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اصابت هاوان بر مرکز ولسوالی
خواجهسبزپوش فاریاب  ۹کشته
و  ۳۹زخمی بر جای گذاشت

اطالعات روز :منابع امنیتی در
والیت فاریاب میگویند که در نتیجهی
شلیک چندین فیر مرمی هاوان از سوی
طالبان در مرکز ولسوالی خواجهسبزپوش
این والیت 4 ،غیرنظامی کشته و 36
غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
عبدالکریم یورش ،سخنگوی
فرماندهی پولیس فاریاب به روزنامه
اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی
ساعت  6:00صبح دیروز (جمعه14 ،
سرطان) رخ داده است.
آقای یورش گفت که قربانیان این
رویداد همه غیرنظامی اند که در میان
افراد زخمیشده زنان ،کودکان ،جوانان
و افراد ُمسن شاملند .به گفتهی او،
زخمیان رویداد برای درمان به شفاخانه
منتقل شدهاند و...

 9بازی 9 ،شکست؛
افغانستان از جام جهانی کرکت حذف شد

حملهیطالبانبرپاسگاههای
امنیتیدرولسوالیمیوندقندهار؛
 ۱۷جنگجوی این گروه کشته شدند

صفحه ۲

نـترک در کابل؛ پولیس خبرنگاران را لتوکوب کرد
محاصرهی مکتب افغا 
را از وی گرفته است.
نی با نشر اعالمیهای گفته است که پس از صحبتهای این نهاد با رهبری وزارت داخله ،دوربین
تلویزیون آریانا نیوز و تلفن همرا ه دوباره به خبرنگار این تلویزیون برگردانده شده است.
از سویی هم ،مسئول خبر تلویزیون طلوع نیوز نیز گفته است که خبرنگار و تصویربردار...

اطالعات روز :شماری از خبرنگاران در کابل گفتهاند که هنگام پوشش خبری محاصرهی مکتب
افغانـترک در شهر کابل از سوی نیروهای پولیس مورد لتوکوب قرار گرفته و توهین شدهاند.
سمیع جهش ،خبرنگار آریانا نیوز به حمایتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان (نی) گفته است که
محافظان معاون فرمانده پولیس کابل با توهین و برخورد خشونتآمیز ،تلفن همراه و دوربین فیلمبرداریاش

اطالعات روز :منابع امنیتی در
والیت قندهار میگویند که در نتیجهی
حمله جنگجویان گروه طالبان بر
پاسگاههای امنیتی در ولسوالی میوند
این والیت  17جنگجوی این گروه
کشته شدهاند.
جمالناصر بارکزی ،سخنگوی
فرماندهی پولیس والیت قندهار
به روزنامه اطالعات روز گفت که
جنگجویان گروه طالبان حوالی ساعت
 11:30دو شب قبل (پنجشنبه13 ،
سرطان) بر دو پاسگاه نیروهای امنیتی
در ولسوالی میوند این والیت حمله کرده
بودند که با مقاومت شدید نیروهای
امنیتی مواجه شدند...
صفحه ۲

صفحه ۲

وضعیتکارخانههایداروسازی؛
از صادرات ناچیز تا نابهسامانیهای بسیار

بیسرنوشتی ارتش محلی جاغوری و
مالستان؛ وعدههای حکومت کجا شد؟

بخش صحت افغانستان از سالها به اینسو بیشترین آمار واردات دارو و
محصوالت بهداشتی را داشته است .اکنون حدود  85درصد داروی افغانستان
وارداتی است که ساالنه به ارزش  400تا  600میلیون دالر از...

پس از حملهی گسترده و بیپشینهی گروه طالبان بر ولسوالیهای جاغوری
و مالستان والیت غزنی در ماه عقرب سال گذشته ،براساس فرمان رییسجمهور،
حکومت وعده داد که صدها ارتش محلی را آموزش داده و برای دفاع از...

کتابی را میخوانید .از خواندنش لذت میبرید .در جریان خواندنش
احساس اطمینان دارید .حرکتتان در درون خطوط کتاب روان است .سرپایی
نمیخورید و احساس گمگشتگی نمیکنید .تازگیها و شگفتیهای کتاب را
همچون تکانههای دلپذیر و ماللشکن دریافت میکنید...

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۵

مسلمانانچین:

از کجا بفهمم که فهمیدهام؟

جداسازی کودکان اویغور از خانوادههایشان

واکنش به توقیف نفتکش؛
بولتون :خبر عالی؛ ایران :راهزنی دریایی

رویای کودکیام به واقعیت تبدیل شد

دییونگ:

"منچستر" بیشتر از قبل "آبی" میشود

رودری:

صفحه ۵

صفحه ۶

صفحه ۷

صفحه ۷
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شنبه

اطالعــات روز :تیــم ملــی کرکــت
افغانســتان در نهمیــن و آخریــن بــازیاش
در چارچــوب جــام جهانــی کرکــت دو روز
جشــنبه 13 ،ســرطان) بــا تیــم
قبــل (پن 
ملــی کرکــت کشــور وســتاندیز بــازی
کــرد و بــا تفــاوت  23امتیــاز شکســت
خــورد .ایــن بــازی در اســتدیوم هیدنگلــی

اطالعـات روز :شـماری از
خبرنـگاران در کابـل گفتهانـد کـه
هنـگام پوشـش خبـری محاصرهی
مکتـب افغانـتـرک در شـهر کابل
از سـوی نیروهـای پولیـس مـورد
لتوکـوب قـرار گرفتـه و توهیـن
شـد هاند.
سـمیع جهـش ،خبرنـگار
آریانـا نیـوز بـه حمایتکننـدهی
رسـانههای آزاد افغانسـتان (نـی)
گفتـه اسـت کـه محافظـان معاون
فرمانـده پولیـس کابـل بـا توهیـن
و برخـورد خشـونتآمیز ،تلفـن
همـراه و دوربیـن فیلمبـرداریاش
را از وی گرفتـه اسـت.
نـی بـا نشـر اعالمیـهای گفتـه
اسـت کـه پـس از صحبتهـای
ایـن نهاد بـا رهبـری وزارت داخله،
دوربیـن تلویزیـون آریانـا نیـوز و
تلفـن همـراه دوبـاره بـه خبرنـگار
ایـن تلویزیـون برگردانـده شـده

سال هشتم

خبرهای داخلی
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 ۹بازی ۹ ،شکست؛ افغانستان از جام جهانی کرکت حذف شد

شــهر لیــدز انگلســتان برگــزار شــده بــود.
تیــم ملــی کرکــت وســتاندیز
نخســت توپزنــی را آغــاز کــرد و بــا از
دســتدادن شــش بازیکــناش311 ،
دوش بهدســت آورد و بــه تیــم افغانســتان
 312دوش هــدف تعییــن کــرد ،امــا تیــم
ملــی کرکــت کشــور بــا از دســتدادن

تمــام بازیکنانــش و بــا بــه بهدســت
آوردن  288دوش نتوانســت بــه هــدف
تعیینشــده برســد و شکســت خــورد.
ایــن در حالــی اســت کــه تیــم ملــی
کرکــت افغانســتان در هشــت بــازی
قبلــی خــود نیــز از تیمهــای آســترالیا،
نیوزیلنــد ،ســریالنکا ،آفریقــای جنوبــی،

انگلســتان ،هنــد ،بنگالدیــش و پاکســتان
شکســت خــورده بــود.
تیــم ملــی کرکــت وســتاندیز هــم
در هشــت بــازی قبلــیاش تنهــا یــک
بــازی را برنــده شــده و پیش از افغانســتان
در جایــگاه نهــم ایــن جــام جهانــی قــرار
دارد.

بازیکنــان تیــم ملــی کرکــت
افغانســتان قــرار بــود دیــروز (جمعــه14 ،
ســرطان) بــه کابــل برگردنــد.
جــام جهانــی کرکــت  ۲۰۱۹میــادی
بــه تاریــخ ( 1جــون 11 /جــوزا) آغــاز
شــده بــود و تــا هشــت روز دیگــر (14
جــوالی 23 /ســرطان) ادامــه دارد.

نـترک در کابل؛ پولیس خبرنگاران را لتوکوب کرد
محاصرهی مکتب افغا 

اسـت.
از سـویی هـم ،مسـئول خبـر
تلویزیـون طلـوع نیـوز نیـز گفتـه
اسـت کـه خبرنـگار و تصویربـردار
ایـن تلویزیـون هنگام پوشـش این
رویـداد بـا برخـورد خشـونتآمیز
تـوام بـا توهیـن نیروهـای پولیـس
مواجـه شـده اسـت.
حـال،
همیـن
در

اطالعـات روز :منابـع امنیتـی در
والیـت فاریـاب میگوینـد کـه در
نتیجـهی شـلیک چندیـن فیـر مرمـی
هـاوان از سـوی طالبـان در مرکـز
ولسـوالی خواجهسـبزپوش ایـن والیت4 ،
غیرنظامـی کشـته و  36غیرنظامـی دیگر
زخمـی شـدهاند.

حمایتکننـدهی رسـانههای آزاد
افغانسـتان (نـی) بـه ایـن موضـوع
واکنـش نشـان داده و برخـورد
پولیـس بـا خبرنـگاران را خلاف
قانـون دانسـته اسـت.
در اعالمیـهی ایـن نهـاد از
وزارت داخله خواسـته شـده تا این
مـورد را بهگونـهی جـدی بررسـی
و نتایـج آن را بهصـورت «عـام»

منتشـر کنـد.
همزمـان بـا واکنـش نـی،
وزارت داخلـه نیـز گفتـه اسـت که
گزارشهـا در مـورد لتوکـوب
خبرنـگاران از سـوی پولیـس را
بهگونـهی جـدی بررسـی میکنـد.
نصـرت رحیمـی ،سـخنگوی
ایـن وزارت در صفحـهی رسـمی
تویتـر خـود نوشـته اسـت« :هیـچ

منسـوب پولیـس حـق توهیـن،
تحقیـر و لتوکـب خبرنـگاران و یا
هـم هر شـهروند دیگـر افغانسـتان
را نـدارد».
ایـن همـه در حالـی اسـت
کـه پولیـس کابـل بامـداد دیـروز
(جمعـه 14 ،سـرطان) ،مکتـب
افغانـتـرک را در شـهر کابـل
بهدلیـل انتقال مسـئولیتهای این
مکتـب بـه بنیـاد معـارف ترکیـه،
محاصـره کـرده بـود .بهدنبـال آن
خبرنـگاران بـرای پوشـش ایـن
رویـداد بـه محـل رفتـه بودنـد که
بـا برخـورد خشـونتبار پولیـس
مواجـه شـدند.
انتقـال
روی
توافـق
مکاتـب
مسـئولیتهای
افغانـتـرک در افغانسـتان بـه
بنیـاد معارف ترکیه دو سـال پیش
میـان وزیـران معارف افغانسـتان و
ترکیـه انجـام شـده بـود .از آن

اصابت هاوان بر مرکز ولسوالی خواجهسبزپوش فاریاب  ۹کشته و  ۳۹زخمی بر جای گذاشت
عبدالکریـم یـورش ،سـخنگوی
فرماندهـی پولیـس فاریـاب بـه روزنامـه
اطالعـات روز گفـت کـه ایـن رویـداد
حوالـی سـاعت  6:00صبـح دیـروز
(جمعـه 14 ،سـرطان) رخ داده اسـت.
آقـای یـورش گفـت کـه قربانیـان
ایـن رویـداد همـه غیرنظامـی انـد که در

میـان افـراد زخمیشـده زنان ،کـودکان،
جوانـان و افـراد ُمسـن شـاملند .بـه
گفتـهی او ،زخمیـان رویداد بـرای درمان
بـه شـفاخانه منتقـل شـدهاند و وضعیـت
شـماری از آنـان نیـز وخیم گزارش شـده
ا ست .
در همیـن حال ،نعیـم مصمم ،رییس

صحـت عامه والیـت فاریـاب میگوید که
آمـار تلفـات ایـن رویـداد بـه  9کشـته و
 39زخمـی افزایـش یافتـه اسـت .آقـای
مصمـم بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت
کـه در میـان زخمیـان ایـن رویـداد یک
زن و سـه کـودک نیز شـاملند.
گـروه طالبان شـلیک هـاوان بر مرکز

زمـان تـا کنـون مسـئولیتهای
شـماری از مکاتـب افغانـتـرک در
افغانسـتان بـه بنیاد معـارف ترکیه
انتقـال یافتـه اسـت ،امـا شـماری
از مسـئوالن و دانشآمـوزان ایـن
مکاتـب بـا انتقـال مسـئولیتهای
آن بـه بنیـاد معـارف ترکیـه
مخالفـت میکننـد.
مکاتـب افغانـتـرک در
افغانسـتان پیـش از ایـن از سـوی
موسسـهی «چـاغ ایجوکیشـنل»
از نهادهـای حامـی فتـحاهلل ُگلـن،
رهبـر تبعیـدی مخالفـان دولـت
ترکیـه اداره میشـد.
وزیـران معـارف افغانسـتان
و ترکیـه پـس از آن روی انتقـال
مسـئولیتهای ایـن مکاتـب بـه
بنیـاد معـارف ترکیه توافـق کردند
کـه دولـت ترکیـه فتـحاهلل ُگلـن را
متهـم اصلـی کودتـای نافرجـام
 2016در ترکیـه دانسـت.

