک ارایهشدهدرشرطنامه کاری احجام به رامطابق ننگرهار ولسوالیگوشتهوالیت یارهگی
CLAPنموده،شرطنامهمربوطهرادرفلشدیسک)حافظه(بطوررایگانازآمریتتدارکاتپروژه
ویاازوبسایتادارهتدارکاتملی)www.npa.gov.af(وهمچنانمعلوماتمتذکرهرامیتوانند
www.ac-(ووبسایتاکبر)www.mail.gov.af )ازوبسایتوزارتزراعت،آبیاریومالداری
bar.org(بدستآورده،آفرهایخویشرامطابقشرایطمندرجشرطنامهوطبققانونوطرزالعمل
تدارکاتبهزبانانگلیسیطورسربستهازتاریخنشراعالنالی11/03/1400ساعت10:00بجهقبلاز
ظهربهآمریتتدارکاتپروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردم،واقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارت

زراعت،آبیاریومالداریتسلیمنمایند،آفرهایناوقترسیدهواینترنتیقابلپذیرشنمیباشد.
پروژه دفتر در ظهر از قبل بجه 10:00 11/03/1400ساعت بتاریخ متذکره پروژه آفرگشایی جلسه

CLAPواقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریدایرمیگردد.
تضمینآفربصورتتضمینخطبانکیمبلغ)50,000.00(پنجاههزارافغانیمیباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
MAIL/IFAD/CLAP-IC/PRN32/12012021/NCB:شمارهدعوتبهداوطلبی

پروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردمCLAPوزارتزراعت،آبیاریومالداریازتمامداوطلبان
واجدشرایطدعوتمینمایدتادرپروسهداوطلبیاعمارشبکهآبیاریبندتنظیمآبچنارکقریه
چنارکمرکزوالیتپروانرامطابقبهاحجامکاریارایهشدهدرشرطنامهاشتراکنموده،شرطنامه
مربوطهرادرفلشدیسک)حافظه(بطوررایگانازآمریتتدارکاتپروژهCLAPویاازوبسایت
وبسایت از میتوانند را متذکره معلومات همچنان و )www.npa.gov.af( تدارکاتملی اداره
)www.acbar.org( اکبر وبسایت و )www.mail.gov.af( مالداری و آبیاری زراعت، وزارت
بدستآورده،آفرهایخویشرامطابقشرایطمندرجشرطنامهوطبققانونوطرزالعملتدارکات
بهزبانانگلیسیطورسربستهازتاریخنشراعالنالی15/03/1400ساعت10:00بجهقبلازظهر
بهآمریتتدارکاتپروژهزراعتومالداریبهاشتراکمردم،واقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارت

زراعت،آبیاریومالداریتسلیمنمایند،آفرهایناوقترسیدهواینترنتیقابلپذیرشنمیباشد.
پروژه ازظهردردفتر قبل بجه 10:00 15/03/1400ساعت بتاریخ پروژهمتذکره آفرگشایی جلسه

CLAPواقعتعمیرپامیرمنزلپنجموزارتزراعت،آبیاریومالداریدایرمیگردد.
تضمینآفربصورتتضمینخطبانکیمبلغ)80,000.00(هشتادهزارافغانیمیباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

بدینوسیلهبهتاسیازمادهچهلوسومقانونتدارکاتبهاطالععمومرسانیدهمیشودکهوزارتزراعت،آبیاریومالداریدرنظرداردتاپروژهتدارک9قلمخوراکهحیوانیموردضرورتآمریتفارممالداری
بینیحصارریاستخدماتمالداریتحتداوطلبیبازداخلیباکدنمبرMAIL/PD/NCB/G130/1400رابهشرکتمحترمخدماتلوژستیکیکابلگرینهاوسدارندهجوازنمبر)33584(بهقیمتمجموعی

مبلغ)6,406,667(ششمیلیونوچهارصدوششهزارو
ششصدوشصتوهفتافغانياعطانماید.

اشخاصحقیقیوحکمیکههرگونهاعتراضدرزمینهداشتهباشند،می تواننداعتراضخویشراازتاریخنشرایناعالنالیهفتروزتقویمیطورکتبیتوامبادالیلآنبهریاستتهیهوتدارکاتوزارتزراعت،
آبیاریومالداریواقعکارتهسخی،جمالمینه،وفقاحکاممادهپنجاهمقانونتدارکاتارایهنمایند.