ولسـوالی خواجهسـبزپوش فاریـاب را رد
کـرده و گفتـه اسـت کـه ایـن رویـداد
ربطـی بـه اعضـای این گـروه نـدارد.
والیـت فاریـاب در شـمال کشـور از
والیتهـای ناامـن بهحسـاب میآیـد کـه
گروه طالبان در شـماری از ولسـوالیهای
آن فعالیـت گسـتردهی تروریسـتی دارد.

غنی:

شرکتهایی که کار ترمیم تجهیزات نظامی را درست انجام نمیدهند ،قراردادهایشان فسخ شود

اطالعـات روز :رییسجمهـور اشـرف غنـی بـه
وزارتهـای دفـاع و داخله هدایت داده اسـت تـا قرارداد
شـرکتهای مسـئول ترمیـم وسـایط و وسـایل نظامـی
را کـه کارشـان را بهدرسـتی انجـام نمیدهنـد ،فسـخ و
آنـان را از کشـور خـارج کننـد.
آقـای غنـی ایـن اظهـارات را دیـروز (جمعـه،
 14سـرطان) در جریـان سـفرش بـه والیـت زابـل در
یـک جلسـهی امنیتـی مطـرح کـرده اسـت .او در ایـن
جلسـهی امنیتـی وضعیـت عمومی امنیتـی والیت زابل
را بررسـی کـرده اسـت.

اطالعـات روز :منابـع امنیتـی
در والیـت قندهـار میگوینـد کـه
در نتیجـهی حملـه جنگجویـان
گـروه طالبـان بـر پاسـگاههای
امنیتـی در ولسـوالی میونـد ایـن
والیـت  17جنگجـوی ایـن گـروه
کشـته شـدهاند.
بارکـزی،
جمالناصـر
سـخنگوی فرماندهـی پولیـس
والیـت قندهار بـه روزنامه اطالعات
روز گفـت کـه جنگجویـان گـروه
طالبـان حوالـی سـاعت 11:30
دو شـب قبـل (پنجشـنبه13 ،
سـرطان) بـر دو پاسـگاه نیروهـای
امنیتـی در ولسـوالی میونـد ایـن
والیـت حملـه کـرده بودنـد کـه بـا
مقاومـت شـدید نیروهـای امنیتـی

رییسجمهـور غنـی در ایـن جلسـه از مسـئوالن
امنیتـی مسـتقر در زابـل خواسـته اسـت تـا وضعیـت
امنیتـی در ایـن والیـت را برایـش قناعتبخـش گزارش
ندهنـد ،بلکـه آنچـه کـه واقعیـت دارد ،بـا او در میـان
بگذارند.
در اعالمیـهی ارگ ریاسـتجمهوری به نقل از اقای
غنـی آمـده اسـت« :مـن اینجـا بهخاطـری آمـدهام که
وضعیـت عمومـی بهویـژه وضعیت امنیتی ایـن والیت را
مـورد بررسـی دقیق قـرار دهـم و تصامیم عاجـل اتخاذ
نمایم».

رییسجمهـور غنـی همچنـان به مسـئوالن امنیتی
والیت زابل هدایت داده اسـت تـا فرماندهیهای پولیس
ولسـوالیهای ایـن والیـت را ارزیابـی کرده و کسـانی را
کـه سـالهای پیهـم بهحیـث فرمانـده پولیـس انجـام
وظیفـه کردهانـد ،تبدیـل و تغییـر دهنـد .آقـای غنـی
همچنـان از آنـان خواسـته اسـت تـا جلو فسـاد و ضایع
شـدن مهمـات ،امکانـات و تجهیـزات را بهگونهی جدی
بگیرنـد .او تأکیـد کـرده اسـت کـه «پسـتهای دولتی
میراثـی نیسـت و قوماندانها به سـطح ولسـوالیها باید
بـا مـردم در تمـاس باشـند و افـراد صـادق و خدمتگار

وطـن و مـردم در این پسـتها گماشـته شـوند».
آقـای غنـی در عیـن حال بـه ارگانهـای امنیتی و
دفاعـی مسـتقر در والیـت زابـل هدایـت داده اسـت تـا
بـه امنیـت شـاهراه نمبر یک (کابـل – قندهـار) بیشتر
توجـه کننـد تـا انتقـاالت و اکمـاالت بهصـورت منظـم
انجام شـود.
گفتنـی اسـت کـه رییسجمهـور اشـرف غنی پس
از سـفر دوروزه بـه قندهـار ،صبـح دیـروز برای بررسـی
وضعیـت عمومـی امنیتـی زابـل ،بـه ایـن والیـت رفتـه
ا ست .

حملهی طالبان بر پاسگاههای امنیتی در ولسوالی میوند قندهار؛  ۱۷جنگجوی این گروه کشته شدند

مواجـه شـدند.
آقـای بارکـزی همچنـان گفت
کـه در جریـان ایـن درگیـری 14
جنگجـوی دیگـر گـروه طالبـان
نیـز زخمـی شـدهاند .بـه گفتـهی
او ،در ایـن درگیـری شـش سـرباز
پولیـس نیـز کشـته و یـک سـرباز
دیگـر زخمـی شـده اسـت.
گـروه طالبـان تا کنـون در این
بـاره چیزی نگفته اسـت.
شنبهشـب گذشـته (8
سـرطان) نیـز گـروه طالبـان بـا
اسـتفاده از چهـار عـراده هامـوی
بمبگذاریشـده بـر سـاختمان
فرماندهـی پولیـس ولسـوالی
«معـروف» والیـت قندهـار حملـه
کـرده بودنـد.

منابـع امنیتـی در ایـن والیـت
در آن زمـان بـه روزنامـه اطالعـات
روز گفتـه بودنـد کـه در نتیجـهی
ایـن حملـه  11سـرباز پولیـس
کشـته و  27سـرباز دیگـر زخمـی
شـد هاند.
عبدالعزیـز ابراهیمـی ،معـاون

سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات نیز بـه روزنامـه اطالعات
روز تأییـد کـرده بـود کـه هشـت
کارمنـد ایـن کمیسـیون نیـز در
جریـان این حملهی طالبان کشـته
شـد هاند.
از سـویی هـم ،وزارت دفـاع

کشـور اعلام کـرده بـود کـه در
جریـان ایـن حملـه  25جنگجوی
گـروه طالبـان نیـز کشـته شـدهاند
کـه اجسادشـان در میـدان نبـرد
باقـی مانـده اسـت.
گـروه طالبـان امـا بـا نشـر
اعالمیـهای ادعـا کـرده بـود که در

حملـهی جنگجویـان ایـن گـروه
بـر سـاختمان ولسـوالی «معروف»
در روسـتای «ابتـو» ،کنتـرل ایـن
ولسـوالی بهدسـت آنـان افتـاده
اسـت.
ایـن گـروه همچنـان افـزوده
بـود کـه در جریان ایـن حمله۵۷ ،
سـرباز پولیـس کشـته و  ۱۱سـرباز
دیگـر نیـز توسـط آنان به گـروگان
گرفتـه شـدهاند.
والیـت قندهـار در جنـوب
کشـور از والیتهـای نـاآرام
میباشـد کـه گـروه طالبـان در
شـماری از ولسـوالیهای آن
فعالیـت گسـترده دارد .ایـن والیت
بهعنـوان خاسـتگاه گـروه طالبـان
نیـز بهشـمار مـیرود.

www.etilaatroz.com
بخــش صحــت افغانســتان از
ســالها بــه اینســو بیشتریــن آمــار
واردات دارو و محصــوالت بهداشــتی را
داشــته اســت .اکنــون حــدود  85درصــد
داروی افغانســتان وارداتــی اســت کــه
ســاالنه بــه ارزش  400تــا  600میلیــون
دالــر از کشــورهای همســایه ،اروپایــی و
امریکایــی وارد میشــود .بــا ایــن وجــود
بهتازگــی یــک شــرکت داخلــی تولیــد
دارو توانســته اســت بــرای اولینبــار
زمینــهی صــادارات شــماری از اقــام
داروی گیاهــی داخلــی را بــه کشــور
نایجریــه فراهــم کنــد .بنابــر آنچــه رییــس
«اتحادی ـهی صنعــت دوایــی و محصوالت
صحــی افغانســتان» بــه اطالعــات روز
میگویــد ،پــس از ســه ســال تــاش
بــرای فراهمســازی زمینــهی قانونــی،
فنــی و مســلکی ،یــک شــرکت تولیــد
داروی گیاهــی توانســته حــدود  9قلــم
دارو را بــه نایجریــه صــادر کنــد.
صــادرات داروی افغانســتان بهدلیــل
اینکــه بــرای نخســتینبار انجــام
میشــود ،زمانبــر اســت و جنجالهــای
زیــادی دارد .خالــد مســافرزاده،
مســئول کارخانــهی داروســازی گیاهــی
پیــور ()Pure Herbal Pharma
میگویــد کــه تــا هنــوز هــم بــا
فهرســت طوالنــی معیارهــای کشــور
هــدف روبــهرو اســت .بــه گفتــهی او
دو-ســه مــاه دیگــر نیــز دربرمیگیــرد
تــا آن معیارهــا کامــل شــود و نخســتین
بســتههای دارویــی بــرای تثبیــت بــازارِ
فــروش صــادر شــود.
پــس از ســالها واردات میلیونــی
دارو ،اکنــون امــا صــادرات شــماری از
اقــام داخلــی یــک دســتآورد بــزرگ
پنداشــته میشــود .غالمســعید راشــد،
رییــس ادارهی تنظیــم امــور دوایــی و
محصــوالت صحــی ،صــادرات داروی
افغانســتان را یــک دســتآورد بــزرگ
میخوانــد و میگویــد کــه از ســه ســال
بــه اینســو کارخانههــای تولیــدی دارو
شــاهد پیشــرفتهای علمــی ،فنــی و
مســلکی اســت.
در کنــار ایــن دســتآورد ،بنابــر
آمــار رســمی وزارت صحــت عامــهی
کشــور ،در ســالهای اخیــر میــزان
تولیــد داروی داخلــی  15درصــد افزایــش
یافتــه اســت .اکنــون حــدود  15تــا 20
درصــد داروی مصرفــی کشــور در داخــل
تولیــد میشــود .همچنــان اخیــرا واردات
حــدود  15قلــم دارو بهدلیــل خودکفایــی
تولیــد داخلــی از ســوی شــورای وزیــران
منــع شــده اســت.
آمارهــای متفــاوت از کارخانههــا و
میــزان تولیــد آن
بنابــر آمــار رســمی ادارهی ملــی
تنظیــم امــور ادویــه و محصــوالت
صحــی ،اکنــون حــدود  56کارخانــهی
تولیــد دارو و مــواد شــوینده در کشــور
جــواز فعالیــت دارد .از ایــن میــان حــدود
 42کارخانــه فعــال و باقــی آن زیــر
ســاخت و ســاز قــرار دارد .ایــن آمــار
در نــزد اتحادیــهی صنعــت دارویــی و
محصــوالت صحــی امــا متفــاوت اســت.
بنابــر گفتـهی احمدســعید شــمس ،رییــس
ایــن اتحادیــه 73 ،کارخانـهی تولیــد دارو
و مــواد شــوینده جــواز فعالیــت دارد،
امــا از ایــن میــان حــدود  46کارخان ـهی
آن فعــال اســت .ایــن کارخانههــا بنابــر
آمــار ادارهی ملــی تنظیــم امــور ادویــه
و محصــوالت صحــی حــدود  48قلــم
و براســاس آمــار اتحادیــهی صنعــت
دارویــی و محصــوالت صحــی امــا بیــش
از  150قلــم دارو تولیــد میکنــد .بنابــر
گفت ـهی رییــس اتحادیــه ،در ایــن شــمار
کارخانههــا حــدود  200میلیــون دالــر
ســرمایهگذاری شــده اســت.
کارخانههــای تولیــدی دارو بــا چــه
چالشهایــی روبــهرو اســت؟
بــا وجــود برخــی از پیشــرفتهای
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از صادرات ناچیز تا نابهسامانیهای بسیار

نســبی در تولیــد دارو و صــادرات آن،
ایــن بخــش بــا چالشهــای جــدی
مســلکی ،زیربنایــی ،قانونــی و اداری
روبــهرو اســت .نبــود بــرق کافــی،
نبــود زمیــن مناســب و پــارک واحــد
صنعتــی ،تعرفــهی بلنــد در واردات
مــواد خــام و نبــود کارمنــدان مســلکی
کافــی از چالشهــای درشــتی اســت
کــه میتــوان از آنهــا یــادآوری کــرد.
در برابــر ایــن چالشهــا پاســخ ادارهی
ملــی تنظیــم امــور ادویــه و محصــوالت
صحــی ایــن اســت کــه ایــن چالشهــا
مربــوط بــه ســکتورهای مربوطــه اســت
کــه بایــد از ســوی آنــان حــل و رفــع
شــود .امــا رییــس اتحادیــهی صنعــت
دارو و محصــوالت صحــی افغانســتان
میگویــد کــه ایــن چالشهــا از کارکــرد
ضعیــف وزارت صحــت عامــه و ادارهی
ملــی تنظیــم امــور ادویــه و محصــوالت
صحــی ناشــی میشــود.
نبــود پــارک صنعتــی ویــژه و تاثیــر آن
روی کیفیــت دارو
از تفــاوت آمــار از کارخانههــا و
میــزان تولیــد آن اگــر بگذریــم ،ســوال
اساســی ایــن اســت کــه ایــن میــزان

تولیــد در ایــن شــمار از کارخانههــا
چگونــه ،در کجــا و در چــه شــرایطی
صــورت میگیــرد؟
ایــن شــرایط مســتقیما بــا کیفیــت و
کمیــت تولیــد ارتبــاط دارد .بزرگتریــن
چالــش در برابــر کارخانههــای تولیــدی
دارو ،نبــود پارکهــای صنعتــی ویــژهی
دارو در کابــل و شــماری از والیــات
اســت.
بهنظــر میرســد تولیــد دارو از
اینکــه بــا مــواد حســاس کیمیــاوی
و بیولوژیکــی ســروکار دارد و بــرای
ســامت جــان و روان ســاخته میشــود،
بیشتــر از هــر بخــش دیگــر بایــد در
محیــط ســالم انجــام شــود .امــا در
افغانســتان ایــن شــمار کارخانههــا نــه در
جــای مناســب ،بلکــه در گوشهگوشــه
شــهر بهصــورت پراکنــده ،درکنــار ســایر
کارخانههــا بــدون در نظرداشــت محیــط
ســالم واقــع شــدهاند .بهگونــهی نمونــه
کارخانههــای تولیــدی کابــل بیشتــر در
دهســبز ،پشــت کوتــل خیرخانــه ،کارتــه
نــو ،پــل چرخــی و شــماری از آنــان در
محلهــای رهایشــی موقعیــت دارنــد.
آنچــه کــه در الیح ـهی تأســیس ایــن

با وجود برخی از پیشرفتهای نسبی در تولید دارو و صادرات
آن ،این بخش با چالشهای جدی مسلکی ،زیربنایی ،قانونی
و اداری روبهرو است .نبود برق کافی ،نبود زمین مناسب
و پارک واحد صنعتی ،تعرفهی بلند در واردات مواد خام و
نبود کارمندان مسلکی کافی از چالشهای درشتی است که
میتوان از آنها یادآوری کرد .در برابر این چالشها پاسخ
ادارهی ملی تنظیم امور ادویه و محصوالت صحی این است
که این چالشها مربوط به سکتورهای مربوطه است که باید
از سوی آنان حل و رفع شود .اما رییس اتحادیهی صنعت
دارو و محصوالت صحی افغانستان میگوید که این چالشها
از کارکرد ضعیف وزارت صحت عامه و ادارهی ملی تنظیم
امور ادویه و محصوالت صحی ناشی میشود.

کارخانههــا نیــز صراحــت دارد و آمــده،
ایــن اســت کــه پــارک صنعتــی دارو در
دســتهبندیهای مختلــف بایــد از یــک
تــا ســه کیلومتــر دورتــر از ســاحهی
مســکونی و دیگــر کارخانههــای
صنعتــی قــرار داشــته باشــد .چیــزی
دیگــری کــه واضــح اســت ایــن اســت
کــه کیفیــت دارو از محیطهــای آلــوده
متاثــر میشــود.
رییــس اتحادیـهی صنعــت دارویــی و
محصــوالت صحــی افغانســتان میگویــد
کــه گرچنــد دولــت مقــدار زمینــی را
در منطقــهی «چشــمه دوغ» در شــمال
کابــل بــرای کارخانههــای تولیــد دارو
اختصــاص داده اســت ،امــا اکنــون
کــه حــدود  10ســال از آن میگــذرد،
از ســوی وزارت صحــت عامــه طــی
مراحــل نمیشــود« :خــود مــا کار ایــن
زمیــن را از ادارهی اراضــی طــی مراحــل
کردیــم ،امــا بنابــر فســاد ،ریاســت مالــی
و اداری وزارت صحــت عامــه اســناد آن
را گیــروگان گرفتــه و زمیــن را تحویــل
نمیگیــرد تــا مراحــل بعــدی آن طــی
شــود».
خواســتیم در ایــن مــورد نظــر ادارهی
ملــی تنظیــم امــور دوایــی و محصــوالت
صحــی را داشــته باشــیم ،امــا بــا
تماسهــای مکــرر پاســخ نیافتیــم.
میــزان بلنــد تعرفــهی گمرکــی در
واردات مــواد خــام
براســاس آمــاری کــه اتحادیــهی
صنعــت دارویــی و محصــوالت صحــی
افغانســتان ارایــه میکنــد ،از میــان 200
میلیــون دالــر ســرمایهگذاری در تولیــد
دارو 40 ،درصــد آن بــرای واردات
مــواد خــام از ســایر کشــورها اســت.
تقریبــا تمــام مــواد خــام تولیــد دارو در
کارخانههــای افغانســتان وارداتــی اســت.
بــا آن هــم کارخانـهداران از این شــاکیاند
کــه تعرفـهی واردات مــواد خــام چندیــن
برابــر تعرفــه واردات دارو از کشــورهای
خــارج اســت .رییــس اتحادیــهی
صنعــت دارویــی و محصــوالت صحــی

لیاقت الیق

افغانســتان میگویــد« :تعرفــهی گمرکــی
یــک بوتــل مــواد خــام  20درصــد ،امــا
مــواد دارویــی وارداتــی در همــان بوتــل
دوونیــم درصــد از کل موادشــان اســت.
امــا مــا در هــر قلــم از هشــت درصــد
گرفتــه تــا  15و  20درصــد میپردازیــم.
ایــن باعــث پســرفت تولیــد داخلــی در
رقابــت بــا داروی وارداتــی میشــود».
دمپینــک یــا تخفیــف در بهــای دارو
از ســوی کشــورهای صادرکننــدهی آن بــه
افغانســتان در برابــر تولیــدات داخلــی،
قاچــاق دارو ،رقابــت ناســالم و مالیــات
گــزاف از مشــکالت دیگــری اســت
کــه کارخانــهداران آن را مانــع پیشــرفت
جــدی تولیــدات داخلــی میداننــد.
نبود کارمندان مسلکی
بــا آنکــه رییــس ادارهی ملــی تنظیــم
امــور دوایــی و محصــوالت صحــی از
پیشــرفت نســبی مســلکی از ســه ســال
بــه اینســو در کارخانههــای تولیــدی
داخلــی ســخن میزنــد ،امــا آقــای
شــمس میگویــد ،ظرفیــت مســلکی
کار تولیــد دارو در داخــل وجــود نــدارد.
بــه گفتــهی او داروســازانی کــه از
دانشــگاههای داخلــی فــارغ میشــوند،
تواناییهــای بــازار کار را ندارنــد؛ از
ایــنرو اکنــون حــدود صــد کارمنــد
خارجــی از کشــورهای مختلــف در ایــن
کارخانههــا کار میکننــد .بــا ایــن وجــود
آقــای شــمس میگویــد بــه تعــداد ســه
تــا چهارهــزار کارمنــد داخلــی نیــز در
ایــن کارخانههــا شــاغلاند.
ایجــاد مانــع بــرای کارمنــدان خارجی
از ســوی ریاســت امنیــت ملــی در صــدور
جــواز کارشــان در کارخانههــای داخلــی
افغانســتان ،از چالشهــای دیگــری
اســت کــه ایــن بخــش بــا آن روبــهرو
اســت .آقــای شــمس بــا یــادآوری از ایــن
چالــش میگویــد کــه بــرای پیشــرفت و
آمــوزش ،کارمنــدان خارجــی نیــاز اســت،
امــا بــا زمانبرشــدن و موجودیــت
چالشهــا در صــدور جوازشــان ،آنــان
مایــل نیســتند در افغانســتان کار کننــد.
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بیسرنوشتی ارتش محلی جاغوری و مالستان؛

وعدههای حکومت کجا شد؟

پـس از حملـهی گسـترده و بیپشـینهی
گـروه طالبـان بـر ولسـوالیهای جاغـوری و
مالسـتان والیـت غزنـی در مـاه عقرب سـال
گذشـته ،براسـاس فرمـان رییسجمهـور،
حکومـت وعـده داد کـه صدهـا ارتـش
محلـی را آمـوزش داده و بـرای دفـاع از
ایـن دو ولسـوالی ،بـه آنجـا اعـزام میکنـد.
امـا نزدیـک بـه هشـت ماه میشـود کـه این
نیروهـا در ایـن دو ولسـوالی اعـزام نشـده و
تـا هنـوز پاسـگاهها و قرارگاههـای آنـان نیز
ایجاد نشـده اسـت .همچنـان ایـن نیروها در
مـدت ایـن هشـت مـاه ،حـدود چهـار مـاه
را بیـکار و بیسرنوشـت در کابـل ،پکتیـا و
غزنـی سـپری کردهانـد و بیشتـر آنـان از
مـدت نزدیـک بـه دوونیـم مـاه میشـود که
در  PRTغزنـی منتظـر انتقـال بـه ایـن دو
ولسـوالیاند.
وزارت دفـاع ملـی میگویـد کـه
نیروهـای ارتـش محلی بـه این دو ولسـوالی
اعـزام شـده و نیروهـای بیشتـر براسـاس
برنامـه ،تجهیـز و به ایـن دو ولسـوالی اعزام
میشـوند .امـا سـربازان ارتـش محلـی که با
اطالعـات روز صحبـت کردهانـد ،از ماههـا
بیسرنوشتیشـان ،معـاش و سلاحهای
فرسـوده و کهنـه و تجهیزاتشـان شـاکیاند
و حکومـت را بـه بیتوجهـی متهـم میکنند.
آنـان هشـدار میدهنـد در صورتیکـه
وضعیـت فعلـی ادامـه یابـد و آنـان هرچـه
زودتـر تجهیـز و بـه مکانهـای مـورد نظـر
اعـزام نشـوند ،ارتش محلی را تـرک خواهند
گفت .
حملـهی بیسـابقه جنگجویـان طالبـان
بر ولسـوالی جاغـوری در  ۱۵عقرب و حمله
بـر ولسـوالی مالسـتان در  ۱۹عقـرب سـال
گذشـته صـورت گرفـت .پـس از شکسـت
طالبـان و پاکسـازی ایـن دو ولسـوالی ،در
اخیـر همـان مـاه جلـب و جـذب در ارتـش
محلـی آغـاز و انتقـال نخسـتین گـروه برای
آمـوزش نظامـی در کابـل ،در چهـارم قـوس
آغـاز و تـا  ۲۹قـوس تمامـی آنهـا بـه کابل
منتقـل شـدند .بـرای تأمیـن امنیت ولسـوالی
جاغـوری ،در کنـار افزایـش نیروهای ارتش،
پولـس و امنیـت ملـی ،حـدود  ۲۵۰نیـروی
ارتـش محلـی و بـرای ولسـوالی مالسـتان
حـدود  ۱۳۰تـن در نظـر گرفتـه شـده بـود.
در حـال حاضـر تمام نیروهـای ارتش محلی
ولسـوالی جاغـوری کـه آمـوزش دیدهانـد
 ۲۱۶تـن و از ولسـوالی مالسـتان  ۱۰۸تناند.
ماههـا بیسرنوشـتی در کابـل ،پکتیـا و
غز نی
سـربازان و بریدملان ارتـش محلـی
ولسـوالیهای جاغـوری و مالسـتان کـه بـا
اطالعـات روز صحبـت کردهانـد ،میگوینـد