ایناطالعیهبهمعنیعقدقراردادنبودهوالیتکمیلمیعادفوقالذکروطیمراحلقانونیبعدی،قراردادمنعقدنخواهدشد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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بیش از نیم قرن بعد در جست وجوی دوستانی است که به او کمک کردند

داستان مردی که از درون صندوق چویب سفر کرد

به خانه اش در ولز بفرستند، همان جایی که 
او تمام این مسیر را برای رفتن به آن، طی 

کرده بود.
رابسون گفت: »پان ام مرا با پرواز درجه یک 
هواپیما  در  خوب  غذایی  و  رساند  خانه  به 
بسیار  من  دیدن  از  هم  والدینم  خوردم. 
به خاطر کاری  بودند و هم  خوشحال شده 
که کرده بودم، خیلی از دست من عصبانی 
شد،  پیدا  مطبوعات  سروکله ی  بعد  بودند. 
خارج  خانه  از  هفته  یک  خاطر  همین  به 
زمان،  آن  خبری  گزارش های  بنابر  نشدم.« 
بود و  لندن هنوز ضعیف  به  او هنگام ورود 

می لنگید.
رابسون هرچند جزئیات زندگی خود را فاش 
نکرد، اما گفت که بعد از خوابیدن هیاهوی 
رسانه ها، وی تشکیل خانواده داد و زندگی 
شاد و آرامی در انگلیس داشت. وی در ۶0 
پیش  سال  سه  اما  شد،  بازنشسته  سالگی 
برای  فیلم سازی  این که یک شرکت  از  پس 
ساخت یک فیلم به او مراجعه کرد، تصمیم 

گرفت کتاب خود را بنویسد.
قرار  توجه  کانون  با  است  امیدوار  رابسون 
دیدار  به  موفق  داستانش،  دوباره ی  گرفتن 
وی  شود.  ایرلندی اش  دوست  دو  مجدد 
شوخی  یک  من  نظر  از  کار  »این  گفت: 
که  اشتباهی  بود،  نوجوانی  دوران  احمقانه 
نباید هرگز اتفاق می افتاد. هیچ تمایلی ندارم 
که به استرالیا بازگردم، اما از آن زمان بارها 

به سراسر جهان سفر کرده ام.« 
کدام  اکنون  که  شد  سوال  او  از  وقتی 
و  ترجیح می دهد، خندید  را  وسیله ی سفر 
گفت: »بگذارید به گفتن همین بسنده کنم 
که هرگز وارد هیچ صندوق دیگری نخواهم 

شد.« 

به دوستانم گفتم: خوب ، آن ها می توانند ما 
را ببرند.«

او گفت که دوستانش خندیدند، اما رابسون 
مدام به این موضوع فکر می کرد و آن شب 
نتوانست بخوابد. وی گفت: »من فکر کردم 
این  اگر  باشد،  امکان پذیر  باید  نقشه  این 
شرکت کارش جابه جایی است، چرا مرا جابه 

جا نکند؟«
را  خود  احمقانه  نقشه  طرح  او  بعد،  روز 
و  می خرید،  چوبی  صندوق  یک  ریخت: 
دوستانش او را به عنوان بار، با پرواز مستقیم 

به لندن می فرستادند.
قبول  آن ها  ابتدا،  »در  گفت:  رابسون 
خطرناک  خیلی  که  می گفتند  نمی کردند، 
است، اما من خیلی زود متقاعدشان کردم.«

وارد  می،  ماه  روزهای  از  یکی  در  گفت،  او 
 100 در   80 در   90 ابعاد  به  صندوقی 
کرده  خریداری  پوند   5 که  شد  سانتی متر 
چراغ  و  نشست  خود  چمدان  کنار  او  بود. 
آویزان  جعبه  داخل  در  میخی  به  را  قوه ای 

کرد.
رابسون گفت، برای آدمی با قد 1/5 تا ۲ متر 

و 55 کیلوگرم وزن کامال مناسب بود.
در  یک چکش  بالش،  یک  »من  گفت:  وی 
صورت نیاز به شکستن، یک بطری آب و یک 
غذایی  هیچ  برداشتم.  خود  با  خالی  بطری 
برنداشتم، زیرا آدم وقتی غذا می خورد، نیاز 

به تخلیه هم دارد.« 
گرفت  تصمیم  رابسون  لحظه،  آخرین  در 
وی  بردارد.  خود  با  هم  را  بیتلز  آواز  کتاب 
گفت که جان و پل در صندوقچه را با میخ 
زدند:  برچسبی  را  آن  و روی  محکم کردند 
»شکننده! سمت باال! با احتیاط حمل شود!«