اکبری و  ۳۰بریدمل دیگر که
از ماه حوت تا کنون معاش
دریافت نکردهاند ،میگوید:
«تمام سالحهای کهنه و فرسوده
که از تولی چهار ولسوالی مقر
تنقیص شده بود ،برای این
نیروها توزیع شده است .اکثر
سالحها قابل استفاده نیست.
اردوی محلی جاغوری فقط
به نام است .هیچگونه سالح
ثقیله نداریم؛ نه دهشکه داریم،
نه هاوان ،نه بمبافگن و نه
نارنجک .چند میل سالح M40
و  M49داریم که خراب و قابل
استفاده نیست .درحالیکه به
ما گفته شده بود که از لحاظ
معاش ،امکانات و تجهیزات
هیچ فرقی میان اردوی محلی و
اردوی ملی نیست».
کـه مسـئوالن هنـگام ثبتنـام بـرای ارتـش
محلـی ایـن دو ولسـوالی ،وعـده داده بودنـد
کـه بعـد از یـک مـاه الـی  ۴۰روز آمـوزش
نظامـی ،تجهیـز و بـه مناطق آسـیبپذیر این
دو ولسـوالی اعـزام میشـوند ،امـا هفتونیم
مـاه میشـود که آنـان بـه منطقه اعزام نشـده
و ماههـا در کابـل ،پکتیـا و غزنـی بالتکلیف
ماند هانـد.
اکبـری ،یکـی از بریدملان ارتش محلی
جاغـوری میگویـد کـه نیروهـای ارتـش
محلـی ایـن دو ولسـوالی پس از منتقلشـدن
بـه کابـل ،حـدود یـک مـاه را در مرکز جلب
و جـذب ارتـش بالتکلیـف ماندنـد .پـس از
آن سـه مـاه در کابـل و یـک مـاه در قـول
اردوی تنـدر در پکتیـا آمـوزش نظامـی
دیدنـد .بـه گفتـهی او ،بعـد از آن حـدود
یـک مـاه در قـول اردوی تنـدر و نزدیـک به
دو مـاه در لیـوای ارتـش و  PRTدر غزنـی
بالتکلیفانـد و انتظـار اعـزام بـه جاغوری و
مالسـتان را میکشـند.
اکبـری کـه در جمـع بریدملان اسـت
و یـک مـاه بیشتـر از سـربازان آمـوزش
دیـده ،میگویـد« :معاش مـاه تا هنـوز حواله
نشـده .تعییـن بسـت مـا مشـخص نشـده .ما
بالتکلیفایـم .جـای بودوبـاش مـا بسـیار
خـراب اسـت .وضعیـت بهداشـتی خـراب
اسـت .آب صحـی آشـامیدنی نداریـم.
تشـنابهای صحـی وجـود نـدارد».
عیسـا قاسـمی ،سـرباز ارتـش محلـی
مربـوط جاغـوری کـه بـه گفتـهی خـودش
دوونیـم مـاه میشـود در غزنـی منتظـر اعزام

بـه جاغـوری اسـت ،بـه اطالعـات روز
میگویـد کـه نیروهـای ارتـش محلـی از
بالتکلیفی خسـته شـدهاند و اگر بـهزودی به
پاسگاههایشـان اعـزام نشـوند ،اغلـب آنها
وظیفـه را تـرک خواهنـد کـرد .او میافزایـد
کـه مسـئوالن هنـگام ثبتنـام گفتنـد که پس
از یـک مـاه الـی  ۴۰روز آمـوزش ،دوباره در
مناطقشـان اعـزام خواهنـد شـد ،امـا نزدیک
بـه هشـت مـاه میشـود کـه سرنوشـت آنان
معلوم نیسـت.
عیسـا و  ۵۰تـن از همقطارانـش کـه
از سـاعت  ۱۲الـی پنـج بعـد از ظهـر روز
سهشـنبه ،در میـدان هوایـی انتظـار انتقـال
بـه جاغـوری را کشـیدند و در نهایـت منتقل
نشـدند ،سهشنبهشـب را بـه رسـم اعتـراض
در میـدان هوایی  PRTغزنـی خوابیند .او از
وضعیـت بهداشـت ،غـذا و امکانـات رفاهی
شـکایت دارنـد و میگویـد که سـربازان حتا
تشـناب ندارند.
در حـدود  ۲۰روز پسـین ،تنهـا  ۵۶تـن
از سـربازان ارتـش محلی به جاغـوری منتقل
شـدهاند ۳۱ .تـن کـه سـه هفتـه پیـش منتقل
شـدهبودند در پاسـگاهها مسـتقر نشـدهاند،
بلکـه در مقـر ولسـوالی در یـک اتـاق
سهدرسـه انتظـار میکشـند کـه پاسـگاهها
ایجـاد و آنـان به محل وظیفهیشـان مسـتقر
شو ند .
بومـان علـی ،بریدمـل ارتـش محلـی
ولسـوالی مالسـتان در صحبـت بـا اطالعات
روز وضعیـت ارتـش محلـی مربـوط ایـن
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ولسـوالی را بدتـر از ارتش محلـی جاغوری
توصیـف میکنـد و میگویـد مشـخص
نیسـت کـه چـه وقـت پاسـگاهها ایجـاد و
سـربازان بـه ولسوالیشـان اعـزام خواهنـد
شـد« :تـا کنـون سـربازان مالسـتان در PRT
غزنـی بهسـر میبرنـد».
ایـن سـربازان از حکومـت و وزارت
دفـاع میخواهند کـه هرچه زودتـر نیروهای
ارتـش محلـی را تجهیـز و بـه جاغـوری و
مالسـتان اعـزام کننـد .اکبـری میگویـد کـه
اگـر وضعیـت چنیـن ادامـه یابـد ،ارتـش
محلـی جاغـوری منحـل خواهـد شـد ،چون
سـربازان از بیسرنوشـتی خسـتهاند و وظیفه
را تـرک خواهنـد کـرد.
امـا فـواد امـان ،معـاون سـخنگوی
وزارت دفـاع بـه اطالعـات روز میگوید که
در مرحلـهی نخسـت ۱۳۳ ،تـن از سـربازان
ارتـش محلـی به جاغـوری و مالسـتان اعزام
شـدهاند ،ایـن رونـد ادامـه دارد و بـه زودی
نیروهـای بیشتـر براسـاس برنامـه در ایـن
دو ولسـوالی مسـتقر خواهنـد شـد .سـخنان
آقـای امـان نشـان میدهـد کـه وزارت دفاع
از وضعیـت و شـمار سـربازان اعـزام شـده،
اطلاع دقیق نـدارد.
ایمـل مومنـد ،معـاون ارتباطـات
اسـتراتژیک و امـور عامـه قـول اردوی
 ۲۰۳تنـدر در گفتوگـو بـا اطالعـات روز
مشـکالت پیشآمـده را ناشـی از وضعیتـی
عمومـی در کشـور میدانـد و وعـده میدهد
کـه بـهزودی مشـکالت برطـرف و ایـن
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نیروهـا هماننـد ارتـش ملـی تجهیـز و بـه
ولسـوالیهای جاغـوری و مالسـتان اعـزام
خواهنـد شـد.
معـاش کمتـر از ارتـش ملی ،سلاحهای
کهنـه و تجهیـزات ناکافی
سـربازان ارتـش محلـی میگوینـد کـه
در آغـاز جلـب و جـذب نیرو بـرای این دو
ولسـوالی ،مسـئوالن میگفتنـد کـه امکانات،
تجهیـزات و معـاش ارتـش محلـی بـا ارتش
ملـی هیـچ تفاوتی نـدارد و تفـات صرف در
نـام اسـت ،امـا اکنـون آنـان معـاش کمتر از
ارتـش ملـی دریافـت میکننـد و سلاح و
مهمـات ناچیـز در اختیـار دارند.
اکبـری و  ۳۰بریدمـل دیگـر کـه از مـاه
حـوت تـا کنـون معـاش دریافـت نکردهاند،
میگویـد« :تمام سلاحهای کهنه و فرسـوده
کـه از تولـی چهـار ولسـوالی مقـر تنقیـص
شـده بـود ،بـرای ایـن نیروهـا توزیـع شـده
اسـت .اکثـر سلاحها قابل اسـتفاده نیسـت.
اردوی محلـی جاغـوری فقـط به نام اسـت.
هیچگونـه سلاح ثقیلـه نداریـم؛ نه دهشـکه
داریـم ،نـه هـاوان ،نـه بمبافگـن و نـه
نارنجـک .چنـد میـل سلاح  M40و M49
داریـم کـه خـراب و قابـل اسـتفاده نیسـت.
درحالیکـه بـه مـا گفتـه شـده بـود کـه از
لحـاظ معـاش ،امکانـات و تجهیـزات هیـچ
فرقـی میـان اردوی محلـی و اردوی ملـی
نیسـت».
عیسـا قاسـمی میگویـد که سلاحهای
توزیعشـده بـه نیروهـای ارتـش محلـی
ولسـوالی جاغـوری کهنـه و فرسـوده اسـت
و برخـی سلاحها حتا قابل اسـتفاده نیسـت.
بـه گفتـهی او ،ایـن نیروهـا هماننـد ارتـش
ملـی تجهیـزات و سلاح سـنگین ندارنـد.
بـرای ایـن سـربازان در مدت چهـار ماه
آمـوزش نظامـی ،ماههانـه هفتهـزار و ۴۵۰
افغانـی معـاش پرداخت شـده و در مدت دو
مـاه بعـد از آمـوزش هر ماه  ۱۱هـزار افغانی.
بریدملان نیـز در مـدت آمـوزش ماهانـه
هفتهـزار و  ۴۵۰افغانـی معـاش دریافـت
کردهانـد ،امـا از مـاه حـوت بـه بعـد معـاش
آنـان پرداخت نشـده اسـت.
ایمـل مومنـد میگویـد ایـن نیروهـا
هماننـد ارتـش ملـی تجهیـز میشـوند و
معاششـان نیـز برابر به ارتش ملـی پرداخت
خواهـد شـد .او مشـکالت پرداختنشـدن
معـاش بـه برخـی از این نیروهـا را کار روی
ایجـاد و تنظیـم سیسـتم میدانـد.
وزارت دفـاع ملـی در سـال  ۱۳۹۶طرح
جدیـد روی دسـت گرفـت کـه براسـاس
آن ۳۶ ،هـزار سـرباز زیـر نـام «اردوی
منطقـهای» جـذب خواهند شـد .ایـن نیروها
از ولسـوالیهایی کـه در آن سـکونت دارنـد
اسـتخدام میشـوند و در همـان ولسـوالیها
وظیفـه اجـرا خواهنـد کـرد.
وزارت دفـاع اکنـون میگویـد کـه تـا
کنـون  ۵۶تولی شـامل چهارهـزار و  ۱۰۱نفر
نیروهـای ارتـش محلـی ایجـاد شـده اسـت
و ایـن نیروهـا مرحلـه بـه مرحلـه براسـاس
برنامـه آمـوزش میبیننـد و تجهیز میشـوند
و سـپس بـه ولسوالیهایشـان اعـزام
میشـوند.
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کتابـی را میخوانیـد .از خواندنـش لذت
میبریـد .در جریـان خواندنـش احسـاس
اطمینـان داریـد .حرکتتـان در درون خطوط
کتـاب روان اسـت .سـرپایی نمیخوریـد و
احسـاس گمگشـتگی نمیکنیـد .تازگیهـا
و شـگفتیهای کتـاب را همچـون تکانههـای
دلپذیـر و ماللشـکن دریافـت میکنیـد.
آنچـه پیـش رویتـان باز اسـت ،متنی اسـت
اسـتوار و معتـدل؛ حتا در جاهایی که سـخت
میشـود و تـاب برمـیدارد ،هنـوز از دایرهی
فهـم و تعبیـر شـما بیرون نمـیرود.
کتـاب کـه تمـام میشـود ،احسـاس
کامیابـی میکنیـد .امـا ایـن احسـاس کامیابی
چنـدان دوام نمـیآورد .چـرا؟ بـرای اینکه از
خـود میپرسـید« :مـن در ایـن  438صفحـه
چـه خوانـدم؟» سـعی میکنیـد به این سـوال
پاسـخ بدهید ،اما کل پاسـختان چهار جملهی
درسـت نمیشـود .آیـا کتـاب را نفهمیدهاید؟
آیـا حافظ هیتـان از کار افتـاده اسـت؟ آیـا
آنقـدر سرسـری و بیاعتنـا خواندهایـد کـه
هیـچ چیـزی از کتـاب بـر گنبـد ذهنتـان
نچسـپیده اسـت؟ چـرا ذهنتـان اینقـدر
خالی اسـت؟
ایـن تجربـهی ترسـناکی اسـت .اگـر من
در جریـان خوانـدن میفهمیـدم کـه چـه
میخوانـم و حـاال پـس از دو روز نمیدانـم
کـه چـه خوانـدم ،فهمیـدن یعنـی چـه؟ اگـر
فهمیـدن تجربـهی گـذرا و گریزانـی اسـت
کـه مثـل دود لختـی هسـت و سـپس محـو
میشـود ،اساسـا چنیـن تجربهای چه سـودی
بـرای مـن دارد؟ امـا میدانیـم کـه فهمیـدن
چنیـن چیـزی نیسـت .اگـر اینگونـه بـود،
نـه علمـی پدیـد میآمد ،نـه آمـوزش معنایی
میداشـت و نـه فرهنـگ و بـاوری شـکل
میگرفـت.
پـس ،سـوال مـن (کتابخـوا ِن درمانـده
و حیـرتزده) ایـن اسـت« :ای فهمـی کـه در
جریـان خوانـدن حاضـر بـودی و پیـش پایم
را روشـن میکـردی ،حـاال کجایی؟ بـه کدام
گوشـهی تاریـک خزیـدهای که هیچ نشـانت
نیست ؟ »
اگـر شـما با ایـن تجربـه آشـنایید و اگر،
بیشتـر از آشـنایی ،همیـن حـاال بـا خـود
گفتیـد «دقیقـا ،ایـن همان پرسشـی اسـت که
مـرا نیـز پیوسـته بـا خـود درگیـر میکنـد»،
بگذاریـد مـن تجربـهی شـخصی خـود را
برایتـان نقـل کنـم:
خوانـد ِن خوب ،حتا وقتی که با حافظهی
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در خواندنی که ثمربخش باشد ،فقط هوش و حافظه و دقت و زحمت کارساز نیستند .شجاعت بازیکردن با پیوندهای
ممنوع نیز الزم است .فهم من از تخم مرغ بسیار ابتدایی است ،اگر تخم مرغ سیا ه رنگ شده را میبینم و از ترس
مسخر ه شدن یا کج فهمیدن جرئت نمیکنم که میان این پدیدهی تازه (تخم مرغ سیاه) و آن پدیدهی متعارف (تخم
مرغ سفید) ذهنم را به بازی وادارم .در همین جاست که فهم از ترس ضربه میخورد و کبر و حیثیت و اعتبار بر سر
راه کشفهای تازه مانع ایجاد میکنند.
بسـیار خوب نیز همراه باشـد ،تکیهگاه لرزانی
اسـت .مـن تا همین چند سـال پیش حافظهی
بسـیار خوبی داشـتم؛ اما ایـن حافظهی خوب
بـرای مـن کار زیـادی نمیکـرد .کتابهـا را
هرچـه دقیـق هـم میخوانـدم بـاز نوبـت که
بـه «امتحـا ِن فهمیـدن» میرسـید ،میدیـدم
کـه جنـگل پریشـانی از دادههـا در ذهنـم در
هـم میریـزد و از در همریختنـش جرقـهی
فهـم روشـنی پدیـد نمیآیـد .حتمـا از دیدن
صیغـهی ماضـی افعـال «داشـتم /میدیـدم/
میخوانـدم» احسـاس میکنیـد کـه البد حاال
ایـن مشـکل را حل کـردهام .نه ،هنـوز قصه تا

حـدودی همان اسـت -به علاوهی حافظهی
ضعیفتـر .امـا حـاال یـک چیـز دیگـر را
آموختـهام :آن تکیـهگاه لرزان ،یعنـی خواند ِن
خـوب ،را میتـوان محکم سـاخت و از آن به
فهمـی بهتر رسـید.
چه گونه؟
در اینجـا ،بـه چیـزی نیـاز داریـم کـه
تکنیکـی نیسـت ،شـناختی نیسـت و ربـط
مسـتقیمی بـه مسـألهی فهمیـدن نـدارد .آن
چیـز شـجاعت بازیکـردن اسـت .بازیکردن
بـا پیوندهـای ممنـوع .کسـی کـه تخـم مـرغ
را در شـکل یـک پدیـدهی سـفید و بیضـوی

و در انـدازهی معینـی دیـده و پذیرفتـه کـه
تخـم مـرغ همـواره چنـان پدیـدهای اسـت،
وقتـی تخمـی را ببینـد کـه سـیاه رنـگ شـده
بایـد جرئـت بـه خرج بدهـد و با کنـار نهادن
صفـت «سـفیدی» میـان تخـم مـرغ و رنـگ
سـیاه (یعنـی پیونـدی کـه بهصـورت طبیعـی
ممنـوع اسـت) رابطـهای برقرار کنـد .حداقل
بایـد بـا ایـن پیونـد بـازی کنـد تـا ایـن فهم
برایـش ممکـن شـود کـه میتـوان تخـم مرغ
را حتـا در رنـگ سـیاه نیـز شـناخت .در ایـن
سـطوح سـاده ،تقریبـا همـهی انسـانها بـا
ایـن پیوندهـای ممنوعـه بـازی میکننـد و به

فهمـی درسـت از واقعیـت دسـت مییابنـد.
مشـکل زمانـی رخ مینمایـد که با سـطوحی
پیچیدهتـر از شـناخت روبـهرو میشـویم
و میترسـیم بـه بازیکـردن بـا پیوندهـای
ممنوعـه ادامـه بدهیـم.
مـن در کتابـی چیـزی را میخوانـم ،بعد
همـان چیـز را در جایـی دیگر میبینـم .یعنی
آن چیـزی کـه در آن جای دیگر میبینم همان
چیـزی اسـت کـه در آن کتاب خوانـده بودم.
ولـی صورتش چنـدان رنگ شـده و پیوندش
بـا آنچـه در آن کتـاب خوانـده بـودم ،چنـان
زیـر چندیـن الیـه پنهـان شـده که در چشـم
مـن چیـز کاملا متفاوتـی مینماید .نشـانهها
را میبینـم ،شـک میکنم ،وسوسـه میشـوم،
امـا جرئـت نمیکنـم بـا پیونـد ممنوعـی کـه
میبینـم بـازی کنـم و ببینـم چـه میشـود.
آن کتابـی کـه خوانـده بـودم بـه مـن مایـهی
ایـن بـازی را داده ،اما من شـجاعت دسـتزدن
بـه آن را نـدارم .بـه همیـن خاطـر فهـم عقیم
میمانـد .این اسـت کـه دربـارهی دیکتاتوری
میخوانـم امـا دیکتاتـوری را -حتـا اگـر
پیـش چشـمم عریانـش کننـد -نمیشناسـم.
دربـارهی دیـن صـد کتـاب خوانـدهام ،امـا تا
کسـی بـا زبان خـود نگوید که فلان رفتارش
از بـاور دینـیاش میآیـد ،مـن نمیفهمـم
کـه چنـان اسـت .شـب و روز بـا کتابهـای
فلسـفی سـر میکنـم ،امـا در رمانی کـه پر از
دغدغههـای فلسـفی اسـت نشـانی از فلسـفه
نمیبینـم .آن بـرق کـه بایـد بدرخشـد و میان
کتابهـای خوانـده شـده و ایـن مواجهـهی
عینـی بـا زندگـی نـواری از رابطـه بیفـروزد
تـا مـن پیونـد را ببینـم -غایـب اسـت .چراآن بـرق نمیدرخشـد؟ بـرای اینکـه مـن
میترسـم بـا پیوندهـای ممنوعـه بـازی کنـم.
اجـازه نمیدهـم جرقههـا متصـل شـوند.
در خواندنـی کـه ثمربخـش باشـد ،فقط
هـوش و حافظـه و دقـت و زحمت کارسـاز
نیسـتند .شـجاعت بازیکـردن بـا پیوندهـای
ممنـوع نیـز الزم اسـت .فهم مـن از تخم مرغ
بسـیار ابتدایـی اسـت ،اگـر تخـم مـرغ سـیاه
رنـگ شـده را میبینـم و از تـرس مسـخره
شـدن یـا کـج فهمیـدن جرئـت نمیکنـم که
میـان ایـن پدیـدهی تـازه (تخم مرغ سـیاه) و
آن پدیـدهی متعارف (تخم مرغ سـفید) ذهنم
را بـه بـازی وادارم .در همین جاسـت که فهم
از تـرس ضربـه میخـورد و کبـر و حیثیـت
و اعتبـار بـر سـر راه کشـفهای تـازه مانـع
ایجـاد میکننـد.

مسلمانانچین:

اطالعات روز :یک تحقیق تازه نشان میدهد دولت
چین بهعمد در حال جداسازی کودکان اقلیت مسلمان
اویغور از خانوادههایشان است تا آنها را برای شستشوی
مغزی به مدارس شبانهروزی بفرستد.
براساس این تحقیق که از سوی بیبیسی انجام شده،
همزمان با بازداشت صدها هزار مسلمان اویغور در منطقهی
شین جیانگ در غرب چین ،مدارس بسیار بزرگی در این
منطقه برای سکونت شبانهروزی کودکان ساخته شده است.
بیبیسی در تحقیقات خود به اسناد عمومی دولت
چین و همینطور مصاحبه با ده ها عضو اقلیت اویغور
استناد کرده است.
بر این اساس ،وقتی والدین کودکان اویغور زندانی
میشوند ،کودکانشان به مراکز شبانهروزی فرستاده میشوند.
این اقدام با هدف بازآموزی و جداکردن کودکان از

اطالعات روز :رژه هوایی نیروهای
مسلح امریکا به درخواست دونالد ترمپ،
رییسجمهوری ایاالت متحده در روز
استقالل این کشور در واشنگتن برگزار شد.
به گزارش بیبیسی فارسی ،در این
مراسم ،یک فروند بمبافکن استراتژیک
ب ۲به همراه جنگندههای اف ،۱۸اف ۲۲و
اف ۳۵شرکت داشتند.
تیم آکروباتیک هوایی نیروی دریایی
امریکا هم در این مراسم نمایش هوایی
برگزار کرد.
آقای ترمپ در این مراسم در سخنانی
از «مردان و زنان شجاع» نیروهای مسلح این

جداسازی کودکان اویغور از خانوادههایشان

ریشههای فرهنگی و دینی اقلیت مسلمان اویغور صورت
میگیرد.
دولت چین میگوید اعضای اقلیت اویغور را برای
بازآموزی حرفهای به اردوگاهها میفرستد تا با گسترش
افراطیگرایی دینی مبارزه کند.
بهخاطر کنترل شدید نیروهای امنیتی چین بر فعالیت
خبرنگاران ،جان سادورث خبرنگار بیبیسی ،برای کسب
اطالعات دربارهی وضعیت کودکان اویغور به ترکیه سفر
کرد تا با  ۶۰نفر از اعضای این اقلیت دیدار کند.
اویغورها نژاد ترکی دارند و برای همین هزاران نفر از
آنها برای کار یا ادامهی تحصیل به ترکیه سفر کردهاند و
بهخاطر تشدید اقدامات دولت چین علیه این اقلیت مسلمان،
دیگر به کشورشان برنگشتهاند.
یک مادر که عکس سه دخترش را به همراه داشت ،در

گفتوگو با جان سادورث گفت« :نمیدانم چه کسی از آنها
نگهداری میکند ...هیچ تماسی نداریم».
مادر دیگری که تصویر سه پسر و یک دخترش را به
همراه داشت ،گفت« :شنیدهام که آنها را به یک پرورشگاه
بردهاند».
پدری که همسرش در چین زندانی است میگوید از آن
میترسد که هشت فرزندش را به اردوگاههای شبانهروزی
فرستاده باشند.
آدریان زنز ،پژوهشگر آلمانی که در رابطه با نقض
حقوق اقلیت اویغور تحقیق میکند ،با گردآوری اطالعات
موجود در چین به این نکته اشاره میکند که درحالیکه در
سراسر چین ساختوساز مهد کودکهای جدید  ۸درصد
افزایش یافته است ،این رقم در منطقه شین جیانگ به ۸۲
درصد میرسد.