آن ها  از  هیچ کدام  البته  »اما،  گفت:  وی 
رعایت نشد.«

رابسون گفت، پس از این که او را با هواپیمای 
»توربوپراپ« از ملبورن به سیدنی رساندند، 
سرش،  باالی  چمدانی  با  ساعت   ۲۲ باید 
وارونه در جعبه می نشست تا زمان بارگیری 
جت  یک  می کرد  فکر  او  که  هواپیمایی  به 
صدای  شنیدن  با  برسد.  فرا  است،   707
غرش موتورهای جت در قسمت بار، خیالش 
راحت شد، زیرا فکر کرد که سرانجام در راه 

بازگشت به انگلیس است.
پرواز  چون  که  نمی دانست  رابسون  اما 
»پان  پرواز  در  را  او  بود،  شده  پر  لندن  به 
عبور  آنجلس  لس  از  و  کرده  بارگیری  ام« 

می دادند.
من  بود.  وحشتناک  »این  گفت:  رابسون 
بودم،  بار دچار هذیان گویی شده  در بخش 
بکشم.  نفس  درستی  به  نمی توانستم  زیرا 
همه چیز سیاه و سفید بود و هوا نبود. تمام 
مفاصل و عضالت من مچاله شده بودند. چه 

حسی داشتم؟ حسی شبیه مرگ.«
انگیزه ای  بازهم  وجود  این  با  می گوید  او 
جعبه  از  چکش  از  استفاده  با  که  نداشت 
در  من  چیست؟  »فایده اش  بیاید:  بیرون 
هواپیما گیر افتاده بودم و جایی برای رفتن 

نداشتم. احتماال حالم کامال بد شده بود.«
آنجلس  لس  فرودگاه  در  هواپیما  که  زمانی 
فرود آمد، نزدیک به پنج روز از گیر افتادن 
وی داخل صندوق با دست و پای جمع شده، 

می گذشت.
نگاهی  خود  مچی  ساعت  به  کرد  سعی  او 
محض  به  اما  بفهمد.  را  زمان  تا  بیندازد 
روشن کردن، چراغ قوه از دستش افتاد. وی 
گفت: »جایم خیلی تنگ بود و کنترل روی 

خانوادگی آن ها را به یاد نمی آورد( با رابسون 
در راه آهن سابق ویکتوریا در ملبورن مأمور 
در  که  رابسون،  بودند.  بلیت  جمع آوری 
کاردیف، ولز بزرگ شده و اکنون نیز ساکن 
آنجاست، به یاد می آورد: »همه ما همزمان 
انگلیس  پرواز  در  و  بودیم  شده  استخدام 

یکدیگر را دیده بودیم.«
پی  در  من   ،19۶۴ سال  »در  گفت:  وی 
ماجراجویی بودم و دولت استرالیا به دنبال 
نام کردم.  ثبت  از روی حماقت  کارگر. من 
فکر کردم که می توانم طبق قرارداد، دو سال 
متعهد بمانم. اما وقتی به آن جا رسیدم، دلم 

خواست فورا به خانه برگردم.«
از  پر  »خوابگاه  به  دلی  که  گفت  رابسون 
نمی توانست  و  داشت  بدی  وضعیت  موش« 
غذایی  وعده  »اولین  گفت:  وی  بخورد.  غذا 
که آن ها به ما دادند سوپ آبکی بود که یک 
توده چربی درونش بود. این وحشتناک بود. 
من به جان و پل گفتم: من این جا نمی مانم.«
او خیلی زود فهمید که انتخابی جز ماندن 
ندارد. به رابسون گفته شد که اگر به تعهد 
است  نکند، وی مجبور  دو ساله خود عمل 
هزینه بلیت هواپیما به ملبورن را به دولت 
استرالیا بازگرداند و باید هزینه بلیت خود را 

به انگلیس نیز خودش پرداخت کند.
 ۴0 تا   30 حدود  هفته ای  »من  گفت:  وی 
بلیت  هزینه  و  داشتم  درآمد  استرالیا  پوند 
به  بود.  پوند   800 تا   700 بین  هواپیما، 
جمع  پولی  چنین  نمی توانستم  هیچ وجه 

کنم.«
رابسون فهمید که گیر افتاده است. او سعی 
کرد با کشتی هایی که به انگلیس می رفتند 
را گرفتند و 10 هفته  او  اما  برود،  از آن جا 

زندانی شد.
ملبورن،  به  ورود  از  پس  ماه  یازده  سپس 
جالبی  چیز  بود،  جان  و  پل  همراه  وقتی 
»اطالعیه ی  می آورد:  یاد  به  رابسون  دید. 
باربری به انگلیس به چشمم خورد: »ما هر 
چیزی را به هرجایی منتقل می کنیم.« من 