تقدیر ترمپ از نیروهای مسلح در روز استقالل امریکا

کشور تقدیر کرد.
آقای ترمپ که در برابر بنای یادبود
آبراهام لینکلن سخنرانی میکرد ،گفت :ما
تاریخمان ،مردممان و قهرمانانمان را که
شجاعانه از پرچم کشورمان دفاع کردند،
گرامی میداریم .او گفت :ما بخشی از
بزرگترین داستانی هستیم که تا کنون
روایت شده است ،داستان امریکا.
چهارم جوالی ،روز استقالل امریکا
همهساله در واشنگتن و دیگر شهرهای
امریکا با مراسم آتشبازی و نورافشانی
گرامی داشته شده است.
اما امسال ،دونالد ترمپ بر برگزاری رژه

نظامی در پایتخت اصرار داشت که با نگرانی
مخالفانش دربارهی بهرهبرداری سیاسی
از نیروهای مسلح در آستانهی مبارزات
انتخاباتی همراه بود.
او پنجشنبه در تویتر نوشت مراسم
جشن استقالل امسال یکی از بهترین مراسم
گرامیداشت در تاریخ امریکا خواهد بود.
عالوه بر رژه هوایی ،آقای ترمپ
خواهان رژه زرهی هم بود که به علت
نگرانی شهرداری واشنگتن از آسیب دیدن
سطح جادهها ،تنها دو تانک  ۷۰تنی آبرامز
بهطور ثابت در برابر جایگاه قرار داده شدند.
برخالف بسیاری از پایتختهای جهان،

از سوی دیگر ،آمار مربوط به سال  ۲۰۱۷نشان میدهد
که میزان ثبتنام کودکان در کودکستانهای شین جیانگ
نیممیلیون نفر افزایش یافته است که  ۹۰درصد از این
کودکان مسلمان بودهاند.
به گفتهی او هدف از این کار آموزش شبانهروزی
کودکان اویغور با هدف مهندسی فرهنگی آنهاست.
آقای زنز از این کار بهعنوان «نسلکشی فرهنگی» نام
میبرد.
شو گیژیانگ ،از مسئوالن ادارهی تبلیغات در شین
جیانگ تعداد کودکان نگهداریشده به وسیله دولت را باال
نمیداند.
او میگوید :اگر همه اعضای خانواده را به بازآموزی
فرستاده باشند ،آن گاه باید گفت این خانواده مشکالت
اساسی دارد  ...من تا کنون چنین چیزی ندیدهام.

در واشنگتن رژه نظامی ساالنه برگزاری
نمیشود و برای همین ارتش این کشور
حین انتقال این تانکها به این شهر از
شهروندانش خواست نگران نشوند.
دونالد ترمپ دو سال پیش پس از
شرکت در مراسم روز باستیل در پاریس،
خواهان برگزاری رژه نظامی مشابهی در
واشنگتن شد که از همان زمان با مخالفت
منتقدانش مواجه شد.
او قصد داشت این رژه را سال گذشته
برگزار کند که در نهایت برآورد هزینه ۹۲
میلیون دالری ،برگزاری آن عقب افتاد.
کاخ سفید هنوز هزینهی مراسم امسال

را اعالم نکرده ،اما گزارش شده که دوونیم
میلیون دالر از بودجهی سازمان خدمات
پارکهای ملی به این کار اختصاص یافته
است .تعداد بسیار زیادی از طرفداران
آقای ترمپ برای شرکت در این مراسم به
واشنگتن آمده بودند.
بعضی از منتقدان آقای ترمپ هم با
تجمع در نزدیکی محل برگزاری مراسم
«درود بر امریکا» یک بادکنک بزرگ به شکل
دونالد ترمپ را در این مکان قرار دادند.
این بادکنک بزرگ به شکل نوزادی
است که صورت و مدل موهایش مانند
دونالد ترمپ است.
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خبرهای خارجی

حاکمان نظامی سودان و مخالفان بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند

اطالعـات روز :شـورای نظامـی
حاکـم بـر سـودان و مخالفـان بر سـر
چگونگـی تقسـیم قـدرت در دوره
انتقالـی تا برگزاری انتخابـات آزاد در
این کشـور بـه توافق دسـت یافتهاند.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی،
ایـن توافـق در پـی دو روز مذاکـره
بیـن نماینـدگان شـورای نظامـی و

ائتالفـی از مخالفـان در خارطـوم،
پایتخـت ،بهدسـت آمـده و براسـاس
آن ،دو طـرف موافقـت کردند که یک
«شـورای حاکم» با عضویـت متناوب
نظامیـان و غیرنظامیـان بـه مـدت
سـه سـال «یـا اندکـی بیشتـر» زمـام
امـور را در دسـت داشـته باشـد .ایـن
مذاکـرات بـا میانجیگـری نمایندهی

اطالعـات روز :در واکنـش بـه توقیـف ابرنفتکـش
ایـران در جبلالطـارق ،مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید
پنجشـنبه شـب در پیامـی ایـن اتفـاق را «خبـری عالـی»
خوانـد .در مقابـل وزارت خارجـه ایـران از توقیـف
نفتکـش بـا عنـوان «راهزنـی دریایـی» یـاد کـرده اسـت.
بـه نقـل از رادیـو فـردا ،دولـت جبلالطـارق روز
پنجشـنبه ( ۱۳سـرطان) در بیانیـهای رسـمی از توقیف یک
ابرنفتکـش در آبهـای خـود خبـر داد کـه بـه گفتـهی
خبرگـزاری رویتـرز «از ایـران» عـازم سـوریه بوده اسـت.
در بیانیـهی دولـت جبلالطـارق بهنـام ایـران اشـاره
نشـده اسـت .دلیـل توقیـف ایـن نفتکـش «نقـض»
تحریمهـای اروپـا علیـه سـوریه قیـد شـده اسـت.
بـا ایـن حال سـاعاتی بعـد وزارت امور خارجـه ایران
اعلام کـرد کـه سـفیر بریتانیا در تهـران را در همیـن رابطه
احضار کرده اسـت.
در ایـن بـاره سـخنگوی وزارت خارجـه در توییتـر
خـود نوشـت« :در پـی توقیـف غیرقانونـی یـک نفتکش
ایرانـی در تنگـه جبلالطـارق توسـط نیـروی دریایـی
انگلسـتان ،سـفیر ایـن کشـور در تهـران هـم اکنـون بـه
وزارت امـور خارجـه احضـار شـد».
پـس از آن کـه خبـری منتشـر شـد مبنـی بـر ایـن که
بریتانیـا «بـه خواسـته امریکا» دسـت به توقیف این کشـتی
زده اسـت ،جان بولتون ،مشـاور امنیت ملـی دونالد ترمپ،
بهعنـوان اولیـن مقـام بـه این اتفـاق واکنش نشـان داد.
آقـای بولتـون در یک پیام تویتـری توقیف ابرنفتکش
حامـل نفـت ایـران بـرای سـوریه را «خبر عالـی» توصیف
کرد.

اتحادیـه افریقـا بهدسـت آمده اسـت.
دو طـرف همچنیـن توافق کردند
که یک دولت متشـکل از فنسـاالران
در این مدت اداره امور جاری کشـور
را در دسـت داشـته باشـد و در مورد
خشـونتهای پـس از سـقوط عمـر
البشـیر ،رییسجمهـوری ،تحقیقـات
شـفاف و بیطرفانـه صـورت گیرد.

براسـاس توافـق بهدسـتآمده،
تشـکیل شـورای موقـت قانونگذاری
به تعویـق افتاده اسـت .قبال دو طرف
توافـق کـرده بودند که در این شـورا،
دو سـوم کرسـیها در اختیـار ائتالف
موسـوم به «نیروهـای آزادی و تغییر»
قـرار گیـرد .در روز سـوم جـون ،در
جریـان حملـه بـه کسـانی کـه بـا
درخواسـت اسـتعفای شـورای نظامی
و تحویـل قـدرت بـه غیرنظامیـان
در برابـر سـتاد ارتـش تحصـن کـرده
بودنـد ،چندیـن نفـر کشـته شـدند.
در پـی ایـن حادثـه ،مذاکـرات بیـن
ائتلاف مخالفـان و شـورای نظامـی
متوقف شـد.
در پـی اعلام توافـق اخیـر،
گروهـی از جوانـان در جادههـای
خارطـوم راهپیمایـی کردنـد و بـه
شـادمانی پرداختنـد .آنـان شـعار
میدادنـد که «وحدت مردم سـرانجام
شـاخ اسـتبداد را شکسـت ».در میـان
راهپیمایـان ،حضـور جمـع کثیـری از
زنـان قابـل توجـه بـود.

بـه گفتـهی منابـع پزشـکی
وابسـته بـه مخالفـان شـورای نظامی،
در جریـان حرکـت اعتراضـی علیـه
حکومـت عمرالبشـیر و تحـوالت
بعـدی ،تـا کنـون بیـش از یکصد تن
کشـته و شـماری زخمـی شـدهاند.
شـورای نظامـی تعـداد کشتهشـدگان
را  ٦٢نفـر اعلام کـرده اسـت.
در روز  ١١اپریـل سـال جـاری،
عمر البشـیر ،رییسجمهوری سـودان
در پـی چندیـن هفتـه تظاهـرات
اعتراضـی سـرانجام بـا فشـار نظامیان
از قـدرت کنارهگیـری کـرد .او از آن
زمـان در بازداشـت بهسـر میبـرد.
عمرالبشـیر در سـال  ١٩٨٩بـا
یـک کودتـای نظامـی دولـت وقت را
سـاقط کرد و با عنوان رییس شـورای
فرماندهـی انقالبـی نجـات ملـی در
رأس قـدرت قـرار گرفـت .در سـال
 ،١٩٩٣انتخابـات ریاسـتجمهوری
در سـودان برگـزار شـد و وی بـه
ریاسـتجمهوری انتخـاب شـد.
در دورههـای بعـدی انتخابـات

واکنش به توقیف نفتکش؛ بولتون :خبر عالی؛ ایران :راهزنی دریایی

او در ادامـه نوشـت« :امریـکا و متحدانمـان بـه کار
ممانعـت از سـود بـردن تهـران و دمشـق از ایـن تجـارت
غیرقانونـی ادامـه خواهنـد داد».
طبـق آمارهـای موجـود ،ایـران در فاصلـه جنـوری
 ۲۰۱۷تـا اکتبـر  ۲۰۱۸روزانـه بهطـور متوسـط  ۵۰هـزار
بشـکه نفـت بـه سـوریه تحویـل داده و در همـه ماههـای
ایـن دوره نیـز تحویـل نفـت ادامـه داشـته اسـت.
در همیـن حـال خبرگـزاری مهـر پنجشـنبه شـب
جزئیاتـی از حضـور سـفیر بریتانیـا در تهران در سـاختمان
وزارت خارجـه را منتشـر کـرد.
مهـر بـه نقـل از رییـس اداره سـوم غـرب اروپـا در

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوســیله بــه تاســی از مــاده چهــل و ســوم قانــون تــدارکات بــه اطــاع عمــوم رســانیده
میشــود کــه وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در نظــر دارد پــروژه تهیــه و تــدارک
قیچــی جمــع آوری جلغــوزه ضــرورت پــروژه  NHLPایــن وزارت تحــت کــود نمبــر
را به شرکت محترم حسین زاده
						
لمتید مشترک با شرکت محترم طلوع آسیا پامیر لمتید دارای جواز نمبر های ۰۶۰۱-۹۰۵
و  ۰۱۰۱-۱۹۶۴۲به قیمت مجموعی مبلغ ( ۱۷٫۹۳۷٫۰۰۰هفده میلیون و نه صد و سی و
هفت هزار) افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع کارته سخی ،جمال مینه،
وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی
بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شد.
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وزارت خارجـه ایـران در جریـان احضـار سـفیر بریتانیـا
نوشـت« :اقـدام نیـروی دریایـی انگلیـس در توقیـف
نفتکـش ایرانـی معـادل بـا راهزنـی دریایـی اسـت».
ایـن اتهـام را بـه گـزارش خبرگـزاری ایرنـا ،مصطفی
کواکبیـان ،نماینـده مجلس شـورای اسلامی و رییس گروه
دوسـتی پارلمانـی ایـران و انگلیـس ،نیـز در تویتـی مطرح
کرده اسـت.
آقـای کواکبیـان میگویـد« :اقـدام انگلسـتان در توقف
نفتکـش ایرانـی در جبلالطـارق نوعی راهزنـی دریایی و
خصومـت غیرقانونـی با ایران اسـت».
امـا مقـام وزارت خارجـه کـه خبرگـزاری مهـر بـه

ریاسـتجمهوری نیـز وی بـا کسـب
اکثریـت قابـل توجـه آرا همچنـان
سـمت ریاسـتجمهوری را حفـظ
کر د .
دورهی زمامـداری عمرالبشـیر
بـا شـورش و جنگهـای داخلـی از
جملـه در منطقـه سـودان جنوبـی و
دارفـور همـراه بـود .اجـرای احـکام
شـریعت نارضایـی غیرمسـلمانان
جنـوب را در پـی داشـت درحالیکـه
سـاکنان دارفـور دولت را بـه تبعیض
علیـه خـود متهـم میکردنـد.
جنـگ بـا سـودان جنوبـی
سـرانجام بـه جدایـی ایـن بخـش
از خـاک سـودان و تشـکیل کشـور
سـودان جنوبـی در سـال ٢٠٠٥
منجـر شـد .عملکـرد دولـت سـودان
در جنـگ داخلـی دارفـور هـم باعث
شـد تـا دادسـتان دادگاه کیفـری بیـن
المللـی عمـر البشـیر را بـه ارتـکاب
جرایـم جنگـی ،نسلکشـی و جنایت
علیـه بشـر متهـم و حکـم بازداشـت
بینالمللـی او را صـادر کنـد.

نامـش اشـاره نکرده اسـت ،با تکیه بـر اینکـه ابرنفتکش
گریـس « ۱در آبراههـای بینالمللـی» در حـال حرکـت
بـوده ،گفتـه اسـت« :آن کشـور [امریـکا] حـق نـدارد
تحریمهـای یکجانبـه خود یـا اتحادیه اروپـا را بهصورت
فراسـرزمینی علیـه کشـورهای دیگـر اعمـال نمایـد .ایـن
همـان سیاسـت زورمدارانهی امریکا اسـت که کشـورهای
اروپایـی همـواره نسـبت بـه آن معتـرض بودهانـد».
امریـکا ثـور سـال  ۱۳۹۷از برجـام خـارج شـد و
تحریمهایـی یکجانبـه علیـه ایـران بـه اجـرا گذاشـت که
بهشـدت بـر درآمـد تهـران از نفـت اثـر گذاشـته اسـت.
آخریـن آمارهـا حاکـی اسـت کـه صـادرات روزانـه
نفـت ایـران در مـاه گذشـته میلادی بـه  ۳۰۰هزار بشـکه
یـا کمتـر رسـیده اسـت ،درحالیکـه پیـش از تحریمها این
رقـم  ۲.۵میلیـون بشـکه بود.
در ویدیویـی کـه دولت جبلاالرق در شـبکه اجتماعی
تویتـر هـم منتشـر کـرده ،وزیـر ارشـد جبلالطـارق اشـاره
میکنـد کـه ابرنفتکـش موسـوم بـه «گریـس  »۱محمولـه
خـود را بـه پاالیشـگاه بانیـاس در غـرب سـوریه انتقـال
میداده اسـت.
جبلالطـارق تحـت حاکمیـت بریتانیـا اداره میشـود
و در توقیـف ابرنفتکـش نیـروی دریایـی بریتانیـا نیـز
مشـارکت داشـته اسـت.
در بیانیـهی جبلالطـارق آمـده اسـت« :دالیلـی داریـم
مبنـی بـر اینکـه گریـس  ۱محمولـه نفـت خام خـود را به
پاالیشـگاه بانیـاس در سـوریه میبـرد».
ایـن پاالیشـگاه نیز مشـمول تحریمهـای اتحادیه اروپا
علیه دولت بشـار اسـد در سـوریه است.

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهل و سـوم قانون تـدارکات به اطالع عموم رسـانیده
میشـود کـه وزارت زراعـت ،آبیاری و مالـداری در نظر دارد پـروژه تهیه و تدارک پمپ
دوا پاشـی و بسـته لبـاس محافظتی ضـرورت پـروژه  NHLPایـن وزارت تحت کود
را بـه شـرکت محتـرم حسـین
						
نمبر
زاده لمتیـد دارای جـواز نمبـر  ۰۶۰۱-۹۰۵بـه قیمت مجموعی مبلـغ ۱۶٫۸۲۵٫۰۰۰
(شـانزده میلیـون و هشـت صـد و بیسـت و پنـج هـزار) افغانـی اعطـا نمایـد.
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینه داشـته باشـند ،میتوانند
اعتـراض خویـش را از تاریـخ نشـر ایـن اعلان الـی چهـارده روز تقویمی طـور کتبی
تـوام بـا دالیل آن به ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعت ،آبیـاری و مالداری واقع
کارتـه سـخی ،جمـال مینـه ،وفق احـکام ماده پنجاهـم قانون تـدارکات ارایـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقد قـرار داد نبـوده و الـی تکمیل میعـاد فوق الذکـر و طی
مراحـل قانونـی بعـدی ،قـرار داد منعقد نخواهد شـد.

ورزشی
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سال هشتم

دییونگ:

فرانکی دییونگ که روز
پنجشنبه اولین عکسهای خود
با پیراهن بارسلونا را گرفت
میگوید باور نمیکند رویای
کودکیاش یعنی بازی در بارسا
در کنار لیونل مسی به زودی به
واقعیت خواهد پیوست.
فرانکی دییونگ ،ستاره
جوان هالندی که روز پنجشنبه
به صورت رسمی به باشگاه
بارسلونا پیوست میگوید
احساس میکند در سرزمین
رویاها به سر میبرد و باور
نمیکند رویای کودکیاش یعنی
بازی در بارسلونا ،در کنار الگوی
بزرگ فوتبالیاش لیونل مسی،
به زودی به واقعیت خواهد
پیوست.
بارسا در ماه جنوری گذشته
انتقال فرانکی دییونگ از

خبرهایکوتاه

رویای کودکیام به واقعیت تبدیل شد

آژاکس را اعالم کرد ولی انتقال
ستاره هالندی روز پنجشنبه
رسمی شد .بر اساس خبرهای

یوونتوس از انتقال ماتیاس دی لیخت ،مدافع هالندی
و جوان آژاکس به تورین اطمینان دارد.
ماجرای انتقال ماتیاس دی لیخت هنوز نهایی نشده و
اگرچه به نظر می رسید توافق او با یوونتوس نهایی شده
باشد ،اما دیروز نشریات اسپانیایی مدعی شدند بارسلونا
قصد دارد با یک پیشنهاد هنگفت در لحظات آخر ،تصمیم
مدافع آینده دار هالندی را عوض کرده و کاری کند وی
راهی نوکمپ شود.
اما کالچومرکاتو دیروز در گزارشی مدعی شد
یوونتوس برای خرید ماتیاس دی لیخت با وی به توافق
کامل رسیده و از خرید او اطمینان کامل دارد و تنها

اعالم شده بارسلونا برای جذب
او به آژاکس چیزی در حدود 86
میلیون یورو پرداخت خواهد

کرد.
فرانکی دییونگ ،پدیده
آژاکس در سالهای گذشته،
به خصوص از فصل پیش
که آژاکس با درخشش او و
همبازیهایش موفق شد به
نیمهنهایی چمپیونزلیگ راه یابد
مورد توجه قرار گرفت و در
نهایت به بارسلونا راه یافت.
دییونگ بعد از انتقال
رسمیاش به آبیاناریها در
گفتگو با وبسایت بارسلونا
گفت ":از اینکه باالخره به
صورت رسمی بازیکن بارسا
شدم خیلی خوشحالم .بازی در
بارسلونا رویای کودکی من بود
و حاال به آن رسیدهام .این واقعا
فوقالعاده است".
ستاره هالندی بارسا در
ادامه گفت ":با تمام وجود

منتظرم که برای اولین بار روی
زمین نوکمپ پا بگذارم .خیلی
خوشحالم که میتوانم در کنار
مسی بازی کنم ،کسی که همیشه
دنبالش کردهام .الگوی بزرگ من
حاال همتیمیام خواهد شد".
ادامه
در
دییونگ
صحبتهایش درباره تفاوتهای
سبک فوتبال آژاکس و بارسا
گفت ":من سبک بازی بارسا را
دوست دارم .فلسفه فوتبال بارسا
به آژاکس خیلی شبیه است و من
فکر میکنم از بازی در بارسا
لذت خواهم برد .بین بارسا
و هالند همیشه رابطه قویای
وجود داشته و من امیدوارم
جزئی از این سنت باشم .دلم
میخواهد یکی از بزرگترین
بازیکنان هالندیای باشم که در
بارسلونا بازی کردهاند".

یوونتوس از جذب دی لیخت اطمینان دارد
جرئیات کوچک در قرارداد ممکن است انتقال وی را چند
روزی به عقب اندازد.
قرار است انتقال ماتیاس دی لیخت به تورین در
مجموع نزدیک به  80میلیون یورو برای یوونتوس هزینه
داشته باشد و  11میلیون از این مبلغ نیز به مینو رایوال،
مدیر برنامه ایتالیایی این بازیکن خواهد رسید .حقوق
ماتیاس دی لیخت ساالنه  8میلیون یورو بوده و تا 12
میلیون یورو نیز ممکن است با توجه به پاداش ها افزایش
پیدا کند.
در ماه های اخیر تیم هایی چون بارسلونا و پاری سن
ژرمن تا آستانه خرید ماتیاس دی لیخت پیش رفتند اما

در نهایت یوونتوس موفق شد مینو رایوال را راضی کند
تا زمینه انتقال مدافع جوان هالندی به تورین فراهم شود.

رافینیا:

مثلث نیمار ،مسی ،سوارز ،جادوی ناب فوتبال است

رافینیا ،ستاره برزیلی بارسلونا میگوید امیدوار است
نیمار به بارسا برگردد تا دنیا بار دیگر شاهد جادوی حضور

او در کنار مسی و سوارز باشد.
درحالیکه شایعات درباره بازگشت نیمار به بارسلونا ،دو
سال بعد از اینکه این ستاره برزیلی نوکمپ را با قراردادی
به ارزش  222میلیون یورو به مقصد پاری سن ژرمن ترک
کرد ،این روزها به اوج رسیده ،رافینیا ،ستاره برزیلی خط
هافبک بارسلونا میگوید امیدوار است بازگشت نیمار به
بارسا اتفاق بیفتد تا دنیا بار دیگر شاهد جادوی حضور او
در کنار لیونل مسی و لوئیس سوارز باشد.
رافینیا درباره نیمار که در جریان چهار فصل حضورش
در بارسا برای این تیم  105گل به ثمر رسانده بود میگوید":
امیدوارم نیمار به بارسا برگردد .او بازیکن بزرگی است که

حضورش در بارسلونا برای این تیم خیلی مفید خواهد
بود".
رافینیا در ادامه گفت ":من تا حاال هیچ ترکیبی
خارقالعادهتر از مثلث مسی ،نیمار ،سوارز ندیدهام .آنها
جادوی ناب فوتبالی هستند .البته امیدوارم آنتوان گریزمان
هم به آنها ملحق شود".
رافینیا که خود تا سال  2020با بارسا قرارداد دارد ولی
اخیرا شایعاتی مبنی بر انتقالش به والنسیا مطرح شده در این
باره گفت ":من فصل آینده خودم را در بارسلونا میبینم و
برای اینکه بتوانم به بازی برای این تیم ادامه دهم به تالش
و مبارزه ادامه خواهم داد".

رودری:

خرید جدید تیم منچسترسیتی عنوان
کرد این تیم نه تنها قدرت اول شهر منچستر
که قدرت اول فوتبال انگلیس نیز است.
به نقل از تلگراف ،منچسترسیتی قهرمان
دو فصل اخیر لیگ برتر انگلیس در نهایت
موفق شد رودری بازیکن تیم اتلتیکومادرید
را به خدمت بگیرد .سیتی برای جذب این
بازیکن  ۶۲میلیون پوند هزینه کرد تا او را به
خدمت بگیرد.
بازیکن جدید منچسترسیتی در
صحبتهایی درباره حضور در تیم گفت:
فکر میکنم منچسترسیتی در پنج ،شش سال
اخیر توانسته است داستان فوتبال را نه تنها
در شهر منچستر بلکه در فوتبال انگلیس تغییر
دهد .من سیتی را به خاطر جنبه ورزشی

"منچستر" بیشتر از قبل "آبی" میشود

انتخاب کرد مو با خیلیها صحبت کردم
تا این تصمیم را بگیرم و فکر میکنم شهر
منچستر بیش از قبل در حال آبی شدن است
و اکنون سیتی قدرت اول است .این تیم سال
به سال در راه پیشرفت و کسب افتخار است
و در دو سال گذشته توانسته است قهرمان
لیگ برتر شود و جامهای زیادی را به دست
بیاورد .او در بخش دیگری از صحبتهای
خود گفت :فکر میکنم گواردیوال بهترین
مربی جهان است و به همین خاطر من سیتی
را انتخاب کردم .من خیلی جوان هستم و
میخواهم پیشرفت زیادی داشته باشم و
بتوانم به بازیکن بهتری تبدیل شوم .باید
بتوانم چیزهای زیادی از گواردیوال یاد بگیرم
و در مسیر پیشرفت گام بردارم.