منبع:  واشنگتن پست، کتی فری 
برگردان:  شریفه عرفانی

از  پس  رابسون  برایان   ،19۶5 می  ماه  در 
قریب به یک  سال کار در ملبورن استرالیا، 
پولی  اما  شد،  خانواده اش  دلتنگ  بسیار 
نداشت تا به مقصد ولز، بلیت هواپیما بخرد. 
عجیب  فکری  مجبوری  و  ناامیدی  اوج  در 
به ذهنش رسید: او می توانست در جعبه ای 
مخفی شده و خود را به لندن برساند. به این 
همراه  به  ساله   19 رابسون  که  بود  ترتیب 
یک  بیتلز،  آواز  کتاب  قوه،  چراغ  چمدان، 
ادرار  برای  خالی  بطری  یک  و  آب  بطری 
داخل جعبه ی چوبی خود را جای داد. او از 
دو دوست خود در ملبورن خواست که جعبه 
را با میخ محکم کنند، و مطمئن بود که 3۶ 

ساعت دیگر در خانه خواهد بود. 
اما این طور نشد. در عوض، سفر 9۲ ساعته 
در  رابسون  کیلومتری  هزار   13 از  بیش  و 
لس آنجلس به پایان رسید و وقتی یکی از 
سوراخ  از  فرودگاه  حیرت زده ی  کارگردان 
سراسر  در  او  سفر  دید،  را  نوجوان  جعبه 
جهان خبرساز شد. او در وضعیت نامناسبی 

بود و نیاز به مراقبت های صحی داشت. 
ساله،   75 رابسون  بعد،  سال   5۶ اکنون، 
کتابی در مورد حادثه ی ناگوار خود با عنوان 
»فرار با صندوق حمل بار« نوشته است که 
این ماه منتشر می شود. وی گفت که با یک 
نیز  فیلم  قرارداد  انگلیسی  سازنده  شرکت 

امضا کرده است.
رابسون  ناشناس ماندن،  دهه ها  از  پس 
تصمیم گرفته به دلیل چیزی که سال هاست 
ذهن او را آزار می دهد، دوباره قصه ی خود 
را در کانون توجه قرار دهد: او به دنبال دو 
دوست ایرلندی خود می گردد که او را داخل 
و سپس  کردند  مهر  و  صندوق چوبی الک 
آن را به کامیونی سپردند تا محموله  شان را 
به فرودگاه برساند؛ هزینه از پیش پرداخته 

شده بود.
نام  )رابسون  جان  و  پل  که  گفت  وی 

عضالتم را از دست داده بودم. نور چراغ قوه 
کارگر  دو  و  کرد  عبور  جعبه  شکاف های  از 
بود  موقع  آن  دیدند.  را  نور  هوایی  میدان 
زیرا  هستم،  متحده  ایاالت  در  فهمیدم  که 
امریکایی حرف می زدند.«  لهجه ی  به  آن ها 
رابسون به خاطر می آورد که یکی از کارگران 
زد:  فریاد  و  کرد  نگاه  را  داخل  سوراخی  از 
»من  گفت:  وی  این جاست!«.  یک جسد   «
در زندگی ام هرگز ندیده بودم کسی این طور 
از جایش پریده باشد.« مأموران اف بی آی و 
سیا فراخوانده شدند، و آن وقت بود که آن ها 

جعبه را باز کردند و مرا بیرون آوردند.«
رابسون، که به دلیل ضعف و کم آبی شدید 
از  یکی  به  برود،  راه  نمی توانست  بدنش 
شفاخانه های لس آنجلس منتقل شد و پنج 
روز بستری ماند. داکتران به او گفتند که اگر 
او در داخل جعبه می ماند تا به لندن برسد، 

جان سالم به  در نمی برد.
به گفته وی، رابسون را می توانستند به ورود 
غیرقانونی به ایاالت متحده متهم کنند، اما 
مقامات در عوض تصمیم گرفتند که وی را 

در آخرین لحظه، رابسون 
تصمیم گرفت کتاب آواز بیتلز 
را هم با خود بردارد. وی گفت 
که جان و پل در صندوقچه را 
با میخ محکم کردند و روی آن 
را برچسبی زدند: »شکننده! 

سمت باال! با احتیاط حمل 
شود!«

وی گفت: »اما، البته هیچ کدام 
از آن ها رعایت نشد.«