شماره 1۷۶2

رودری یک سال قبل با جدایی از
ویارئال راهی اتلتیکومادرید شد و حاال
سیتی با  ۳برابر کردن قیمت آن زمان،
توانست این بازیکن را به خدمت بگیرد.

این بازیکن که به سرخیو بوسکتس جدید
فوتبال اسپانیا معروف است ،قرار است در
تیم سیتی جانشین فرناندینیو شود که ۳۴
سال سن دارد.

تکذیب رفتن "تیته"
از تیم ملی برزیل بعد از کوپا

فدراسیون فوتبال برزیل رفتن تیته از تیم ملی
فوتبال این کشور بعد از کوپا آمه ریکا  ۲۰۱۹را
تکذیب کرد.
به نقل از گلوبو ،اخیرا ً گزارشهایی در رسانههای
برزیلی منتشر شد که منابع نزدیک به تیته سرمربی
برزیل اعالم کردند این مربی بعد از کوپا آمه ریکا از
هدایت تیم ملی این کشور کناره گیری خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال برزیل با انتشار بیانیهای به این
گزارشهای واکنش نشان داد .در بیانیه فدراسیون
فوتبال برزیل آمده است :ما کام ً
ال به همکاری با تیته
سرمربی فعلی پایبند بوده و قصد دارد با این مربی
ادامه دهیم .قرارداد فعلی این مربی تا سال  ۲۰۲۲اعتبار
دارد.

خداحافظی آرین روبن
از دنیای فوتبال

ستاره هالندی بایرن مونیخ تصمیم گرفت که در
 ۳۵سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
آرین روبن ساعتی پیش با تصمیمی که گرفت
هواداران خود را شوکه کرد.
این ستاره هالندی پیش بینی میشد که تیم
بعدی خود را معرفی کند اما به ناگاه اعالم کرد که به
فوتبالش در مستطیل سبز پایان داده است.
روبن تصمیم گرفت در سن  ۳۵سالگی در
حالی که مشتریان زیادی داشت کفشهای خود را
آویزان کند .این بازیکن هالندی از سال  ۲۰۰۹تا
فعال در بایرن مونیخ بازی میکند و به همراه ریبری
زوج مناسبی برای خط حمله باواریایها بودهاند.
او  ۸قهرمانی در بوندسلیگا و  ۵قهرمانی در جام
حذفی آلمان با بایرن به دست آورد و البته یک عنوان
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا هم در کارنامه دارد.
روبن با تیم ملی فوتبال هالند هم سابقه نایب
قهرمانی در جام جهانی  ۲۰۱۰را در کارنامه دارد
و  ۹۶بار پیراهن اللههای نارنجی را بر تن کرد .او
همچنین سابقه بازی کردن در چلسی و رئال مادرید
را هم در کارنامه دارد اما در این دو تیم نتوانست
تواناییهایش را نشان دهد.
روبن گفت :این سختترین تصمیمی است که
گرفتهام اما چارهای نیست.

مارسلو درخواست جدایی
از رئال کرد

مدافع برزیلی رئال مادرید از این باشگاه
درخواست کرد با جدایی او به یکی از تیم های
خواهانش موافقت کند.
به نقل از اسپورت ،مارسلو مدافع برزیلی ۱۳
فصل در رئال مادرید بازی کرده است ولی فصل قبل
به دلیل مصدومیت و عدم آمادگی فرصت زیادی
برای بازی کردن نداشت .تیمهای آرسنال ،میالن و
یوونتوس پیشنهادهایی برای جذب این بازیکن به
رئال مادرید ارائه دادند و در این بین مارسلو از
سران باشگاه رئال مادرید خواسته است تا با جدایی
او موافقت کند.
مدیربرنامههای مارسلو در حال مذاکره با
تیمهای خواهان او است و در این بین مارسلو نیز
دیداری با فلورنتینو پرس داشته است و از رئیس
رئال مادرید خواسته است تا با جدایی او موافقت
کند .البته پرس هنوز با درخواست مارسلو برای
رفتن از رئال مادرید موافقت نکرده است.
مارسلو که جایی در برنامههای تیته برای کوپا
آمه ریکا نداشته است در حال استراحت است .تیم
ملی فوتبال برزیل باید در فینال کوپا آمه ریکا برابر
پرو قرار گیرد و در صورت برتری در این دیدار بعد
از سالها میتواند قهرمانی را به دست بیاورد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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مطالعه؛ دریچ های بهسوی عقل؟ ـ طنز


فرخٌ ندلوس ،فیلسوف یونانی  400سال
قبل از میالد به این باور بود که او در زمان
اشتباهی بهدنیا آمده است .او فکر میکرد
بهترین زمان برای تولد او  1360هجری-
شمسی است .شاگردان این فیلسوف دو دسته
بودند .دستهی اول فکر میکردند که ترکیب
«هجری-شمسی» یک ترکیب فلسفی خیلی
مهم است که نیاز به تفسیر و کشف دارد.
بنابراین شب و روز در تعقیب فرخندلوس
بودند .اگر فرخندلوس سیب میخورد و
پوچاقش را از دریچه بیرون میانداخت ،این
دسته از شاگردانش در همان ساعت آن سیب
را به دماغ و چشم خویش میمالیدند .امید
داشتند که پوچاق سیب چیزی از فلسفه در
ذهن آنها الهام کند .لباسهای فرخندلوس را
میپوشیدند ،یک تعداد در سایه ،یک تعداد در
آفتاب میخوابیدند که شاید یگان موج فلسفی
در لباسها باقی مانده باشد و به ذهن آنها
راه پیدا کند .حتا به مدت یک هفته ،ضایعات
هضمی فرخندلوس را تحت نظر قرار داده
بودند .این دسته هیچ چیزی دستگیرشان
نشد و در این خصوص با دست خالی از دنیا
رفتند؛ همهیشان .دستهی دوم فکر میکردند
که فرخندلوس دچار توهم شده ،از همان ابتدا
راهشان را جدا کردند .دیگر به فلسفهی او به
چشم فلسفه نمیدیدند.
نیدورلس پدر فرخُ ندلوس ،فرمانروای

عیسا قلندر

جزیرهی کیانخوس و یکی از هفتادوچند
خدای سرزمین باشکوه یونان بود .رعیت
نیدورلس مثل شاگردان فرخٌ ندلوس به دو
دسته تقسیم میشدند .دستهی اول نیدورلس
را مثل خدا میپرستیدند و دستهی دوم زیر
شالق عساکر نیدورلس کار میکردند و رنج
میکشیدند .فرخُ ندلوس در جوانی هر باری که
میان مردم سخنرانی میکرد ،میگفت «لباس،
دریچهای بهسوی قدرت ».مردم حرف او را
نمیفهمیدند .اما وقتی شب به خانه میرفت،
پدرش بوجیهای مملو از سکههای طال و
نقره را به فرخُ ندلوس نشان میداد و میگفت
«این بوجیها دریچههای بهتری است .چند
دریچه کار داری دلبند نیدورلس؟» بعدش
هر دو میخندیدند ،غذا تناول میکردند ،هر
دو به خواب میرفتند و هرکدام خوابهای
جداگانهای برای فردا میدیدند.
فرخُ ندلوس معتقد بود که حرفها و
کارهای نمایشی او راه پیشرفت یونان را
هموار میکند .باری پدرش نیدورلس به
امپراطور یونان کمک کرده بود تا رقیبانش را
شکست بدهد و نزد او از هوش و استعداد
سرشار فرخُ ندلوس سخن گفته بود ،امپراطور
بهخاطر قدردانی از نیدورلس و امتحان هوش
و فراست فرخُ ندلوس ،او را بهعنوان فیلسوف
به دربار فراخوانده و به او مقام و منصب داده
بود تا به پیشرفت یونان کمک کند .امپراطور

یونان بعد از یک سال به خزانهدار دربار گفت
که کیسهی طالی خالص آماده کند تا به دیدار
فرخُ ندلوس برود و از او بهخاطر کمکهای
شایانش تقدیر کند .امپراطور در طول راه از
خزانهدارش پرسید که آیا فرخُ ندلوس برای
انجام کار از خزانه طال و نقره برداشت کرده
یا خیر؟ خزانهدار گفت که بیشتر از بقیهی
اشراف و نجیبزادهها .امپراطور مشتاقانه به
قصر فرخُ ندلوس رفت .وقتی آنجا رسید ،دید
که فرخُ ندلوس طی یک سال کار و استفاده از
هوش شگفتانگیزش ،گوشهای از قصر را به
موزیم تبدیل کرده و در این موزیم سبدهای
بادنجان رومی ،سیب ،شفتالو ،چهارمغز و ...
چیده است .وقتی امپراطور از فرخُ ندلوس
پرسید که بادنجان رومی ،سیب و شفتالو...
به چه درد موزیم میخورد؟ فرخُ ندلوس در
جواب گفت که اینها هر کدام «درهای به
سوی انرژی است» .امپراطور که مرد عصبی
و کمطاقت بود ،فرخُ ندلوس را از قصر بیرون
انداخت.
فرخُ ندلوس اما زمینگیر نشد .به
تالشهایش ادامه داد .گفته میشود یک روز
چاشت سر میز غذا با نیشپیاز مواجه میشود.
ج َود ،میبیند که بویش متفاوت
وقتی می َ
است .در همان لحظه نیشپیاز را «جادههای
بهسوی بوی» نام میگذارد .بعد از ظهر همان
روز با مردی روبهرو میشود که کاله بر سر

گذاشته و با دو دست از دو طرف کالهش
محکم گرفته ،فورا کاله او را «پوشاکی از
مسیر سر» نام میگذارد .مردم نمیفهمیدند که
فرخُ ندلوس دقیقا چه میگوید .اما یونان هیچ
وقتی با قلت دانشمند مواجه نبود .وقتی مردم
به حرفهای فرخُ ندلوس اهمیت نمیدادند،
دانشمند دیگری از دربار امپراطوری قد بلند
کرده و گفته که «مردم یونان ،هیچ وقت معنای
رنج آن دسته از رعیت نیدورلس را که زیر
شالق و تازیانه عمر به سر میکنند ،نخواهند
فهمید؛ چون این مردم فقط چشم به جمال
رعیت برتر در قلمرو نیدورلس دوختهاند ».این
دانشمند به فرخُ ندلوس روحیه و انگیزه میداد.
یک عده میگفتند که این دانشمند چشم به
«دریچههای قدرت (بوجیهای طال و نقره)»
دوخته و عدهای هم میگفتند که پای رفاقت و
ارزشهای اخالقی در میان است.

به هر صورتش ،مردم عادی یونان
فقیر بودند و نیاز نمیدیدند برای فهمیدن
اصطالحات مانند «کاله؛ پوشاکی از مسیر
سر»« ،بادنجان رومی؛ درهای به سوی انرژی»
یا «کفش؛ تپهای به سوی شهر و  »...وقت
بگذارند .مخصوصا که فرخُ ندلوس و پدرش
نیدورلس گدامهای طال و نقره داشتند .مردم
بیشتر با پدر فرخُ ندلوس موافق بودند و
بوجیهای طال و نقره را دریچهای بهسوی
قدرت میدیدند تا لباسهای کهنهی مردم.
شما داستان فرخُ ندلوس یونانی را
شنیدید .حاال ما بهدنبال دانشمندی هستیم
که موفق به کشف دریچهای عقل شده باشد.
یک عده مطالعه را پیشنهاد میکنند .اما مطالعه
دریچهای بهسوی عقل نیست ،بلکه سوراخ
سوزنی به سوی عقل است .خیلی تنگ است.
تیر نمیشویم .دست ما به دامن دانشمندان ما!

